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BONA PRÀCTICA PER LA 

SOSTENIBILITAT 
 

Com contribuïm a una Barcelona més 

sostenible?  

1. Nom de l’actuació: Aplicació mòbil Too Good To Go 
  

 

 

Nom de 
l’organització: 

Too Good To Go 

 

 

   

Breu descripció: Too Good To Go és un moviment contra el 
malbaratament alimentari que es materialitza en 
una app mòbil pensada per ajudar els establiments 
a reduir el seu excedent de menjar al final del dia. A 
través del moviment amb presencia en 15 països, 
Too Good To Go ja fa anys que educa sobre l’origen 
del problema del malbaratament i anima a la 
població a prendre acció per solucionar-lo. Avui dia, 
Too Good To Go ajuda a milers de negocis a ser 
més sostenibles així com inspira i apodera els 
ciutadans a posar el seu granet de sorra contra un 
problema global i complex com és el malbaratament 
alimentari. 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

    

Durada: Contínua 
    

Objectius i línies 
d’acció del CCS: 

5. Ús racional del recursos. Destacan sobretot el 5.7 (malbaratament alimentari) 
però també 5.3, 5.8… 

  

Més informació: www.toogoodtogo.es  
 

Beneficis: 

 

Indicador/s: Nombre d’establiments adherits activament a Too Good To Go 

   

☒ Ambientals ☒ Socials ☒ Econòmics 

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
http://www.toogoodtogo.es/
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Nombre d’usuaris registrats a la app 
Nombre de packs de menjar salvats en un any 
Nombre aproximat de KG de CO2eq evitats a l’atmosfera 

 

Valors: Escalable, col·laborativa, tecnològica, innovadora, economia circular, 
sostenible. 

 
 

2. Dades de l’organització 
 

Nom de l’organització: Too Good To Go Spain SLU 

 

Breu descripció: Too Good To Go és un moviment contra el malbaratament alimentari que es 
materialitza en una app mòbil pensada per ajudar els establiments a reduir 
el seu excedent de menjar al final del dia. A través del moviment amb 
presencia en 15 països, Too Good To Go ja fa anys que educa sobre l’origen 
del problema del malbaratament i anima a la població a prendre acció per 
solucionar-lo. Avui dia, Too Good To Go ajuda a milers de negocis a ser més 
sostenibles així com inspira i apodera els ciutadans a posar el seu granet de 
sorra contra un problema global i complex com és el malbaratament 
alimentari. 

  
 

  

Dades de contacte: 
 Comte Borrell 62, 08015 Barcelona 

 605 21 91 60 

 
 info@toogoodtogo.es  

 
 

www.toogoodtogo.es  

 

Data de signatura del (CCS): 19 de desembre de 2019 
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