
  
 
 
 

 

ACCIONS PER LA SOSTENIBILITAT 
“DESMATERIALITZACIÓ” 

 
Com contribuïm a la prevenció amb accions i projectes que afavoreixen la desmaterialització? 
 

1. DADES DE L’ORGANITZACIÓ 

 

Nom: ACEFAT AIE 

 

Breu descripció:  

És una empresa creada l’any 1990 per desenvolupar un projecte de gestió integrada de les obres de 

serveis que es duen a terme a la via pública de la ciutat de Barcelona, mitjançant la Plataforma EGIOS 

que permet la gestió, coordinació, tramitació i direcció de qualitat urbana de les obres de serveis.  

Tanmateix, ACEFAT també és responsable de la creació i gestió de la Plataforma Web de Serveis 

Existents EWISE. 

Dades de contacte: spascual@acefat.com 

 

Data de signatura del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022: 11/12/2012 

 

2. ACTUACIONS DESTACADES 

 
Llistat de les actuacions i relació amb els objectius del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat.  
 

Nom de l’actuació Objectiu CCS  

1. Implementació expedient electrònic en el procés de Gestió, 

coordinació i tramitació de les obres de Serveis de Barcelona  

4 i 10 

 

NOM DE L’ACTUACIÓ 1: EXPEDIENT ELECTRÒNIC 

 

Breu descripció: Durant els últims anys a ACEFAT hem incorporat millores en la tramitació dels 

permisos d’obres de les obres de serveis de la ciutat de Barcelona mitjançant la millora de l’eGIOS, 

plataforma web per a la coordinació i gestió de les obres de serveis a les ciutats, gràcies a la 

participació dels grups d’interès d’ACEFAT com ara l’Ajuntament, la Guàrdia Urbana, les companyies, 

etc. 

La digitalització de la documentació de les diferents fases que implica la tramitació d’una obra de 

serveis ha permès reduir els trajectes i la impressió de paper, reduint d’aquesta manera l’emissió de 

diòxid de carboni i el consum de paper i tòner. Tanmateix, ha permès millorar la traçabilitat de les 

obres de serveis i la seva tramitació i per tant la línia d’activitat en sí mateixa i el servei als nostres 

clients, els ciutadans i ciutadanes i l’activitat pròpia de la ciutat. 

 

Més informació (enllaç): http://www.acefat.com/cat/noticies/com_demanar.html 

http://www.sostenibilitatbcn.cat/attachments/article/24/Compromis_22.pdf
http://www.sostenibilitatbcn.cat/attachments/article/664/Els10objectius_retallat.pdf
http://www.acefat.com/cat/noticies/com_demanar.html


  
 
 
 

 
 

Beneficis: 

 

Ambientals       Socials      Econòmics   

 

Vigència de l’actuació: S’inicien les millores de l’expedient electrònic al 2009. 2009-2015 

 

 

Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat: 

 

4. Ciutat eficient, productiva i d’emissions zero 

 

10. Resiliència i responsabilitat planetària 

 

 

 



  
 
 
 

 

ACCIONS PER LA SOSTENIBILITAT 
“DESMATERIALITZACIÓ” 

 
Com contribuïm a la prevenció amb accions i projectes que afavoreixen la desmaterialització? 
 
 

1. DADES DE L’ORGANITZACIÓ 

 

Nom: Ateneu de Fabricació de la Fàbrica del Sol 

 

Breu descripció:  

FabLab públic destinat a la introducció del sector del medi ambient en la l’impressió digital i a la 
introducció de l’economia circular dins l’àmbit de la fabricació en 3D. 

Dades de contacte: adflafabricadelsol@gmail.com ; 93 2564438 (4430 centraleta) 
 

Data de signatura del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022: --- 
 
 

2. ACTUACIONS DESTACADES 

 
Llistat de les actuacions i relació amb els objectius del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat.  
 

Nom de l’actuació Objectiu CCS  

1. Introducció de l’economia circular dins la fabricació digital 4.10, 5.1, 8.5 

2. Filtre d’aigua sostenible i reutilitzable 3.4, 5.1, 10.7 

3. Patrulla Urbana de Reciclatge 4.10, 5.1 

 

NOM DE L’ACTUACIÓ 1: Introducció de l’economia circular dins la fabricació digital 

 

Breu descripció:   

Dins l’àmbit de la fabricació digital i llevat d’algunes lloables 

excepcions, es segueix el sistema de producció de l’economia lineal. 
En aquest sentit l’AF de la Fàbrica del Sol està començant a introduir els conceptes  
d’economia circular i cradle to cradle en la fabricació dels seus productes, i promou 
el valor de la reutilització i reciclatge de material a través de la impressió en 3D 
 
Més informació: 
http://ateneusdefabricacio.barcelona.cat/directori/ateneu-de-fabricacio-fabrica-del-sol/  
 

 
Beneficis: 
 
X Ambientals       X Socials      X Econòmics   
 
Vigència de l’actuació: 2015- 
 

 
Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat: 4.10, 5.1, 8.5 

mailto:adflafabricadelsol@gmail.com
http://www.sostenibilitatbcn.cat/attachments/article/24/Compromis_22.pdf
http://www.sostenibilitatbcn.cat/attachments/article/664/Els10objectius_retallat.pdf
http://ateneusdefabricacio.barcelona.cat/directori/ateneu-de-fabricacio-fabrica-del-sol/


  
 
 
 

 
 
Ús racional dels recursos / ciutat eficient, productiva i d’emissions zero/ progrés i desenvolupament 
 

NOM DE L’ACTUACIÓ 2: Filtre d’aigua sostenible i reutilitzable 

 

Breu descripció: Un dels makers de l’Ateneu es va proposar de fer un filtre  

d’aigua que es pugui posar en una ampolla de litre i mig d’aigua i que permeti  

omplir l’ampolla d’aigua de qualsevol lloc (bassal, riu contaminat...) posar-li el tap  

amb el filtre reutilitzable i beure’t aquesta aigua totalment filtrada. A més l’objectiu  

era que el preu del filtre no superés l’1€ de PVP. 

En aquest moment ja té el prototip de filtre acabat i està negociant amb una empresa de Corea del 
Sud per a poder-ho comercialitzar, el preu però de venda al públic està rondant entre 1’20 i 1’50 €  
 
Més informació: www.faircup.org  

 
Beneficis: 
 
X Ambientals       X Socials      X Econòmics   
 
Vigència de l’actuació: 2015-2016 
 

 
Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat:  3.4, 5.1, 10.7 
Resiliència i responsabilitat ciutadana / Ús racional dels recursos /qualitat ambiental i salut 
 

 
 

NOM DE L’ACTUACIÓ 3: Patrulla Urbana de Reciclatge 

 

Breu descripció: A inicis de 2016 hem de disposar de la infraestructura  

Necessària per tal d’iniciar un projecte ciutadà: la Patrulla Urbana de Reciclatge.  

Aquest grup de persones volen realitzar el mobiliari particular que necessitin a  

partir de material de rebuig que es generi al barri de la Barceloneta. Així a partir 

de cartró, palets i conglomerat que tiri al barri es podran fer: cadires, taules, capçals de llit... 

 
Beneficis: 
 
X Ambientals       X Socials      X Econòmics   
 
Vigència de l’actuació: Inicis de 2016 -  
 

 
Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat: 4.10, 5.1 
 
Ús racional dels recursos / ciutat eficient, productiva i d’emissions zero 

 

 

http://www.faircup.org/


  
 
 
 

 

ACCIONS PER LA SOSTENIBILITAT 
“DESMATERIALITZACIÓ” 

 
Com contribuïm a la prevenció amb accions i projectes que afavoreixen la desmaterialització? 
 
 

1. DADES DE L’ORGANITZACIÓ 

 

Nom: ALENCOP 
 

Breu descripció:  
 

Alencop és una nova cooperativa d’iniciativa social creada per donar resposta a un problema de 
recollida i tractament de residus en els entorns urbans i per garantir unes condicions de vida digna 
d’un col·lectiu en situació de vulnerabilitat. 
 
Alencop ofereix un servei de recollida de manera professionalitzada amb la cooperació d’altres agents 
implicats. 
 
L’objectiu social de la cooperativa és abordar de manera integral les necessitats bàsiques i d’ocupació, 
formació i habitatge, mitjançant un model d’activitat socioeconòmica cooperatiu, amb el protagonisme 
de les persones sòcies i del territori on s’insereix la cooperativa. 

Dades de contacte: 

Guillermo Rojo / Joseph Amba 
http://alencop.coop/ 
guillermo@labcoop.coop 
Tel. 936 119 201 
 

Data de signatura del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022: 27 de novembre 
de 2015 
 
 

2. ACTUACIONS DESTACADES 

 
Llistat de les actuacions i relació amb els objectius del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat.  
 

Nom de l’actuació Objectiu CCS  

1. RECOLLIDA DE FERRALLA A DOMICILI 5.1, 7.3, 7.8 

 

RECOLLIDA DE FERRALLA A DOMICILI 

 

Breu descripció:  
 
La cooperativa Alencop ofereix un servei gratuït de recollida a domicili de tota mena de ferralla i una 
tasca de sensibilització i informació a la ciutadania sobre criteris de recollida selectiva. 
 

QUINS MATERIALS RECOLLIM? 

FERROS I DERIVATS 
• aixeteria 

http://alencop.coop/
mailto:guillermo@labcoop.coop
http://www.sostenibilitatbcn.cat/attachments/article/24/Compromis_22.pdf
http://www.sostenibilitatbcn.cat/attachments/article/664/Els10objectius_retallat.pdf


  
 
 
 

 
• alumini d’estructures de pladur 
• banyeres 
• bicicletes 
• cables elèctrics 
• cadires 
• cadenats 
• claus 
• eines de treball agrícola 
• endolls i interruptors 
• escales metàl·liques 
• estris de cuina: coberts, fogons, paelles… 
• mobiliari metàl·lic: auxiliars, bany, calaixos per verdura, mobles de despatx… 
• prestatgeries 
• somiers 

RAEES · Residus d’aparells elèctrics i electrònics 
• agendes electròniques 
• altaveus 
• aparells d’aire condicionat 
• aparells de música 
• assecadores 
• auriculars 
• calderes 
• forns 
• joguines electròniques 
• mòbils 
• neveres 
• ordinadors, de totes mides 
• petits electrodomèstics: torradora, minipimer, batedora, liquadora… 
• rentadores 
• rentavaixelles 
• tauletes tàctils 
• termos d’aigua calenta 
• TV 

PILES I BATERIES 
• bateries aparells electrònics 
• bateries mòbils 
• piles de botó 
• piles de totes mides 
• piles recarregables 

LUMÍNICS 
• bombetes halògenes 
• bombetes LED 
• fluorescents 

 
Beneficis: 
 

 Ambientals        Socials       Econòmics   

 
Vigència de l’actuació: permanent 

 
Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat: 5.1, 7.3, 7.8 
 

 



  
 
 
 

 

ACCIONS PER LA SOSTENIBILITAT 
“DESMATERIALITZACIÓ” 

 
Com contribuïm a la prevenció amb accions i projectes que afavoreixen la desmaterialització? 
 
 

1. DADES DE L’ORGANITZACIÓ 

 

Nom: 

FORMACIÓ i TREBALL (FiT) 
 

Breu descripció:  
 

La Fundació Formació i Treball (FIT) fundada el 1992 i promoguda per Càritas Diocesana de 
Barcelona, té com principal objectiu la formació i inserció laboral de persones amb especials dificultats 
personals i sociolaborals per incorporar-se al mercat laboral ordinari. Al servei d’aquest objetiu 
s’emmarca tant l’oferta de formació ocupacional com de treball en la mateixa Fundació. 

El segon objectiu de la Fundació és un projecte que gestiona l’aprovisionament de roba, mobles i 
equipament de la llar per famílies amb pocs recursos derivades de diferents serveis socials (Càritas, 
Ajuntaments, parròquies, altres entitats). 

Per assolir la seva missió, la Fundació Formació i Treball participa en les següents societats mercantils 
vinculades: 

 FORMACIÓ I TREBALL EMPRESA D’INSERCIÓ, S.L.U. (FITEI): DIFERENTS ACTIVITATS ECONÒMIQUES 

D’INSERCIÓ LABORAL 

 ROBA AMIGA EMPRESA D’INSERCIÓ, S.L. (RAEI): ACTIVITATS ECONÒMIQUES D’INSERCIÓ LABORAL EN 

L’ÀMBIT DE LA RECUPERACIÓ DE LA ROBA USADA 

 INSTITUT DE FORMACIÓ PER A LA INSERCIÓ LABORAL, S.L.U. (IFIL): PROGRAMES DE FORMACIÓ 

PROFESSIONAL PER A L’OCUPACIÓ 

 

Dades de contacte: 
 

Formació i Treball, Fundació Privada  
Carrer Llull, 430-438  
08930 Sant Adrià de Besòs, Barcelonès  
Tel. 93 303 41 00 Fax. 93 308 46 10  
 
Enric Falcó 
www.formacioitreball.org 
fit@formacioitreball.org 
 

Data de signatura del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022:  14 d’abril de 
2014 
 

http://www.caritasbcn.org/es/
http://www.caritasbcn.org/es/
http://www.formacioitreball.org/
mailto:fit@formacioitreball.org


  
 
 
 

 
 

2. ACTUACIONS DESTACADES 

 
Llistat de les actuacions i relació amb els objectius del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat.  
 

Nom de l’actuació Objectiu CCS  

1. COM CONVERTIR EL RESIDU EN UNA OPORTUNITAT 5.1, 5.5, 5.8. 5.9, 5.10, 7.8 

 

COM CONVERTIR EL RESIDU EN UNA OPORTUNITAT 

 

Breu descripció:  
 
Tractarem el procés de recuperació i reutilització del residu que ens permet generar llocs de treball 
per a col·lectius vulnerables alhora que aconseguim desenvolupar el programa d'entrega social i reduir 
els residus. 
 

TRIA DE ROBA, BOSSES I SABATES, JOGUINES, MOBLES I VOLUMINOSOS PER A LA SEVA 
REUTILITZACIO 

La roba nova provinent de donacions de particulars i empreses del sector, es recullen, es 
classifiquen i es trien per a la seva reutilització posterior. La roba triada té com a 
destinació, la comercialització a nivell local a través de la xarxa de botigues Farcells, la 
donació a famílies i/o particulars que participen en el programa d’entrega social o 
l’exportació. La roba en mal estat, es ven com a retalls pel seu ús en la indústria auxiliar 
(neteja, ....).  

 
Les joguines noves i usades, provinents de donacions de particulars a través dels punts 
verds de les deixalleries municipals de Barcelona, també es recullen, es classifiquen i es 
trien per a la seva reutilització posterior. Una petita part de les joguines (no aprofitables) 
es desmunten per a la gestió particularitzada dels ses components com a residu.  

Els mobles i voluminosos es reben provinents de donacions de particulars i empreses, es 
recullen, es classifiquen i es condicionen en el Taller de Mobles per a la seva reutilització 
posterior. 

El resultant de la comercialització de roba, bosses, sabates, joguines i mobles serveix per 
a finançar l’activitat d’inserció sociolaboral de persones en risc d’exclusió. 

 

  

 

http://www.sostenibilitatbcn.cat/attachments/article/24/Compromis_22.pdf
http://www.sostenibilitatbcn.cat/attachments/article/664/Els10objectius_retallat.pdf


  
 
 
 

 

  

 

  

 

  

 



  
 
 
 

 

  
 

 
Beneficis: 
 

 Ambientals        Socials       Econòmics   

 
Vigència de l’actuació: 
 

 
Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat: 5.1, 5.5, 5.8. 5.9, 5.10, 
7.8 
 

 
 

3. ALTRES DOCUMENTS ESTRATÈGICS 

 
Relació de memòries, plans estratègics, plans d'acció i altres documents de l'organització.  
 

http://www.formacioitreball.org/wp-
content/uploads/memoria/FundacioFormacioiTreball_Memoria2014cat.pdf 

 

http://www.formacioitreball.org/wp-content/uploads/memoria/FundacioFormacioiTreball_Memoria2014cat.pdf
http://www.formacioitreball.org/wp-content/uploads/memoria/FundacioFormacioiTreball_Memoria2014cat.pdf


  
 
 
 

 

ACCIONS PER LA SOSTENIBILITAT 
“DESMATERIALITZACIÓ” 

 
Com contribuïm a la prevenció amb accions i projectes que afavoreixen la desmaterialització? 
 
 

1.DADES DE L’ORGANITZACIÓ 

 

Nom: 
 

HOLON 

 

Breu descripció:  
 

Disseny amb el paradigma emergent 

Som una firma de disseny que veu el món en transició, treballem amb organitzacions liderant-la per 
proveir la millor experiència d’usuari. 
 

Dades de contacte: 
 
Adrià García i Mateu 
Mercè Rua 
 
Passatge L’Hort dels Velluters, 5 
08003 Barcelona 
 
www.holon.cat/ca 
 

Data de signatura del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022:  20 de maig de 
2015 
 
 

2. ACTUACIONS DESTACADES 

 
Llistat de les actuacions i relació amb els objectius del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat.  
 

Nom de l’actuació Objectiu CCS  

1. INNOVACIÓ EN SERVEIS:  
ESTRATEGIES DE DESMATERIALITZACIÓ PER A LA INDÚSTRIA 

5.1 

 

INNOVACIÓ EN SERVEIS:  
ESTRATEGIES DE DESMATERIALITZACIÓ PER A LA INDÚSTRIA 

 

Breu descripció:  
 
La servitització, estratègia de integrar els serveis en el model de negoci de les empreses fabricants de 
producte, té el potencial de reduir considerablement, més enllà de l’optimització, l’ús de materials. 
  

http://www.holon.cat/ca
http://www.sostenibilitatbcn.cat/attachments/article/24/Compromis_22.pdf
http://www.sostenibilitatbcn.cat/attachments/article/664/Els10objectius_retallat.pdf


  
 
 
 

 

 
 

http://www.holon.cat/cat/portfolio-type/servititzacio/ 

 

http://www.holon.cat/cat/portfolio/mercat-serveis-segueix-logica-serveis/ 

 
http://www.holon.cat/cat/portfolio/aparcament-basat-mobilitat/ 
 
 

 
Beneficis: 
 

     Ambientals        Socials       Econòmics   

 
Vigència de l’actuació: permanent 
 

 
Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat: 5.1 
 
 

 

http://www.holon.cat/cat/portfolio-type/servititzacio/
http://www.holon.cat/cat/portfolio/mercat-serveis-segueix-logica-serveis/
http://www.holon.cat/cat/portfolio/aparcament-basat-mobilitat/


  
 
 
 

 

ACCIONS PER LA SOSTENIBILITAT 
“DESMATERIALITZACIÓ” 

 
 

1. DADES DE L’ORGANITZACIÓ 

 

Nom: INSTITUT JANE GOODALL 
 

Breu descripció: Organització sense ànim de lucre dedicada a la investigació i la 

protecció de la natura i els animals, amb èmfasis en els ximpanzés i altres primats, així com a 

l’educació ambiental i el desenvolupament sostenible de les comunitats humanes a Espanya i a Àfrica. 

 

Dades de contacte: 

Telèfon: 934190336 / 617719790 

Correu de contacte: info@janegoodall.es 

Web: www.janegoodall.es / www.mobilitzatperlaselva.org  

 

Data de signatura del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022: 2009 
 
 

2. ACTUACIONS DESTACADES 

 
Llistat de les actuacions i relació amb els objectius del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat.  
 

Nom de l’actuació Objectiu CCS  

1. MOBILITZA’T PER LA SELVA 

Campanya de reutilització i reciclatge de mòbils  

5 i 9 

 

NOM DE L’ACTUACIÓ 1: MOBILITZA’T PER LA SELVA 

 

Breu descripció:  
 
Campanya de recollida de mòbils (i bateries) per a protegir els ecosistemes africans amb els 

següents objectius: 

 

• REUTILITZAR mòbils i REDUIR la demanda de les seves matèries primeres. 

• RECICLAR elements útils i DISPOSAR adequadament dels materials tòxics, 

 evitant la contaminació del medi. 

• CONCIENCIAR la població sobre la petjada ecològica i social del nostre consum. 

• Recaptar fons per a projectes de RECOLZAMENT AL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE, 

 EDUCACIÓ i CONSERVACIÓ a ÁFRICA (conca del Congo i Senegal). 

 

Més informació (enllaç): www.mobilitzatperlaselva.org 

 

 

mailto:info@janegoodall.es
http://www.janegoodall.es/
http://www.mobilitzatperlaselva.org/
http://www.sostenibilitatbcn.cat/attachments/article/24/Compromis_22.pdf
http://www.sostenibilitatbcn.cat/attachments/article/664/Els10objectius_retallat.pdf
http://www.mobilitzatperlaselva.org/


  
 
 
 

 

 
 
Beneficis: 
 

Ambientals       Socials      Econòmics   

 
Vigència de l’actuació: En marxa des de 2009; més de 56.000 mòbils recollits. 
 

 
Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat: 
 
Objectiu 5: 
Ús racional dels recursos: 
de la societat del consum al consum responsable. 
 
Objectiu 9: 
Educació i acció ciutadana: 
de la conscienciació a la corresponsabilització. 
 

 

3. ALTRES DOCUMENTS ESTRATÈGICS 

 

L’Institut Jane Goodall ofereix ara la possibilitat d’anar quelcom més enllà i aconseguir, amb la 
prevenció de residus, una escletxa d’esperança en un futur millor per a la gent i les poblacions de 
ximpanzés d’Àfrica. Com? Col·laborant amb la campanya “Mobilitza’t per la selva” de reutilització i 
reciclatge de mòbils.  
 
L'explotació del coltan i altres valuosos minerals que es fan servir en els nostres mòbils, ordinadors i 
altra tecnologia quotidiana, és al bell mig dels conflictes bèl·lics que produeixen milions de víctimes i 
refugiats a la República Democràtica del Congo. La mineria il·legal que explota aquests minerals de 
conflicte utilitza mà d’obra infantil o semiesclavitzada, a més de destruir els hàbitats de espècies 
com els ximpanzés i goril·les, en greu perill per la caça furtiva i la desforestació. 
 
Al mateix temps, a Espanya existeixen avui dia aproximadament 52.000.000 de línies de telèfons 
mòbils actives, mentre que milions de mòbils més antics són reemplaçats cada any i es guarden o 
llencen a les escombraries, sent la taxa de reutilització i reciclatge inferior al 10%. 
 
Per tot això, amb el suport de la Dra. Jane Goodall, Missatgera de la Pau de Nacions Unides, Premi 
Príncep d’Astúries d’Investigació i Premi Internacional Catalunya 2015, l’Institut Jane Goodall, 
associació sense ànim de lucre amb seu a Barcelona, organitza la campanya “Mobilitza’t per la 
selva”, que mitjançant la sensibilització ciutadana i la recollida gratuïta de mòbils en desús procura: 

- Reutilitzar terminals i reduir la insostenible demanda dels seus    components. 

- Reciclar elements útils i disposar adequadament dels materials tòxics, evitant la contaminació del 
medi.  

- Recaptar fons per als programes de desenvolupament sostenible, d’educació i de conservació en la 
conca del Congo i Senegal. 
 

Projectes recolzats per la campanya a Àfrica 

Al Centre de Rehabilitació de Ximpanzés de Tchimpounga, a la República del Congo, l’Institut Jane 
Goodall (IJG) té contractats més de 60 treballadors locals que tenen cura de més de 150 ximpanzés 
rescatats, la gran majoria arribats com a nadons, en pèssimes condicions després de ser decomissats 
a caçadors, traficants o particulars. 



  
 
 
 

 
 
Els ximpanzés orfes són atesos per experimentats cuidadors, dirigits per la veterinària espanyola 
Rebeca Atencia, i viuen en grups en un entorn natural, amb sortides diàries al bosc, alhora que es 
planifica la seva futura reintroducció a la selva. Part de llur manutenció s’obté amb el programa 
d’apadrinament Chimpamig@s (veure www.janegoodall.es). L’IJG dinamitza les economies de les 
comunitats locals mitjançant la generació de llocs de treball, i la compra d’aliments i d’altres 
productes i serveis. 
Amb part dels fons obtinguts, a la República Democràtica del Congo es recolzen projectes locals de 
desenvolupament comunitari i campanyes educatives, promovent llocs de treball i pràctiques més 
sostenibles. Fons de la campanya es destinen també a centres escolars per a infants mutilats i amb 
necessitats especials, així com al suport a nenes petites que han patit abusos sexuals.  
 
Al Senegal, els fons s’utilitzen per a finançar la reforestació i la protecció de la selva i dels ximpanzés 
salvatges, així com a campanyes d’educació ambiental, projectes impulsats per l’equip de l’Institut 
Jane Goodall Espanya. 

 

Com col·laborar en la campanya? 

 

Si vols ser part de la solució, pots enviar gratuïtament el teu mòbil descarregant l’etiqueta 
prefranquejada del nostre web, o sol·licitant-la per correu electrònic (models al final). Pots imprimir 
l’etiqueta en blanc i negre, o fotocopiar-la, per enviar només telèfons mòbils, en funcionament o 
no, amb bateria (però sense carregador, targeta SIM ni cap altre element). 
 
Per cada aparell reutilitzat o reciclat, Movilbak-Eurekamovil aporta a l’Institut Jane Goodall una part 
del seu valor, en funció del model del terminal telefònic. Així mateix, l’IJG sorteja mensualment 
apadrinaments Chimpamig@s entre els donants, com a agraïment i per a mostrar-los l’impacte 
positiu de la seva aportació. Pel sorteig s’ha de fer la inscripció mitjançant un missatge a 
info@mobilitzatperlaselva.org. 
 
Aquelles persones, escoles, organitzacions o empreses que apleguin 30 o més mòbils podran 
sol·licitar una recollida gratuïta a domicili trucant a la companyia recicladora (s’ha d’enganxar 
l’etiqueta en l’enviament). L’IJG regalarà un apadrinament anual  Chimpamig@s per cada 30 mòbils 
enviats (s’ha de comunicar l’enviament per correu electrònic a info@mobilitzatperlaselva.org). 

De la mateixa manera, les empreses i organitzacions que estiguin interessades en col·laborar amb la 
campanya Mobilitza’t, ajudant a promocionar-la entre els seus associats, empleats o clients, poden 
contactar amb info@mobilitzatperlaselva.org per a obtenir material de difusió i afegir-se a la nostra 
preada llista de Col·laboradors. Les empreses o particulars que vulguin vendre els seus mòbils i 
donar una part del seu valor a l’IJG ho poden fer mitjançant un enllaç al nostre web.  

Si vols convertir-te en agent MOBILitzador de la campanya i promoure-la al teu entorn, pots 
sol·licitar assessorament, fulletons i etiquetes a l’adreça electrònica esmentada. També les escoles o 
associacions poden sol·licitar un PowerPoint il·lustratiu de la campanya (adaptat al nivell educatiu) 
per a difusió interna. Cadascun de nosaltres importa, cadascun marca una diferencia... Junts estem 
fent alguna cosa molt important pels altres i pel planeta. 

  

  

http://www.janegoodall.es/
http://mobilitzatperlaselva.org/mm/file/etiquetacast.pdf
http://mobilitzatperlaselva.org/mm/file/etiquetacast.pdf
file:///C:/AppData/Local/Temp/qd6j15ff.tmp/info@mobilitzatperlaselva.org
file:///C:/AppData/Local/Temp/qd6j15ff.tmp/info@mobilitzatperlaselva.org
mailto:info@mobilitzatperlaselva.org


  
 
 
 

 

ACCIONS PER LA SOSTENIBILITAT 
“DESMATERIALITZACIÓ” 

 
Com contribuïm a la prevenció amb accions i projectes que afavoreixen la desmaterialització? 
 
 

1. DADES DE L’ORGANITZACIÓ 

 
Nom:  REUTILITZA.CAT 
 

Breu descripció:  
 

Reutilitza.cat és una plataforma social i solidària amb l'objectiu de  facilitar l’aprofitament de 
dispositius digitals per part  d’entitats d’interès social i dels sectors de població més exclosos. Els  
donants són empreses, administració pública i particulars del territori  de Catalunya que donen 
directament en mà els seus dispositius digitals  als receptors. Els dispositius es preparen amb l’ajut 
dels preparadors a  les instal·lacions dels donants i els receptors es responsabilitzen de  recollir-los i 
fer-ne la traçabilitat i el reciclatge a punts verds  autoritzats. 
 
Reutilitza.cat (anteriorment La Xarxa de Suport a la Reutilització www.xsr.cat) entra en funcionament 
l’any 2012 a l’Associació TxT-Tecnologia per a Tothom de la Universitat Politècnica de Catalunya, 
gràcies a l’ajut econòmic de la Fundació PuntCat. L'any 2013 s'inicia la col·laboració amb el projecte 
CoreTIC de la Generalitat de Catalunya, donant més de 2000 dispositius digitals a més de 835 
projectes d’entitats de Catalunya, comptant amb la participació de l'Agència de Residus de Catalunya, 
els principals Sistemes Integrats de Gestió de Residus d'Espanya i entitats socials de reutilització de 
RAEEs. L’any 2014 Reutilitza.cat entra a formar part de l’associació Pangea - Coordinadora 
Comunicació per a al Cooperació. Actualment la Universitat Politècnica de Catalunya via el projecte 
europeu ereuse.org està donant suport a reutilitza.cat per a millorar la tecnologia de reutilització i 
traçabilitat d'equips informàtics. El projecte té inici al mes de Març del 2015 i finalitza al Febrer del 
2016. 
 
Objectius de la plataforma: 

1. Reduir la fractura digital dels col·lectius més exclosos i enfortir digitalment les entitats d’interès 

social. 

2. Cooperar amb entitats d'economia social per a crear ocupació en reutilització i reciclatge de 

dispositius digitals.  

3. Compartir dades per a reduir l'obsolescència programada i assegurar la traçabilitat dels dispositius 

digitals fins al reciclatge. 

4. Comunicar i mesurar el impacte social i ambiental de la donació solidaria en termes d’acció social, 

recuperació de matèries primeres i l'aprofitament dels recursos existents. 

 

Dades de contacte: 
 

Raquel Núñez 
www.reutilitza.cat 
gestor@reutilitza.cat 
Tel. 93 401 70 16 
 

http://www.xsr.cat/
http://www.reutilitza.cat/
mailto:gestor@reutilitza.cat


  
 
 
 

 
Data de signatura del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022: 8 d’octubre de 
2015 
 

2. ACTUACIONS DESTACADES 

 
Llistat de les actuacions i relació amb els objectius del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat.  
 

Nom de l’actuació Objectiu CCS  

1. PROJECTE REUTILITZA.CAT 5.8, 7.10 

 

PROJECTE REUTILITZA.CAT 

 

Breu descripció:  
 
Plataforma social i solidària amb l'objectiu de facilitar un aprofitament de dispositius digitals per part 
d’entitats d’interès social i dels sectors de població més exclosos. Els donants són empreses, 
administració pública i particulars del territori de Catalunya que donen directament en mà els seus 
dispositius digitals als receptors. Els dispositius es preparen amb l’ajut dels preparadors a les 
instal·lacions dels donants i els receptors es responsabilitzen de recollir-los i fer-ne la traçabilitat i el 
reciclatge a punts verds autoritzats. 
 

 
Beneficis: 
 

 Ambientals        Socials       Econòmics   

 
Vigència de l’actuació: permanent 
 

 
Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat: 5.8, 7.10 
 

 

http://www.sostenibilitatbcn.cat/attachments/article/24/Compromis_22.pdf
http://www.sostenibilitatbcn.cat/attachments/article/664/Els10objectius_retallat.pdf


  
 
 
 

 

ACCIONS PER LA SOSTENIBILITAT 
“DESMATERIALITZACIÓ” 

 
Com contribuïm a la prevenció amb accions i projectes que afavoreixen la desmaterialització? 
 
 

1. DADES DE L’ORGANITZACIÓ 

 

Nom:   SIRESA 

 

Breu descripció:  

Solucions Integrals per als Residus, S.A. (SIRESA) és una societat participada al 100% 
per TERSA que té com a principal objectiu la realització d'un ampli ventall de serveis 
ambientals, especialment els relacionats amb la gestió dels residus municipals, en l’àmbit 
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.  

Entre els serveis que oferim destaquen la gestió de deixalleries i punts verds i la logística 
associada a aquestes instal·lacions, el servei d’inspecció de la gestió dels residus 
generats per les activitats econòmiques, la realització de projectes i campanyes de 
sensibilització i formació ambiental i el servei de consultoria en temes de sostenibilitat. 

 

Dades de contacte:  
Rut Domínguez 
rdominguez@siresa.cat 
http://www.tersa.cat/ca/siresa_3081 
 

Data de signatura del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022: 11 de desembre 
de 2012 
 
 

2. ACTUACIONS DESTACADES 

 
Llistat de les actuacions i relació amb els objectius del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat.  
 

Nom de l’actuació Objectiu CCS  

1. PREPARACIÓ PER A LA REUTILITZACIÓ ALS PUNTS VERDS DE 
BARCELONA 

5.1 

 

PREPARACIÓ PER A LA REUTILITZACIÓ ALS PUNTS VERDS DE BARCELONA 

 

Breu descripció:  
 
Selecció, classificació i recuperació de material susceptible de ser reutilitzat per part de les empreses 
d’inserció dels Punts Verds de Zona 
 
Més informació: 
http://www.tersa.cat/ca/deixalleries-metropolitanes-punts-verds-barcelona_1609 
 

mailto:rdominguez@siresa.cat
http://www.tersa.cat/ca/siresa_3081
http://www.sostenibilitatbcn.cat/attachments/article/24/Compromis_22.pdf
http://www.sostenibilitatbcn.cat/attachments/article/664/Els10objectius_retallat.pdf
http://www.tersa.cat/ca/deixalleries-metropolitanes-punts-verds-barcelona_1609


  
 
 
 

 
 
Beneficis: 
 

 Ambientals        Socials       Econòmics   

 
Vigència de l’actuació: iniciada gener de 2015 
 

 
Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat: 5.1 
 

 
 

3. ALTRES DOCUMENTS ESTRATÈGICS 

 
Relació de memòries, plans estratègics, plans d'acció i altres documents de l'organització.  
 

Anualment es publica una Memòria de Sostenibilitat de TERSA, que inclou l’activitat de SIRESA: 
http://www.tersa.cat/ca/publicacions_1216 

 

http://www.tersa.cat/ca/publicacions_1216


  
 
 
 

 
 

ACCIONS PER LA SOSTENIBILITAT 
“DESMATERIALITZACIÓ” 

 
Com contribuïm a la prevenció amb accions i projectes que afavoreixen la desmaterialització? 
 

1. DADES DE L’ORGANITZACIÓ 

 

Nom: Cyclotie 

Breu descripció:  

Cyclotie és el nom d'una marca de corbatins confeccionats amb cambres de bicicleta 
reciclades. Cada corbatí és una peça única amb molta història i quilòmetres al 
damunt. Un projecte d'upcycling, 100% barceloní, compromès amb el disseny i el 
desenvolupament sostenible. 

 

Dades de contacte: Albert Soler / 647 816 544 / hello@cyclotie.com / www.cyclotie.com 
 

Data de signatura del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022: 2012 
 

 

2. ACTUACIONS DESTACADES 

 

2. ACTUACIONS DESTACADES 

 
Llistat de les actuacions i relació amb els objectius del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat.  
 

Nom de l’actuació Objectiu CCS  

1. Upcycling o reutilització creativa                                                      5. Ús racional dels recursos 

 

Upcycling o reutilització creativa 

 

 

 

  

 

 

 

Breu descripció:  

Cyclotie és el nom d'una marca de corbatins confeccionats amb cambres de bicicleta reciclades. 
Cada corbatí és una peça única amb molta història i quilòmetres al damunt. Un projecte 
d'upcycling, 100% barceloní, compromès amb el disseny i el desenvolupament sostenible. 
 
100% Barcelona 
Cyclotie és un projecte 100% local de producció km0. Les cambres de bicicleta es recullen al taller 
de Rebiciclem al barri del Poblenou i es converteixen en corbatins en un taller del Raval. El centre 
d'operacions de la marca es troba al barri de Sant Antoni. 
 
 

mailto:hello@cyclotie.com
http://www.cyclotie.com/
http://www.sostenibilitatbcn.cat/attachments/article/24/Compromis_22.pdf
http://www.sostenibilitatbcn.cat/attachments/article/664/Els10objectius_retallat.pdf


  
 
 
 

 
 
Fet a mà 
Les cambres de bicicleta, convertides en residu, reviuen amb Cyclotie. Després d'una delicada 
selecció, cada cambra es neteja, es talla i es cus manualment, en un procés artesanal que fa que 
cada peça sigui única i especial. 
 
 

 
Beneficis: 
 

 Ambientals        Socials       Econòmics   

 
Vigència de l’actuació: Sí, activitat vigent  
 

 
Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat: 5.1 
 
La nostra acció es concentra principalment en el 5è Objectiu: Ús racional dels recursos – De la 
societat del consum al consum responsable. 
 
En aquest sentit, contribuïm en les següents línies d'acció d'aquest objectiu: 
> La 1a línia d'acció, allargant la vida útil de les cambres de bicicleta 
> La 2a informant al consumidor sobre les característiques social i ambientals del nostre producte 
> També en el 4t sobre el consum responsable de béns i serveis de productes genuïns i artesanals 

de qualitat 
> I sobretot, en les 2 últimes línies d'acció (9 i 10) considerant el residu com un recurs, ja que és la 
nostra matèria primera i, millorar la gestió dels residus mitjançant la reutilització i valorització 
d'aquests residus. 
 

 

 
 

 

 

 


