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Bases del programa zero waste

1. Objectiu del programa
El programa “zero waste” està enfocat a la reducció, reutilització i reciclatge de residus.

2. Què oferim?
El programa “zero waste” compta amb eines i assessorament especialitzat en la reducció, reutilització i reciclatge dels residus (mobles, tèxtil, bicicletes, joguines, tecnologia, envasos, oli, etc.) i/o
en la reducció del malbaratament alimentari.
Concretament, el programa ofereix les següents avantatges:
•
•
•
•
•

Assessorament especialitzat per part d’organitzacions expertes i amb experiència del sector de l’economia social, l’economia circular i la comunicació.
Assessorament des d’entitats del propi sector.
Networking i sinèrgies amb altres projectes que volen reduir els residus i/o lluitar contra el
malbaratament alimentari.
Formar part d’una xarxa d’actors que treballin conjuntament per reduir els residus.
Conèixer i incorporar bones pràctiques en l’àmbit de la reducció de residus i/o el malbaratament alimentari.

El programa d’assessorament es desenvoluparà entre el mes d’abril i el mes d’octubre de 2018
(el calendari detallat es publicarà al web del programa www.movimentzerowaste.org).

3. Per què “zero waste”?
La gran quantitat de residus que es generen al món provoca greus problemes ambientals, econòmics i socials. La gestió eficaç d’aquest volum de material rebutjat esdevé un dels principals
reptes per als governs d’arreu del món. En aquest procés, també tenen un paper cabdal el sector
empresarial, el sector de l’economia social i la societat en general, entre els quals s’ha fomentar
la generació de mesures innovadores per a reduir els residus i la utilització eficient dels recursos.
Un dels objectius de l’Estratègia Europa 2020 és l’assoliment d’una economia més intel·ligent,
més sostenible i més integradora. Més enllà d’Europa, el context mundial ofereix dades poc esperançadores en aquest sentit, amb un augment de l’escalada de les emissions i de l’ús de recursos
derivats del creixement econòmic mundial. És en aquest context, en el que és important promoure canvis profunds en les institucions, els sectors econòmics i les formes de vida i pensament
de la societat; canvis que fomentin transicions en els sistema de producció i consum que redueixin la pressió ambiental, la generació de residus i les alteracions climàtiques.

Abans d’imprimir aquest document, pregunta’t si realment necessites una còpia en paper.
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El repte és generar un sistema econòmic circular i sostenible, que tingui en compte els límits
ecològics del planeta, que gestioni els recursos de manera eficient i responsable i en el que els
residus ofereixen noves oportunitats econòmiques, en comptes de generar nous problemes ambientals i socials.
A Catalunya en concret cada persona genera anualment prop de 500 kg de residus, dels quals
gairebé un 7% corresponen a malbaratament d’aliments (34,9 kg/hab./any). Unes xifres que deixen entreveure que el camí cap a una economia intel·ligent i sostenible encara requereix la creació
de mesures, eines i idees innovadores que la recolzin i la potenciïn i de persones que les liderin.
El programa “zero waste” pretén ser un instrument per inspirar, acompanyar i recolzar aquestes
idees innovadores sorgides des de persones, empreses i entitats inquietes, somiadores i compromeses que basen o volen basar la seva activitat en la reducció del residus i/o volen millorar la
gestió interna dels seus residus; treballant conjuntament per construir un món social, econòmica
i ambientalment més sostenible.

4. Tres reptes a treballar
La primera edició del programa “zero waste” vol treballar 3 reptes relacionats amb la reducció,
reutilització i reciclatge de residus.
•
•
•

Repte 1: Reduir la generació de residus a través de la creació de nous projectes d’economia
social sostenibles.
Repte 2: Reduir el malbaratament alimentari a través de suport per millorar la sostenibilitat
de projectes d’economia social.
Repte 3: Reduir els residus alimentaris generats per la pròpia activitat d’empreses, institucions i entitats.

5. A qui va dirigit?
A continuació es detalla els perfil dels participants al programa en funció dels reptes definits:
•

Repte 1: Reduir la generació de residus a través de la creació de nous projectes d’economia
social sostenibles.
Qui pot participar?: Qualsevol persona que vulgui desenvolupar un nou projecte d’economia social o línia de negoci empresarial amb l’objectiu de reduir la generació de residus a
Catalunya.
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•

Repte 2: Reduir el malbaratament alimentari a través de suport per millorar la sostenibilitat
de projectes d’economia social.
Qui pot participar?: Qualsevol entitat, empresa, institució que tingui un projecte per reduir
el malbaratament alimentari i vulgui millorar la seva sostenibilitat econòmica. Totes les
formes jurídiques es poden presentar i cal acreditar que l’impacte es genera a la ciutat de
Barcelona.

•

Repte 3: Reduir els residus alimentaris generats per la pròpia activitat d’empreses, institucions i entitats.
Qui pot participar?: Qualsevol entitat, empresa, institució que lluitin (o vulguin lluitar) contra el malbaratament alimentari dins de la seva organització. Totes les formes jurídiques es
poden presentar i cal acreditar que l’impacte es genera a la ciutat de Barcelona.

6. Metodologia de treball
Totes les persones participants en el programa tindran accés a activitats comunes que permetran
generar sinergies de treball i compartir coneixement entre entitats, empreses i institucions del
mateix sector; així com a activitats específiques per cada un dels reptes plantejats en el marc del
programa:
Repte 1: Reduir la generació de residus a través de la creació de nous projectes d’economia
social sostenibles.
Cada participant rebrà un assessorament per part d’Espigoladors que consistirà en:
•

•
•

Assessorament individualitzat a cada un dels projectes, en el que, a partir d’un diagnòstic
de l´impacte social i mediambiental que es vol aconseguir amb el projecte i, necessitats
que es volen afrontar.
Promoció i establiment de sinergies i creació de xarxa amb altres models actuals.
Dinamització de sessions grupals en les que els promotors dels nous projectes es posaran
en contacte i podran coordinar-se amb l’objectiu d’obtenir projectes de major dimensió i
evitar una atomització del sector.

Així mateix, cada participant rebrà assessorament i tindrà un tutor expert de Social Business City
que consistirà en:
•

•
•

Assessorament per definir un model de negoci sostenible i amb impacte en la reducció
dels residus a Catalunya (utilitzant metodologies innovadores en l’assessorament empresarial com design thinking, canvas, golden circle, validation board).
Assessorament per desenvolupar el pla de marketing, pla econòmic financer, decisió sobre
la forma jurídica, informació sobre subvencions rellevants.
Assessorament per el disseny de un prototip (prototipatge de apps/prototipatge 3D/prototipatge de serveis) i prova de mercat.
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Un grup dels projectes participants al programa rebrà un assessorament de comunicació per
part d’Empresa d’Inserció SaóPrat que consistirà en:
•
•
•

Diagnòstic de les necessitats de comunicació del projecte.
Definició d’una estratègia i pla de comunicació.
Implementació del pla, que pot incloure des de la creació d’una marca fins la necessitat de
crear materials de comunicació que recolzin la marca ja existents.

Es seleccionaran un màxim de 8 projectes per treballar aquesta línia i les activitats es faran entre
els mesos de abril i octubre de 2018.
Repte 2: Reduir el malbaratament alimentari a través de suport per millorar la sostenibilitat de
projectes d’economia social.
Cada participant del programa tindrà un tutor expert de Tandem Social que l’acompanyarà amb
l’objectiu de:
•
•
•
•
•
•
•
•

Realitzar un diagnòstic inicial a través del mètode DAFO.
Analitzar els actors rellevants en el malbaratament alimentari i detecció de possibles sinèrgies.
Identificar palanques per millorar la sostenibilitat del seu model de negoci.
Analitzar estratègies per incrementar l’impacte ambiental del projecte i millorar en la seva
avaluació i comunicació.
Acompanyar en la presa de decisions organitzatives.
Acompanyar en la implementació de millores i assessorar en la incorporació de bones pràctiques del sector.
Acompanyar al projecte en la implementació de valors relacionats amb l’economia social
i solidària.
Implementar altres aspectes relacionats amb l’estratègia i gestió organitzativa.

Es seleccionaran un màxim de 5 projectes per treballar aquesta línia i les activitats es faran entre
els mesos de abril i novembre de 2018.
Repte 3: Reduir els residus alimentaris generats per la pròpia activitat d’empreses, institucions i entitats.
Cada participant del programa tindrà un tutor expert d’Espigoladors que l’acompanyarà amb
l’objectiu de:
•
•
•
•
•

Realitzar un diagnòstic sobre la situació de malbaratament alimentari dins l’organització.
Definir i dissenyar mesures internes de gestió per reduir el malbaratament alimentari.
Assessorar sobre bones pràctiques identificades a nivell nacional i internacional i l’aplicació
de les mateixes a cada participant.
Definir objectius, línies de treball i accions a implementar per reduir el malbaratament.
Definir un pla de treball per implementar les millores detectades.

Es seleccionaran un màxim de 3 organitzacions per treballar aquesta línia i les activitats es faran
entre els mesos de abril i novembre de 2018.
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Totes les activitats que s’organitzaran en el marc del programa seran comunicades als participants i publicitats als canals d’informació del projecte (web, xarxes socials dels promotors, mailing, altres).

6.1. Criteris procés de selecció
A continuació es detallen els criteris de selecció els perfil dels participants al programa per cada
un dels reptes plantejats en el marc del programa:
Repte 1: Reduir la generació de residus a través de la creació de nous projectes d’economia social sostenibles.
Seran escollits 8 entitats segon els següents criteris:
•
•
•
•
•

Grau d’impacte potencial del projecte en la reducció de residus (20%).
Viabilitat econòmica del projecte presentat i possibilitats de creació de noves organitzacions d’economia social (30%).
Nivell d’implicació i experiència de l’equip emprenedor (30%).
Altres impactes a nivell social i mediambiental del projecte presentat (10%).
Innovació i escalabilitat del projecte presentat (10%).

D’aquests 8 projectes, un cop iniciat l’assessorament, 4 rebran un assessorament específic sobre
comunicació. Els criteris per a escollir aquests projectes seran:
•
•
•

Necessitat del pla de comunicació (50%).
Viabilitat econòmica del projecte presentat i possibilitats de creació de noves organitzacions d’economia social (30%).
Nivell d’implicació i experiència de l’equip emprenedor (20%).

Repte 2: Reduir el malbaratament alimentari a través de suport per millorar la sostenibilitat de
projectes d’economia social.
Seran escollits 5 projectes empresarials segon els següents criteris:
•
•
•
•
•

Grau d’impacte actual i previst a aconseguir en el projecte de lluita contra el malbaratament presentat (30%).
Viabilitat econòmica del projecte presentat (20%).
Altres impactes a nivell social i mediambiental del projecte presentat (20%).
Nivell d’implicació i experiència de l’equip emprenedor (20%).
Innovació i escalabilitat del projecte presentat (10%).

Abans d’imprimir aquest document, pregunta’t si realment necessites una còpia en paper.
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Repte 3: Reduir els residus alimentaris generats per la pròpia activitat d’empreses, institucions i entitats.
Seran escollides 3 entitats segon els següents criteris:
•
•
•
•
•

Grau de resolució del problema plantejat (30%).
Nivell d’implicació de l’equip participant del projecte (20%).
Impacte social i ambiental del projecte (10%).
Recursos per a la implementació de les mesures (20%).
Grau d’incorporació de mesures innovadores i sostenibles en el procés (20%).

6.2. Fases procés de selecció
A continuació es detallen les fases del procés de selecció:
•
•
•
•

Fase 1. Revisió de l’acompliment de les bases de la convocatòria.
Fase 2. Avaluació de les candidatures rebudes segons els criteris establerts. En cas de ser
necessari, es podrà contactar als candidats per sol·licitar informació addicional.
Fase 3. Entrevista presencial o virtual als candidats finalistes
Fase 4. Comunicació dels projectes seleccionats per participar al programa “ZERO WASTE”.

7. Inscripció al programa
Es necessari completar el formulari d’inscripció al qual s’accedeix des del següent enllaç:
www.movimentzerowaste.org

8. Dates claus del programa
•
•
•
•
•

Període d’inscripció: 16 febrer al 14 de març de 2018.
Avaluació de les iniciatives presentades: 15 al 19 de març de 2018.
Entrevistes de selecció: 20 al 23 de març de 2018.
Comunicació als projectes: 26 de març de 2018.
Inici de les activitats del programa “zero waste”: abril a novembre 2018.

Abans d’imprimir aquest document, pregunta’t si realment necessites una còpia en paper.
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9. Tens alguna consulta?
Per realitzar consultes relacionades amb el contingut del programa o del formulari d’inscripció
pots escriure a info@movimentzerowaste.org

10. Impulsors del programa
Espigoladors és una organització sense ànim de lucre que lluita contra el malbaratament alimentari alhora que empodera a persones en risc d’exclusió social d’una manera transformadora,
participativa, inclusiva i sostenible.
Social Business City Barcelona és un programa d’actuació de caire internacional, nascut de la
mà del Professor Muhammad Yunus, Premi Nobel de la Pau 2006, l’objectiu del qual és transformar les necessitats socials de la ciutat mitjançant la promoció i el suport a l’emprenedoria social
i les empreses socials.
L’Associació SaóPrat, a través de l’Empresa d’Inserció SaóPrat, S.L. de la qual n’és l’única sòcia,
realitza projectes de disseny i comunicació per entitats i empreses ajudant-los a posicionar-se
adequadament en el mercat i visibilitzar la seva proposta i productes en el mercat. Un equip multidisciplinar garanteix que les estratègies de comunicació puguin dissenyar-se de manera transversal (estratègia de comunicació, disseny i execució i difusió) i aplicar-se en diferents suports.
Tandem Social és una cooperativa de treball sense afany de lucre que ofereix serveis de consultoria estratègica i implementació a aquelles organitzacions de l’economia social, empreses socials
i tercer sector social que volen fer realitat projectes realitat projectes amb un alt impacte.
El programa “zero waste” rep el suport i el finançament de la subvenció de l’Ajuntament de Barcelona per a l’impuls socioeconòmic del territori per l’any 2017 (reptes 2 i 3) i de la convocatòria
de subvencions a projectes singulars, la Xarxa d’Ateneus Cooperatius i projectes Aracoop, per
al foment de l’economia social i del cooperativisme (repte 1).

Impulsat per:

Promou:

Col·labora:

Promou i finançament:

Amb el finançament:
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