
sense residus



Ana Tarragona

“M’agrada convertir idees en projectes”

Som
Salix

Marta Sas

“Aprenent cada dia com portar un estil
de vida més sotenible”

A Salix impulsem el canvi pel 
futur del planeta.

Organitzem esdeveniments 
sostenibles i únics buscant el 
màxim impacte positiu.

Oferim serveis que ajudin a 
reduïr els residus en empreses 
i organitzacions.

Carol Pérez

“Una imatge val més que 
mil paraules”



Els obje ctes 
t’omplen la casa.

Les experiències 
t’omplen la vida!



Sarau [substantiu masculí] Reunió de persones que es diverteixen alhora que duen a terme una activitat distesa.

Sostenible [adjectiu] Dit de quelcom que satisfà les necessitats actuals sense perjudicar-ne les futures.

“La natura més petita” #sarausalixsostenible



IMPACTE POSITIU

ho vull!
ho podré pagar?

t’interessa?

Un sarau sostenible no és més car ni 
més barat que un d’estàndar. En canvi, 
el valor afegit és molt més alt.

t’ajudem

Qui organitza
els esdeveniments?

EQUIP INTERN

AMBIENTALITZACIÓ
D’ESDEVENIMENTS

REGALS PERSONALITZATS
AMB IMPACTE POSITIU

EQUIP EXTERN

Parlem-ne!

ESDEVENIMENTS SOSTENIBLES

Troba’ns a:
hola@salixsostenible.com
www.salixsostenible.com

+34 679609809

Identifi cació de punts forts
i febles.

Descripció i aplicació de mesures.

Formació d’actors implicats.

Comunicació interna i externa          
relativa a la fi losofía sostenible.

Planifi cació i integració de criteris de 
sostenibillitat.

Aplicació, control i anàlisi in situ de
les mesures establertes.

Avaluació i anàlisi de resultats.

Establiment de nous reptes per                      
a futures edicions

Dinamització del territori
Implicació de l’equip

Conscienciació
dels assitents

Minimització de residus
Reducció de la
contaminació

Difusió de valors
ambientals

Els nostres serveis

Identifi cació de punts fortsIdentifi cació de punts forts

Establiment de nous reptes per                      Establiment de nous reptes per                      Establiment de nous reptes per                      Establiment de nous reptes per                      Establiment de nous reptes per                      Establiment de nous reptes per                      

Millora de la imatge
Valor afegit
Diferenciació

Retorn econòmic

ORGANITZACIÓ
D’ESDEVENIMENTS



“Digues i oblido,
ensenya’m i recordo
involucra’m i aprenc”

Benjamin Franklin



Com ens invol
ucrem?

Involucra al teu equip 
i fes que el món 
sàpiga tot allò que et 
diferencia.

Escoltem les teves necessitats i ens 
adaptem per resoldre-les.

Conceptes clars i aplicable
al dia a dia.

Treballem colze a colze 
perquè redueixis la 
generació de residus en la 
teva entitat.

Difondre els valors de 
sostenibilitat i vida sense 
residus és la clau per a un 
futur millor.

FORMACIÓ D’EQUIPS I 
PERSONAL LABORAL

FORMACIÓ A MIDA EN SOSTENIBILITAT I 
ECONOMIA VERDA I CIRCULAR
PER A EMPRESES I ENTITATS

PÍNDOLES FORMATIVES PER A
UNA VIDA MÉS SOSTENIBLE

PLA D’AMBIENTALITZACIÓ
D’ENTITATS O INSTITUCIONS

TALLERS PRÀCTICS I
KITS AMBIENTALS

PER A ESCOLES I INSTITUTS

Parlem-ne!
Troba’ns a:

hola@salixsostenible.com
www.salixsostenible.com

+34 679609809



La sostenibilitat ha deixat de ser una opció per ser una necessitat, és temps d’actuar.
Formem part del canvi.



www.salixsostenible.com
hola@salixsostenible.com

+34 679 609 809

@salix.sost


