
  
 
 
 

 

ACCIONS PER LA SOSTENIBILITAT 
 
Com contribuïm a una Barcelona més sostenible?   
 

1. DADES DE L’ORGANITZACIÓ 

 

Nom: SIDA STUDI 

 

Breu descripció: SIDA STUDI treballa en la capacitació de les persones per promoure la salut sexual 
i la gestió dels riscos biològics relacionats, com el VIH/sida i altres ITS i els embarassos no planificats, 
en un marc de respecte als Drets Sexuals i Reproductius. 

 

Dades de contacte: pedagogics@sidastudi.org 

www.sidastudi.org  
 

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

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 selectiva i reducció de residus 5.1, 5.4, 5.10 

2. Gestió dels recursos de l’entitat  i facilitar el desenvolupament  
personal i professional dels treballadors 

6.1, 6.5, 6.6, 6.7 

3. Des de les intervencions educatives treballar l’educació sexual dels 
joves 

7.4 

 

RECOLLIDA SELECTIVA I REDUCCIÓ DE RESIDUS 

 

Breu descripció:  
SIDA STUDI creu en l’ús racional dels recursos, és per això que des d’aquesta organització es lluita per 
la reducció dels residus generats a les instal·lacions disposant, per exemple, de vaixella pròpia i estris 
de cuina.  
Tanmateix, un cop generat el residu es disposa de punts de recollida selectiva per a les diferents 
fraccions, també s’emmagatzema els cartutxos de tinta per a lliurar-los al Punt Verd. 
 

 
Beneficis: 
 

Ambientals       Socials      Econòmics   
 
Vigència de l’actuació: Tot l’any 
 

 
Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat: 5.1, 5.4, 5.10 
 

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


  
 
 
 

 

 

GESTIÓ DELS RECURSOS DE L’ENTITAT I FACILITAR EL DESENVOLUPAMENT  PERSONAL I 
PROFESSIONAL DELS TREBALLADORS 

 

Breu descripció:  
S’incorpora criteris de bon govern i responsabilitat social en el seu funcionament buscant assolir la 
prosperitat social i el benefici col·lectiu. S’aconsegueix establint el diàleg permanent amb els actors 
implicats en l’entitat per identificar-ne les expectatives i gestionar-les. 
 

 
Beneficis: 
 

Ambientals       Socials      Econòmics   
 
Vigència de l’actuació: Tot l’any 
 

 
Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat: 6.1, 6.5, 6.6, 6.7 
 

 

DES DE LES INTERVENCIONS EDUCATIVES TREBALLAR L’EDUCACIÓ SEXUAL DELS JOVES 

 

Breu descripció:  
Des d’aquesta organització es vetlla pel benestar personal, garantint l’educació sexual dels joves a 
través de cursos i tallers per a diferents grups d’edat i/o àmbits educatius. 
 
http://www.sidastudi.org/ca/info/cursos-talleres-jovenes 
 

 
Beneficis: 
 

Ambientals       Socials      Econòmics   
 
Vigència de l’actuació: Tot l’any 
 

 
Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat: 7.4 
 

 

3. ALTRES DOCUMENTS ESTRATÈGICS 

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

 

http://www.sidastudi.org/ca/info/cursos-talleres-jovenes

