
   

1 
 

 

BONA PRÀCTICA PER LA 

SOSTENIBILITAT 
 

 

Com contribuïm a una Barcelona més 

sostenible?  

1. Nom de l’actuació: Reduïm la petjada ecològica 
 

  

 

 
 

 

 

Breu descripció: Quan ens vam plantejar un canvi d’ubicació de la seu 
de l’entitat, teníem clar que volíem contribuir a 
reduir la petjada ecològica de totes les persones que 
s’hi haguessin d’acostar. Vam triar una ubicació 
cèntrica, molt ben comunicada amb transport públic 
i a més, vam dotar la sala de juntes de les eines 
necessàries per a exprimir les noves tecnologies i 
evitar desplaçaments innecessaris.  
Vam comprar un projector, vam pintar la paret amb 
una pintura especial per a què les projeccions es 
vegin bé sense haver d’estar a les fosques, vam 
comprar una càmera amb prou angle per a 
visualitzar tota la sala i un micro/altaveu que ens 
permet tenir reunions amb les mateixes condicions 
que si estiguéssim reunits físicament.  
El següent pas és poder oferir també les formacions 
presencials en format ‘streaming’ i seguir contribuint 
a reduir aquesta petjada ecològica en la mesura del 
possible. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

    

Data inici: 1 / gener / 2019 Data fi: Vigent 
    

Objectius i línies 
d’acció del CCS: 

6 i 7.7 

  

Més informació: http://estanquers.cat/ 
 

Gremi d’Estanquers de Catalunya  

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
http://estanquers.cat/
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 Beneficis: 

 

Indicador/s: - Nombre de persones que s’han connectat per via telemàtica a les reunions i han 
estalviat els desplaçaments físics 

- Nombre de persones que han vingut amb transport públic 

 
 

Valors: Impacte ambiental per la reducció dels desplaçaments, també impacte econòmic per 
l’estalvi que suposen els viatges amb transport públic o amb cotxe particular 

 
 

2. Dades de l’organització 
 

Nom de l’organització: Gremi d’Estanquers de Catalunya 

 

Breu descripció: El Gremi d’Estanquers de Catalunya va ser fundat l’any 2004 amb l’objectiu de 
donar suport als estancs catalans i per defensar els interessos del sector. 

15 anys després seguim en la línia de millorar els nostres negocis, 
posant especial èmfasi a la professionalització i a la formació i 
mantenint la independència per a garantir la nostra neutralitat en 
benefici de tots els estancs. 

  

 

  

Dades de contacte: 
 Rambla Catalunya 14, 2on 1a, Barcelona 

 93.200 78 86 / 684052328 

 
 info@estanquers.cat 

 
 

http://estanquers.cat/ 

 

Data de signatura del (CCS): divendres, 9 / juny / 2017 

 

 

3. Documents estratègics (opcional) 
 

Pla d'acció 2019 
 

 

 

   

☒ Ambientals ☐ Socials ☒ Econòmics 

http://estanquers.cat/
http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/documents/plans/plaaccio_cs_2019_gremi_estanquers.pdf

