PLA D’ACCIÓ
B+S
EVIL LOVE

1. Dades de l’organització
Nom:

EVIL LOVE

Breu descripció:

Som una agència de publicitat creativa, integrada, estratègica, que creu que les grans
històries estan fetes per il·lusionar la gent i treure´ls de la seva zona de confort. I ara
també som una agència sostenible ☺

Dades de contacte

PL. RAMON BERENGUER EL GRAN 1, 08002 BARCELONA
934427409
hello@evillove.com
evillove.com

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

dimecres, 10 / gener / 2018

2. Dades del Pla d’Acció
Expliqueu com us heu organitzat per fer el Pla d’Acció:
Les persones impulsores del Pla d´acció hem estat l´Aleix Satorras, director general de l´agència i la Susana
de la Fuente, adjunta a direcció. Per fer-ho, hem implicat a tots els treballadors i treballadores de l´agència
(unes 15 persones), a les que vam animar a aportar idees tant d´accions puntuals com d´accions sostingudes
en el temps. Cada persona va participar amb les seves propostes i direcció va seleccionar les més interessants i
viables.
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Data de publicació del Pla d’Acció:

25/06/2020

Vigència del Pla d’Acció:

30/12/2020

Pla o plans d’acció anteriors:

Pla d’Acció 2019

3. Objectiu del Pla d’Acció
Punt de partida del Pla d’Acció:
AEvil Love fa temps que som conscients de la nostra responsabilitat a l´impacte ambiental i social de la
ciutat. El problema és que fins ara tot quedava en bons propòsits. Era necessari elaborar un pla d´acció,
implicant a totes les persones i marcant uns objectius assolibles.
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Propòsit principal del Pla d’Acció:
Continuar amb el procés iniciat l’any passat optimitzant la gestió dels recursos, i identificant noves
oportunitats i objectius de millora, aconseguint el compromís col·lectiu i personal de tot el personal i
col·laboradors de l’agència
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4. Descripció de les actuacions
1. Nom de l’actuació:

ESMORZARS ECOLÒGICS

Objectius d’aquesta
actuació:

Fomentar el consum de productes
ecològics, saludables i de proximitat

Breu descripció:

Cada setmana ens arriba una caixa de fruita directa d´un hort ecològic certificat.
Així consumim un producte fresc i de temporada

Més informació
(enllaç):
Beneficis esperats:

Tipus d’actuació:

☒ Ambientals
☒ Socials
☒ Econòmics

de continuitat

Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació?
3-5
5-4.

8-8
10-5

Persona o àrea responsable:

Susana de la Fuente

Calendari d’execució previst:

Indefinit

Recursos humans i/o econòmics:
Observacions:

Indicador/s:
Nombre de treballadors que consumeixen
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2. Nom de l’actuació:

PREVENCIÓ DELS ENVASOS

Objectius d’aquesta
actuació:

Reduir la producció de residus de plàstic

Breu descripció:

Substituïm el consum d´aigua en ampolles individuals de plàstic i l´ús de gots de
plàstic, per tres fonts d´aigua i tasses personals
Les ampolles que subministren estan elaborades amb policarbonat, material resistent
i lleuger que no genera residus en el seu procés de fabricació i és reutilitzable i
reciclable.

Més informació
(enllaç):
Beneficis esperats:

Tipus d’actuació:

☒ Ambientals
☒ Socials
☒ Econòmics

de continuitat

Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació?
4-5

5-8

Persona o àrea responsable:

Susana de la Fuente

Calendari d’execució previst:

Indefinit

Recursos humans i/o econòmics:

Observacions:

El proveïdor de les fonts d´aigua és també membre de la xarxa Bcn +
sostenible

Indicador/s:
Manteniment de les fonts
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IMPRESSIONS

3. Nom de l’actuació:
Objectius
d’aquesta actuació:

Reduir el nombre de impressions
anuals, I en particular el percentatge
d’impressions a color

Breu descripció:

Fomentar l´ús de mitjans electrònics i digitals per tal de reduir el nombre de
impressions, estalviant l´ús de paper i de tòners

Més informació
(enllaç):
Beneficis esperats:

Tipus d’actuació:

☒ Ambientals
☐ Socials
☒ Econòmics

de millora

Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació?
5-3 5-8. 6-1

Persona o àrea responsable:

Susana de la Fuente

Calendari d’execució previst:

Indefinit

Recursos humans i/o econòmics:
Observacions:

Indicador/s:
Percentatge d’impressions en color anuals- Percentatge d’impressions en blanc i negre- Nombre
d’impressions anuals
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