
       

1 
 

 

 
PLA D’ACCIÓ 

B+S 
 

BLANC CELEBRACIONS, SL 

 

 
 



       

2 
 

 
1. Dades de l’organització 
 

Nom: BLANC CELEBRACIONS, SL 

  

Breu descripció: Generem esdeveniments globals, conceptualitzem i produïm projectes corporatius, 
culturals. Oferim serveis de coordinació tècnica, contractació d'artistes i suport en l’àmbit 
de les relacions institucionals. 
Treballem la producció artística en l'àmbit de les arts escèniques, produccions executives, 
distribució d'espectacles, gires. 
Acompanyament artístic de creadors km0. 

 

 

  

Dades de contacte 
 

Carrer de Ramón y Cajal 98 baixos. 08012 Barcelona 

 
 93 285 14 53  

 
 info@blancproduccions.com 

 
 

https://www.blancproduccions.com/ 

  

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

dimarts, 22 / juny / 2021 
 

 

2. Dades del Pla d’Acció 

 

Expliqueu com us heu organitzat per fer el Pla d’Acció: 

A Blanc Celebracions hem compartit amb tot l’equip el document de Compromís Ciutadà de la Sostenibilitat 
2012-2022 i posteriorment ens hem reunit per recollir les propostes en les que creiem que podríem 
millorar, tan en l’àmbit de l’oficina, els esdeveniments que organitzem i el nostre personal, per tal de 
comprometre’ns al màxim possible amb la sostenibilitat.  
D’aquesta reunió hem resumit el 4 Plans d’Acció amb els que comencem el nostre Compromís Ciutadà. 

  

Data de publicació del Pla d’Acció: dilluns, 28 / juny / 2021 

  

Vigència del Pla d’Acció: 31/12/2022 

  

Pla o plans d’acció anteriors: 

 
 

- 
 
 

 

  

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
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3. Objectiu del Pla d’Acció 

 

Punt de partida del Pla d’Acció:  

Volem reduir al màxim el consum de material d’oficina, aconseguir fer un reciclatge el més acurat possible, 
consum d’aliments responsable, de proximitat i de comerços del barri, i desplaçar-nos, en la mesura del 
possible a peu, bici i transport públic. 
 
 
 
 
 
 

 

Propòsit principal del Pla d’Acció: 

L’objectiu principal és la implicació del major nombre de treballadors, col·laboradors i proveïdors en el 
nostre Pla d’Acció. Així com la conscienciació del públic dels nostres esdeveniments de les accions 
sostenibles. 
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4. Descripció de les actuacions 
 

1. Nom de l’actuació: Digitalització 
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

Reduir el consum de paper i impressions 
a l’oficina, generar mecanismes de 
control en la compra de paper i tòners . 

 

 

 

 

 

 

 
     

Breu descripció: - Generar mecanismes per conèixer i controlar la quantitat de paper adquirit a la 
nostra oficina. El mecanisme es basarà principalment en un registre, a l’abast de 
tothom, on apuntarem els paquets de fulls i tòners que comprem per prendre 
consciència del consum total i poder veure com es va reduint aquest consum. 
- Digitalitzar la màxima documentació possible 
- Demanar als proveïdors facturació digital 

 

 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

      

 

Beneficis esperats: 
☒ Ambientals  

☐ Socials 

☒ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
De millora 

  

   

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

3.6, 5.2, 5.8, 5.10 

 
 

 

 

Persona o àrea responsable: Administració 

  

Calendari d’execució previst: Any 2021 en endavant 

  

Recursos humans i/o econòmics: 
      

  

Observacions: 
      

 

 

Indicador/s: 

Reducció de consum de paper i tòners 

 

 

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
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2. Nom de l’actuació: Compromís amb el Reciclatge 
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

Facilitar la segregació dels principals 
residus generats per l’entitat (papers, 
tòners, envasos, etc). 
Facilitar i informar de la segregació de 
residus en els nostres esdeveniments 

 

 

 

 
 

 

 

     

Breu descripció: - Establir punts de separació dels residus a l’oficina i els esdeveniments públics i 
privats. 
- Comunicar bones pràctiques als treballadors i col·laboradors .  
- Informar sobre com prevenir els residus i participar en projectes enfocats a aquesta 
finalitat. 

 

 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

      

 

Beneficis esperats: 
☒ Ambientals  

☐ Socials 

☒ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
De millora 

  

   

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

3.6, 5.1, 5.2, 5.8, 5.9, 5.10, 6.9   

 
 

 

 

Persona o àrea responsable: Equip de producció i administració 

  

Calendari d’execució previst: Any 2021 en endavant 

  

Recursos humans i/o econòmics: Escriviu els recursos que destinareu a desenvolupar l’actuació. 

  

Observacions: Escriviu, si s’escau, altres observacions. 

 

 

Indicador/s: 

Grau de reciclatge selectiu. 

 

 

 

 

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
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3. Nom de l’actuació: Transport Sostenible 
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

Incentivar l’ús de vehicles no motoritzats 
per a la reducció d’emissions de CO2 i la 
reducció de soroll.  
Incentivar hàbits saludables. 
 

 

 

 

 
 

 

 

     

Breu descripció: - Animem als nostres treballadors i col·laboradors a desplaçar-se utilitzant hàbits 
saludables (bicicleta, transport públic, caminant), a la vegada que es redueix la 
contaminació a causa de la no utilització de vehicles.  
- Facilitem l’estacionament de bicicletes a l’ oficina. 
- En el transport de mercaderies pels esdeveniments, treballem amb proveïdors que 
disposen de vehicles elèctrics i de baixes emissions de CO2. 

 

 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

      

 

Beneficis esperats: 
☒ Ambientals  

☒ Socials 

☐ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
De millora 

  

   

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

2.5, 2.6, 2.8, 2.9, 3.1, 3.2, 3.3, 4.7, 6.9, 8.4 

 
 

 

 

Persona o àrea responsable: Equip de producció i administració 

  

Calendari d’execució previst: Any 2021 en endavant 

  

Recursos humans i/o econòmics: 
      

  

Observacions: 
      

 

 

Indicador/s: 

- Emissions reduïdes vs vehicle privat.  
- Nº de persones diàries que vénen en bicicleta o transport públic 

 

 

 

 

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
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4. Nom de l’actuació: Alimentació Sostenible i Km. 0 
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

Promoure el consum de productes 
alimentaris locals i de temporada. 
Incentivar el comerç de proximitat. 
Productes ecològics i saludables. 
Promoure l’estil de vida saludable: 
alimentació + esport 

 

 

 

 
 

 

 

     

Breu descripció: - Animem als nostres treballadors i col·laboradors a incloure les pràctiques 
sostenibles en els aliments en els comerços del barri. 
- Proporcionar a la cuina de l’oficina fruita fresca, a l’abast de tothom, per afavorir 
una alimentació més saludable entre els nostre equip. 
- Intentarem incrementar en la nostra dieta el nombre de productes locals i de 
temporada, com productes de proximitat i comerç just.  
- Col·laborar en els nostres esdeveniments amb empreses de càtering que treballin 
amb aliments ecològics i de km. 0 i de la mateixa zona de l’esdeveniment, per reduir 
al màxim el transport. 

 

 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

      

 

Beneficis esperats: 
☒ Ambientals  

☒ Socials 

☒ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
De millora 

  

   

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

3.5,  5.4 , 5.7, 6.9, 7.1, 7.6,  8.8, 10.5 

 
 

 

 

Persona o àrea responsable: Equip de producció i administració 

  

Calendari d’execució previst: Any 2021 en endavant 

  

Recursos humans i/o econòmics: 
      

  

Observacions: 
      

 

 

Indicador/s: 

- Nº de productes de temporada  
- Nº de productes locals i/o de proximitat.  
- Nº de productes saludables i/o ecològics. 

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

Indicadors de seguiment: 

Actuació Indicador 
Valor actual 
Data: juny-21 

Valor esperat al 
cap d’un any: 

Valor assolit 
Data 1r any: Feu 
clic per escriure 

una data. 

Valor assolit 
Data 2n any: 
Feu clic per 
escriure una 

data. 

Digitalització 
Reducció de consum de 
paper i tòners 

20 paquets de folis 
30 tòners 

10 paquets de folis 
15 tòners 

A emplenar quan 
l’acció ja s’ha realitzat 
durant 1 any. 

A emplenar quan 
l’acció ja s’ha 
realitzat durant 2 
anys. 

Compromís amb el Reciclatge Grau de reciclatge selectiu. 
Implantació de 
punts de recollida 
selectiva: SI  

Implantació de 
punts de recollida 
selectiva: SI 

A emplenar quan 
l’acció ja s’ha realitzat 
durant 1 any. 

A emplenar quan 
l’acció ja s’ha 
realitzat durant 2 
anys. 

Transport Sostenible 
Nº de persones diàries que 
vénen en bicicleta o 
transport públic 

4 6 
A emplenar quan 
l’acció ja s’ha realitzat 
durant 1 any. 

A emplenar quan 
l’acció ja s’ha 
realitzat durant 2 
anys. 

Alimentació Sostenible i Km 0 
Nº de productes de 
temporada 

40% 60% 
Feu clic per escriure 
text. 

A emplenar quan 
l’acció ja s’ha 
realitzat durant 2 
anys. 

Alimentació Sostenible i Km 0 
Nº de productes locals i/o de 
proximitat.  
 

40% 60% 
Feu clic per escriure 
text. 

A emplenar quan 
l’acció ja s’ha 
realitzat durant 2 
anys. 

Alimentació Sostenible i Km 0 
Nº de productes saludables 
i/o ecològics. 

40% 60% 
Feu clic per escriure 
text. 

A emplenar quan 
l’acció ja s’ha 
realitzat durant 2 
anys. 
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6. Relació amb el Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 

 

Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat relacionades amb les 

actuacions del Pla d’Acció: 

 

Objectiu Línies d’acció 

1. Biodiversitat 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 

2. Espai públic i mobilitat 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 

3. Qualitat ambiental i salut 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 

4. Ciutat eficient, productiva i d’emissions zero 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 

5. Ús racional dels recursos 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 

6. Bon govern i responsabilitat social 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 

7. Benestar de les persones 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 7.10 

8. Progrés i desenvolupament 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 8.9 8.10 

9. Educació i acció ciutadana 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8 9.9 9.10 

10. Resiliència i responsabilitat planetària 10.1 102 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 10.9 10.10 

 

 

7. Col·laboracions i treball en xarxa 

      

 

 

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

