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1. Dades de l’organització 
 

Nom: Re-Pera Esdeveniments Exclusivament Ecològics 

  

Breu descripció: Organitzem tot tipus d'esdeveniments, des de celebracions de 
particulars com d'empreses, inauguracions, conferències, activitats 
i tallers de cuina, d'horticultura, de maquillatge, senderisme, ioga 
entre d'altres. Sempre des d'un punt de vista ecològic, amb 
proveïdors que ho són també per així organitzar esdeveniments 
sostenibles i respectuosos amb el medi ambient dins de la mida del 
possible. 
 
D'aquesta manera els clients podran gaudir d'una experiència eco-
friendly i l'esdeveniment serà la Re-Pera! 

 

 

  

Dades de contacte 
 

Barcelona 

 
 693 729 494  

 
 ecoeventos@re-pera.com 

 
 

www.re-pera.com 

  

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

dilluns, 10 / setembre / 2018 
 

 

2. Dades del Pla d’Acció 

 

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

Hem fet una avaluació de la nostra activitat fins al moment i hem detectat noves actuacions. 

  

Data de publicació del Pla d’Acció: dimarts, 12 / març / 2019 

  

Vigència del Pla d’Acció: 31/12/2019 

  

Pla o plans d’acció anteriors: --- 
 

3. Objectiu del Pla d’Acció 

 

Punt de partida del Pla d’Acció:  

Aquest 2019 m’agradaria arribar a més públics, consolidar la meva xarxa de proveïdors i col·laboradors. 
Tots ells amb la sostenibilitat i ecologia com a denominador comú. 

 
 

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

Promoure i divulgar la filosofia ecològica i la cura del medi ambient. 

 

4. Descripció de les actuacions 
 

1. Nom de l’actuació: Esdeveniment Ecológic i Vegà 
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

Difondre la filosofia ecològica en els 
esdeveniments. Junt amb càtering vegà i 
eco, i decoració floral sostenible. I donar 
a conèixer els 3 projectes. 

 

 

 

 

 

 

 

     

Breu descripció: Conjuntament amb les noies del càtering i la de la decoració floral farem un 
esdeveniment el pròxim 30 de Març. Per tal de conscienciar a la gent de tot el que 
fem i la nostra filosofia compartida. Donarem a conèixer els tres projectes, Estació 
vegana, Flora Floral art i Re-Pera. Ens complementem molt bé per tot el que fem. 
També projectarem un vídeo on es veuran imatges sobre l’impacte del plàstic en els 
mars i les alternatives a dur una vida més sostenible.  

 

 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

https://re-pera.com/2019/02/26/equinocci-de-primavera/ 

 

Beneficis esperats: 
☒ Ambientals  

☒ Socials 

☐ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
d'innovació 

  

   

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

9.1 9.9 5.2 5.4 5.10  

 

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

Nombre d’assistents a l’esdeveniment, feedback per part seva, aconseguir clients a curt termini, difusió 
dels nostres valors. 

 

2. Nom de l’actuació: Presentació Llibre per Sant Jordi 2019 
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

Presentació llibre de manera sostenible 
 

 

 

 

 

 

 

     

Breu descripció: Es presentarà un llibre i es farà de la manera més sostenible. L’espai és una biblioteca 
de Barcelona. Es repartiran punts de llibre amb paper de llavor plantable als 
assistents. S’evitarà l’ús de plàstic, s’utilitzaran elements reciclats i eco. 

 

 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

www.re-pera.com 

 

Beneficis esperats: 
☒ Ambientals  

☒ Socials 

☐ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
d'innovació 

  

   

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

5.2  5.8  5.10  9.1  

 

 

 

Persona o àrea responsable: Regina Porcel López 

  

Calendari d’execució previst: 10/01/2019 

  

Recursos humans i/o econòmics: Organització de l’esdeveniment, reserva de l’espai, disseny invitació, gestió de 
convidats 
   

Observacions: --- 
 
 

 

 

Persona o àrea responsable: Regina Porcel López 

  

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

Nombre d’assistents a l’esdeveniment, feedback per part seva, aconseguir clients a curt termini, difusió 
dels nostres valors. 

 

Calendari d’execució previst: 06/03/2019 

  

Recursos humans i/o econòmics: Organització de l’esdeveniment i recerca de l’obsequi als convidats 

  

Observacions: --- 
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5. Avaluació 

Indicadors de seguiment: 

Actuació Indicador 
Valor actual 
Data: febr.-19 

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. 

Organització d’esdeveniments 
sostenibles i ecològics  

9.1 9.9 5.2 5.4 5.10 
Difusió en xarxes i 
petits 
esdeveniments. 

Aconseguir clients 
fixes i poder 
organitzar uns 6 
esdeveniments 

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

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

Jornades de divulgació de valors de 
sostenibilitat i ecologia 

9.1 9.9 

Organització 
esdeveniment per 
fer difusió i 
contactar amb la 
radio. 

Anar a la radio a 
explicar el projecte, 
poder organitzar 1 
o 2 esdeveniments 
a l’any divulgatius. 

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

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

Escriviu o copieu els noms de les actuació 
descrites abans. 

Copieu o escriviu 
l’indicador/s que heu 
proposat a aquesta actuació. 

Indiqueu el valor 
assolit actualment 
en aquesta 
actuació. 

Escriviu quin valor 
voldríeu assolir per 
a aquest indicador. 

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

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

Escriviu o copieu els noms de les actuació 
descrites abans. 

Copieu o escriviu 
l’indicador/s que heu 
proposat a aquesta actuació. 

Indiqueu el valor 
assolit actualment 
en aquesta 
actuació. 

Escriviu quin valor 
voldríeu assolir per 
a aquest indicador. 

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

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

Escriviu o copieu els noms de les actuació 
descrites abans. 

Copieu o escriviu 
l’indicador/s que heu 
proposat a aquesta actuació. 

Indiqueu el valor 
assolit actualment 
en aquesta 
actuació. 

Escriviu quin valor 
voldríeu assolir per 
a aquest indicador. 

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 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 10.9 10.10 

 

 

7. Col·laboracions i treball en xarxa 

Indiqueu amb quins col·lectius i organitzacions col·laboreu i/o anomeneu els projectes compartits. 

 

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

