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1. Dades de l’organització 
 

Nom: SAGRERA ACTIVA ASSOCIACIO DE COMERCIANTS  (SAAC) 

  

Breu descripció: Entitat sense ànim de lucre que treballa pel desenvolupament econòmic del barri i 
l’hora , per la millora com espai de convivència i creixement dels seus veïns. 
El nostre objectiu principal ha sigut la dinamització comercial del barri 

 

 

  

Dades de contacte 
 

C/ MARTI MOLINS 29 

 
 722607689 

 
 info@sagrera.es  

 
 

www.sagrera.es  

  

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

dimarts, 7 / febrer / 2017 
 

 

 

2. Dades del Pla d’Acció 

 

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

Dins del pla de l’organització i seu compromís RSE, aspectes com la sostenibilitat, el reciclatge, la 
cooperació o la sensibilitat davant dels determinats valors socials. 
Es va pensar amb el que es va parlar en l’Anna Vilanova i es va reflexionar sobre quines accions serien 
interesants portar a terme des de el SAAC 

  

Data de publicació del Pla d’Acció: Dijous, 26 de maig de 2022 

  

Vigència del Pla d’Acció: 31 / 12/ 2022 

  

Pla o plans d’acció anteriors: 
Pla d’Acció 2017 , pla d’Acció 2018 i pla d’Acció 2019-2020, Pla 
d’acció 2021 

 

 

3. Objectiu del Pla d’Acció 

 

Punt de partida del Pla d’Acció:  

L’associació s’implica molt en aspectes del que se anomena de responsabilitat social de les empreses del 
seu entorn, considerant que se ha d’incorporar un conjunt d’actuacions d’acord en valors socials que 
marcaran el seu paper com a comerç de proximitat amb voluntat de millorar els barris de Sagrera i Navas 
 

 

mailto:info@sagrera.es
http://www.sagrera.es/
http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/documents/plans/1545.pdf
http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/documents/plans/plaaccio_sagreraactiva_2018.pdf
https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/documents/plans/plaaccio_sagreraactiva_2019-2020.pdf
https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/documents/plans/plaaccio_sagreraactiva_2021.pdf
https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/documents/plans/plaaccio_sagreraactiva_2021.pdf
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Propòsit principal del Pla d’Acció: 

Com a entitat difondre una cultura ètica i responsable entre els nostres associats. 
Donar sopor a aquelles accions que vagin en aquesta línia per part dels membres de l’entitat i de manera 
individual  
 

4. Descripció de les actuacions 
 

1. Nom de l’actuació: Zero ampolles d'un sol ús 
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

Repartir entre els clients dels nostres 
associats ampolles de vidre reutilitzables 
per a eliminar les ampolles d'un només 
ús de plàstic. 

 

 

 
 

 

 

 

     
Breu descripció: Per tal de reduir els residus plàstics a zero donen ampolles de vidre, i regalen 

productes ecològics que duran i no provocant cap tipus de residus, les ampolles es 
regalen al comprar en el comerç associat (1.500 unitats) 

 

 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

Els comerços que facin aquesta acció us podeu adherir al Compromís Barcelona 
Plàstic Zero, a través del següent enllaç: 
https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/node/15104  

 

Beneficis esperats: 
☒ Ambientals  

☒ Socials 

☒ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
de continuïtat 

  

   

 
 
Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació? 
 
5.8  

 

 

 

Persona o àrea responsable: NURIA PERÉZ NIETO 

  

Calendari d’execució previst: 2022 

  

Recursos humans i/o econòmics: 
 La junta del SAAC , Difusió telemàtica i promoció en les xarxes 
socials  XERRADES INFORMATIVES   

  

Observacions:   

https://www.decidim.barcelona/assemblies/CompromisBarcelonaPlasticZero
https://www.decidim.barcelona/assemblies/CompromisBarcelonaPlasticZero
https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/node/15104
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: 

Assolir que els veïns no utilitzin ampolles de plàstic d’us final, utilització de productes que siguin ecològics 
per tant que no facin mal be el medi ambient 
 

2. Nom de l’actuació: Formacions Comerç + Sostenible 
  

 

 
Objectius d’aquesta 
actuació: 

 Tallers i sessions formatives gratuïtes, 
dissenyades específicament per als 
establiments comercials per tenir més 
formació i alhora poder transmetre-ho 
als veïns/es 

 

 

 

 
 

 

 

     

Breu descripció: Assistir telemàticament a formacions impartides pel personal tècnic especialista de 
Barcelona Sostenible  

  

Més informació 
(enllaç): 

Formacions Comerç + Sostenible: 
https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/comerc-
sostenible/tags/page/formacions-cs   
Formació accessibilitat al comerç: 
https://drive.google.com/file/d/1s97V5gNmRIU4t_zOhVNgWtPTucMIkdU5/view?usp
=sharing   
 https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/presentacio_acc
essibilitat_en_el_comerc_proximitat.pdf 

 

Beneficis esperats: ☐ Ambientals  

☒ Socials 

☒ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
de millora 

  

   

 
 
Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació? 
 
4.5 i 6.7  

 

 

 

 

 

Persona o àrea responsable: Junta del SAAC i NURIA PEREZ NIETO dinamitzadora 

  

Calendari d’execució previst: 2022 

  

Recursos humans i/o econòmics: Junta del SAAC  

  

Observacions:   

https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/comerc-sostenible/tags/page/formacions-cs
https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/comerc-sostenible/tags/page/formacions-cs
https://drive.google.com/file/d/1s97V5gNmRIU4t_zOhVNgWtPTucMIkdU5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1s97V5gNmRIU4t_zOhVNgWtPTucMIkdU5/view?usp=sharing
https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/presentacio_accessibilitat_en_el_comerc_proximitat.pdf
https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/presentacio_accessibilitat_en_el_comerc_proximitat.pdf
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: 

Aconseguir una formació 100 % adequada per a l'aprenentatge del bon ús dels recursos naturals i l'estalvi 
d'energia i recursos 

 

3. Nom de l’actuació:   Kit d'ambientalització 
  

 

 
Objectius d’aquesta 
actuació: 

Aconseguir mitjançant adhesius el 
foment del bon ús de l'aigua, paper i de 
l'energia afavorint l'estalvi econòmic 

 

 

 

 

 

 

 

     
Breu descripció: Es tracta de col·locar en llocs estratègics als comerços i les empreses d'uns adhesius 

recordant el bon ús dels recursos, per exemple: apaga la llum en sortir, no deixis 
l'aixeta oberta , regula bé els sistemes de calefacció o refrigeració, etc 

 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/node/12499 

 

Beneficis esperats: 
☒ Ambientals  

☒ Socials 

☒ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
de continuïtat 

  

   

 
 
Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació? 
 
4.5 i 5.3  

 

 

 

Indicador/s: 

Aconseguir la reducció dels recursos naturals i energètics afavorint en estalvi econòmic 

 

 

Persona o àrea responsable: Junta del SAAC i NURIA PEREZ NIETO dinamitzadora 

  

Calendari d’execució previst: 2022 

  

Recursos humans i/o econòmics: Junta del SAAC 

  

Observacions:   

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/node/12499
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: maig-22 

Valor esperat al 
cap d’un any: 

Valor assolit 
Data 1r any:   

Valor assolit 
Data 2n any:   

Zero ampolles d'un sol ús 
Percentatge d’associats que 
no utilitzen ampolles  de 
plàstic 

10 % 80 %             

Formacions Comerç + Sostenible 
Percentatge d'associats que 
es formen i assisteixen a 
cursets 

20 %  75 %             

  Kit d'ambientalització 
percentatge d'associats que 
tenen senyalitzats 
recordatoris d'ús 

10 % 90 %             
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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 

  

 

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

