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1. Dades de l’organització 
 

Nom: SIDA STUDI 

  

Breu descripció: Des de una perspectiva feminista i de drets, SIDA STUDI vol contribuir a generar una 
transformació social i política que asseguri que totes les persones puguin gaudir d’una 
sexualitat de manera plaent, saludable i lliure de violències masclistes. 

 

 

  

Dades de contacte 
 

C/ del Carme, 16 principal 

 
 93 268 14 84 

 
 

majose@sidastudi.org 
 
studi.org 

 
 

www.sidastudi.org 

  

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

dimecres, 30 / abril / 2014 
 

 

2. Dades del Pla d’Acció 

 

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

Hem valorat les acciones que desenvolupen els/les treballadors/res de l’entitat i les que poden fer durant 
aquest any en l’àmbit de la sostenibilitat. També el que es refereix a la cura i benestar de les persones.  

  

Data de publicació del Pla d’Acció: Feu clic per escriure una data. 

  

Vigència del Pla d’Acció: 31/12/2019 

  

Pla o plans d’acció anteriors: 

 
 

Pla d’Acció 2009-2012 i Pla d’Acció 2018 
 
 

 

3. Objectiu del Pla d’Acció 

 

Punt de partida del Pla d’Acció:  

A banda les accions que ja desenvolupem volem seguir treballant per incrementar més millores 
mediambientals i de sostenibilitat fomentant la responsabilitat compartida. 

 
 

Propòsit principal del Pla d’Acció: 

Millorar la salut dels/les treballadors/res i la salut afectiva sexual dels joves, promovent entorns saludables.  
Millorar la gestió de residus dins de l’entitat.  

 

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

1. Nom de l’actuació: 
Ús racional dels recursos 

 
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

Reducció de residus i recollida selectiva 
 

 

 

 

 

 
 

 

     

Breu descripció: SIDA STUDI treballa amb l’ús racional dels recursos, l’entitat disposa de vaixella 
pròpia i estris de cuina. Alhora, disposa de punts de recollida selectiva per les 
diferents fraccions. Es recullen els cartutxos de tinta d’impressora per lliurar-los al 
punt verd. També, l’empresa Ecològic gestiona la recollida, buidatge i reciclatge dels 
contenidors de paper. 
Estalvi energètic acotant la potencia de l’electricitat a les necessitats reals de 
l’entitat 

 
 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

www.sidastudi.org 

 

Beneficis esperats: 
☒ Ambientals  

☒ Socials 

☒ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
de millora 

  

   

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

5.5, 5.6, 5.8, 5.9  

 

Persona o àrea responsable: 
 

  

Calendari d’execució previst: Tot l’any 2019 

  

Recursos humans i/o econòmics: 9 treballadores 

  

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

 

Indicador/s: 

Núm. recollides /anual dels contenidors de paper 
Núm. Contenidors de envasos 
Factura llum 
 

 

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: Biodiversitat 
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

Crear un espai verd urbà en el lloc de 
treball, potenciant els beneficis 
ambiental i de salut de les persones 

 

 

 

 

 
 

 

     
Breu descripció: Terrassa amb plantes com punt de trobada saludable i de qualitat per les persones 

que treballen a l’associació, potenciant així els beneficis ambientals del verd urbà.  

 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

www.sidastudi.org 

 

Beneficis esperats: 
☒ Ambientals  

☒ Socials 

☐ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
de millora 

  

   

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

1.2, 1.3, 1.4,  

 
 

 

 

Persona o àrea responsable: Maria José Román 

  

Calendari d’execució previst: Tot l’any 2019 

  

Recursos humans i/o econòmics: Tos els/les treballadors/res 

  

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

 

 

Indicador/s: 

Número de plantes  

  

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: Bon govern i responsabilitat social 
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

Millorar condicions de qualitat de vida 
dels/les treballadors/res i la societat en 
general  

 

 

 

 

 
 

 

     

Breu descripció: Garantir la participació en la presa de decisions dels/les treballadors/res, garantir un 
bon entorn laboral partint de l’equitat i la justícia. Ser transparents i donar 
informació. 

 

 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

www.sidastudi.org 

 

Beneficis esperats: 
☒ Ambientals  

☒ Socials 

☒ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
de millora 

  

   

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

6.1, 6.2, 6.4, 6.5, 6.7, 

 
 

 

 

Persona o àrea responsable: Maria José Román 

  

Calendari d’execució previst: Tot l’any 2019 

  

Recursos humans i/o econòmics: Tots els treballadors 

  

Observacions: 
      

 

 

Indicador/s: 

Núm. reunions de tot l’equip de treballador/res 
Núm. entitats i centres atesos pels serveis de SIDA STUDI 

  

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: Educació i acció ciutadana 
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

Promoure la educació afectiva i sexual 
per a joves i els seus entorns 
educatius, incorporant de manera 
transversal la perspectiva LGTBI i de 
la diversitat funcional. 

 

 

 

 

 
 

 

     

Breu descripció: L’entitat vetlla pel benestar de les persones, garantint l’educació sexual dels joves 
a traves de tallers i accions educatives, i d’accions de sensibilització adreçades a 
joves i famílies. També amb formacions adreçades a professionals de diferents 
àmbits. 

 

 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

www.sidastudi.org 

 

Beneficis esperats: 
☐ Ambientals  

☒ Socials 

☐ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
de millora 

  

   

 
 
Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació? 
 
9.4, 9.5, 9.6, 9.9, 9.10  
 

 
 

 

 

Persona o àrea responsable: Maria José Román 

  

Calendari d’execució previst: Tot l’any 2019 

  

Recursos humans i/o econòmics: 

Treballadors/res socials de l’entitat amb col·laboració dels 
altres treballadors/res des de la seva àrea específica.  

  

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

 

 

Indicador/s: 

Núm. d’assistents als tallers 
Núm. material preventiu distribuït 
Núm. cartells prestats per fer exposicions 
Núm. material divulgatiu distribuït 

  

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: 2018 
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. 

Ús racional dels recursos 

Núm. recollides anual dels 
contenidors de paper  
Contenidor d’envasos 
Factura electricitat 

3 
2 
 

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. 

Biodiversitat Número de plantes 40 
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. 

Bon govern i responsabilitat social 

Núm. reunions dels/les 
treballadors/res 
Núm. entitats i centres 
atesos pels serveis de SIDA 
STUDI 

3-4 
 
102 

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. 

Educació i acció ciutadana 

 
Núm. assistents tallers 
Núm. material preventiu 
distribuït 
Núm. cartells prestats 
Núm. material divulgatiu 
distribuït 
 

2.335 
 
66.856 
339 
13.288 

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. 

      

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 

Comitè 1r de desembre -Plataforma Unitària d’ONG-sida de Catalunya 
Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva 
Acord Ciutadà per una Barcelona lliure de violències vers les dones 
Federació Catalana de voluntariat Social 
Alianza Plataformas VIH/sida del Estado espanyol 
Mapa d’entitats feministes 

 

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

