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1. Dades de l’organització 
Nom: SAGRERA ACTIVA ASSOCIACIO DE COMERCIANTS 

  

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 

 
 saacbcn@hotmail.com  

 
 

ww.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 passar l’enquesta els nostres associats, es va reflexionar sobre quines accions serien interesants portar 
a terme des de el SAAC 

  

Data de publicació del Pla d’Acció: Dijous, 21 de maig de 2020 

  

Vigència del Pla d’Acció: 2019-2020 

  

Pla o plans d’acció anteriors: Pla d’Acció 2017 i Pla d’Acció 2018 

 

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 
 

 
Propòsit principal del Pla d’Acció: 

mailto:saacbcn@hotmail.com
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
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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: Compra sense Plàstic,  Sant Jordi Ecològic 
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

Repartir bosses ecològiques 
reutilitzables. entre els associats. 
Repartir flors de fusta ecològiques per el 
dia de Sant Jordi 

 

 

 

 

 

 

 

     

Breu descripció: Per tal de reduir els residus plàstics a zero donen bosses de tela reutilitzables,  i 
regalen productes ecològics que duran i no provocant cap tipus de residus, les bosses 
es regalen al comprar en el comerç associat (500 unitats) i les roses que es regalen a 
cada client / veí del barri, són de fusta i sense plàstic i no cal fer cap compra (8.000 
unitats) 

 

 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

  

 

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: Junta SAAC , Nuria Pérez  Dinamitzadora 

  

Calendari d’execució previst: 2019 

  

Recursos humans i/o econòmics: 

La junta del SAAC , Difusió telemàtica i promoció en les reds 
socials  

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

 

 

Indicador/s: 

Assolir que el 75% dels associats no utilitzen bossa 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: Papereres buides 
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

Controlar els residus plàstics i els residus 
finals, per tindre cura del medi ambient, 
el poder  arribar al residu zero o quasi be  

 

 

 

 

 

 

 

     

Breu descripció: Aconseguir que cada vegada els associats controlin mes els seus residus i prenguin 
consciència  a l’hora de fer residus. Poden assolir el arribar quasi al residu zero. 
S'utilitzés les circulars periòdiques de relació amb els associats per anar donant-
informació sobre com actuar al respecte i informar-los de cursos i xerrades que des del 
Districte i des de Barcelona Activa ens ofereixin al respecte i animant-los a que 
assisteixin per a la seva formació 

 

 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

 https://empreses.barcelonactiva.cat/web/es/detall-formacio?id=891332  

 

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, 5.9 i 5.10 

 
 

Persona o àrea responsable: Junta del SAAC 

  

Calendari d’execució previst: 2019-2020 

  

https://empreses.barcelonactiva.cat/web/es/detall-formacio?id=891332
http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
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Recursos humans i/o econòmics: Junta SAAC  

  

Observacions: 
  

 

Indicador/s: 

Assolir que el 75% dels associats no utilitzen bossa de plàstic d’us final, ( que es elimini la bossa d’us final ),  
Que la publicitat que es faci sigui per medis telemàtics i no en paper imprès . 

 

3. Nom de l’actuació: Toners es queden a casa 
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

L'objectiu d'aquesta actuació és el de 
reutilitzar els envasos de la tinta de les 
impressores per així no crear residus 
plàstics innecessaris i alhora economitzar 
en el cost 

 

 

 

 

 
 

 

     

Breu descripció: Es tracta d'informar els associats de llocs on han de portar els tòners gastats per 
emplenar-los i tornar a utilitzar-los indefinidament, amb la finalitat de no ocasionar 
més residus plàstics. 
Dins el districte hi ha algun comerç dedicat a la venda de tòners i que es dediquen a 
omplir els antics, fan com es feia antigament amb els envasos de vidre retornables, el 
que està més a prop del nostre barri, i que aconsellarem als nostres associats a part de 
cercar algun mes, seria el comerç TINTEA al Passeig Fabra i Puig 

 
 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

  

 

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  

 
 

 

 

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
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Persona o àrea responsable: Junta del SAAC 

  

Calendari d’execució previst: 2019-2020 

  

Recursos humans i/o econòmics: Junta SAAC 

  

Observacions: 
  

 

 

Indicador/s: 

aconseguir que el 100% dels associats omplin els cartutxos buits i així no es generin més residus dels deguts 
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5. Avaluació 

Indicadors de seguiment: 

 

Actuació Indicador 
Valor actual 
Data: juny-19 

Valor esperat al 
cap d’un any: 

Valor assolit 
Data 1r any:   

Valor 
assolit 

Data 2n any:   

Compra Sense Plàstic , Sant Jordi ecològic 
Percentatge d’associats que 
no utilitzen bossa de plàstic 

30% 75%   

Papereres buides 

Percentatge d’associats que 
no utilitzen bossa de plàstic  

20% 75%   

Publicitat per mitjans 
telemàtics 

55% 80%   

Tòners es queden en casa  
Percentatge d’associats que 
reutilitzen els cartutxos 
buits, tornant-los a emplenar 

5% 100%   
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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 

El SAAC treballa amb diverses associacions del barri com , AAVV de La Sagrera , amb la Comissió de Festes 
de la Sagrera , Centre de dia de La Sagrera ,L’Escola Roca , L’escola El Sagrer , Monlau , Congres Indians , 
amb el Institut Guttmann  i El Centre Cívic La Barraca . 

 

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

