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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: Divendres, 25 de juny de 2021 

  

Vigència del Pla d’Acció: 31/12/2021 

  

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

 

3. Objectiu del Pla d’Acció 

Punt de partida del Pla d’Acció:  

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

 
Propòsit principal del Pla d’Acció: 

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

 

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
https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/documents/plans/plaaccio_sagreraactiva_2019-2020.pdf
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4. Descripció de les actuacions 
 

1. Nom de l’actuació: Compra sense Plàstic,  Sant Jordi Ecològic 
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

Reducció dels plàstics d’un sol ús en les 
compres a través del repartiment de 
bosses de tela reutilitzables.  
 
Foment del comerç de proximitat a 
través del repartiment de bosses de tela 
i roses de fusta. 

 

 

 

 

 

 

 

     

Breu descripció: Es repartiran bosses de tela, entre els associats, i roses de fusta als comerços del 
barri durant la diada Sant Jordi. A més a més, es farà una ampanya de reutilització 
d’envasos de vidre per les compres en el comerç per evitar els residus de plàstics i 
cartons extres. 

 

 
 

  

Més informació 
(enllaç): 

  

 

Beneficis esperats: 
☒ Ambientals  

☒ Socials 

☒ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
de continuitat 

  

   

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

5.8 , 9.1 i 9.9 

 
 

 

 

Persona o àrea responsable: Junta SAAC , Nuria Pérez  Dinamitzadora 

  

Calendari d’execució previst: 2021 

  

Recursos humans i/o econòmics: 

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

  

Observacions: 
  

 

 

Indicador/s: 

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


       

3 
 

% d’associats que no utilitzen bossa de plàstic 

 

 

2. Nom de l’actuació: Formació en gestió de residus 
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

Aprendre a gestionar de manera més 
eficient els residus, d’acord amb la 
normativa actual.  

 

 

 

 

 

 

 

     

Breu descripció: Participar i sol·licitar la formació online disponible en gestió de residus per als 
signants B+S durant la tardor 2021 amb els associats i associades que vulguin 
participar per tal de millorar la tria selectiva i la gestió de residus en els seus 
establiments. A partir d’aquesta formació, cada comerç podrà aplicar mesures 
efectives per a millorar aquesta gestió de les deixalles i residus derivats de cada 
activitat comercial. 
  
Formació a petició, a través de la secretaria de Comerç + sostenible. 

 

 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

  

 

Beneficis esperats: 
☒ Ambientals  

☒ Socials 

☒ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
d'innovació 

  

   

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

5.8, 5.9, 5.10, 9.1 i 9.9 

 
 

Persona o àrea responsable: Junta del SAAC 

  

Calendari d’execució previst: 2021 

  

Recursos humans i/o econòmics: Junta SAAC  

  

 

Indicador/s: 

 % Nombre d’associats que fan la formació 

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: Tòners 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 continuitat 

  

   

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

5.8  

 
 

 

 

Persona o àrea responsable: Junta del SAAC 

  

Calendari d’execució previst: 2021 

  

Recursos humans i/o econòmics: Junta SAAC 

  

Observacions: 
  

 

 

Indicador/s: 

% d’associats que reutilitzen i reomplen els cartutxos de tinta. 

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: Fem accessible el nostre Comerç 
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

Oferir un servei de qualitat adequat a les 
persones amb discapacitat. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
     

Breu descripció: Les persones amb discapacitat tenen els mateixos drets d’anar a comprar que la resta 
dels ciutadans. Es tracta d’adequar les nostres botigues per a tothom. Per a fer més 
accessible el comerç, es facilitarà la guia d’accessibilitat de l’ajuntament de Barcelona 
sobre comerç més accessible i caldrà seguir la sessió de formació d’accessibilitat en el 
comerç (90 minuts) que podreu trobar en l’enllaç a continuació, realitzada de manera 
online el passa maig en col·laboració entre la secretaria Barcelona+Sostenible i 
l’Institut Municipal de Discapacitat (IMPD). 

 

 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/comerc-
sostenible/tags/page/activitat-cs-cronica-del-curs-daccessibilitat-en-el-comerc-de-
proximitat  

 

Beneficis esperats: 
☐ Ambientals  

☒ Socials 

☐ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
d'innovació 

  

   

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

2.7, 6.9 

 

 
 

 

 

Persona o àrea responsable: Junta del SAAC 

  

Calendari d’execució previst: 2021  

  

Recursos humans i/o econòmics: Junta del SAAC 

  

Observacions: 
      

 

 

https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/comerc-sostenible/tags/page/activitat-cs-cronica-del-curs-daccessibilitat-en-el-comerc-de-proximitat
https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/comerc-sostenible/tags/page/activitat-cs-cronica-del-curs-daccessibilitat-en-el-comerc-de-proximitat
https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/comerc-sostenible/tags/page/activitat-cs-cronica-del-curs-daccessibilitat-en-el-comerc-de-proximitat
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’associats que visualitzen la formació d’accessibilitat de l’activitat  de comerç + sostenible 
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5. Avaluació 

Indicadors de seguiment: 

 

Actuació Indicador 
Valor actual 
Data: juny-21 

Valor esperat al 
cap d’un any: 

juny-22 

Compra Sense Plàstic , Sant Jordi ecològic 
% d’associats que no 

utilitzen bossa de plàstic 
30% 75% 

Formació en gestió de residus 
% Nombre d’associats que 

fan la formació  
0% 30% 

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

100% 100% 

Fem accessible el nostre comerç 

Nombre d’associats que 
visualitzen la formació 
d’accessibilitat de l’activitat  
de comerç + sostenible 

0% 30% 
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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 , Escola Monlau , Escola 
Congres Indians , amb el Institut Guttmann  i El Centre Cívic La Barraca , Espai Jove Garcilaso, Torre la 
Sagrera. 

 

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

