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ACCIONS PER LA SOSTENIBILITAT 
 
Com contribuïm a una Barcelona més sostenible?   
 

1. DADES DE L’ORGANITZACIÓ 

 

Nom: Enprensa Comunicació Verda (Collado Serra Comunicació, s.l.) 
 

Breu descripció:  
 
Enpresa especialitzada en serveis de disseny gràfic, comunicació i publicitat. El nostre compromís com 
a empresa és fomentar la Responsabilitat Social i Mediambiental tant interna com externa, tenint cura 
de tots aquells processos en els quals podem incidir directament per aconseguir un model de gestió,  
de comunicació i publicitat més responsable i sostenible.  

 
Dades de contacte: 
Montse Serra  
C/ Ballester, 67 baixos 
930 130 932 
mserra@enprensa.org  
www.enprensa.org  
 

Data de signatura del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022: 15/01/2013 
 

2. ACTUACIONS DESTACADES 

 
Llistat de les actuacions i relació amb els objectius del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat.  
 

Nom de l’actuació Objectiu CCS  

1.  Reduir les emissions de CO2 2.5, 2.10, 10.2 

2. Progressar en la cultura de la sostenibilitat 8.4, 8.5, 9.1 

3. Incorporar criteris de sostenibilitat i processos de millora contínua 6.9 

 

1. Reduir les emissions de CO2 

Breu descripció:  
 
Minimitzar les emissions d’efecte hivernacle i promoure una mobilitat sostenible. 
 

- Contractar una missatgeria que circulin en bicicleta 
- Realitzar totes les visites que sigui possible en transport públic o a peu 
- Compensació d’emissions que no es puguin reduir 
- Buscar de proveïdors de proximitat 

 

Beneficis: 
 
   X    Ambientals             Socials             Econòmics 
 
Vigència de l’actuació: 2014 

mailto:mserra@enprensa.org
http://www.enprensa.org/
http://www.sostenibilitatbcn.cat/attachments/article/24/Compromis_22.pdf
http://www.sostenibilitatbcn.cat/attachments/article/664/Els10objectius_retallat.pdf
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Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat: 2.5, 2.10, 10.2 

2. Progressar en la cultura de la sostenibilitat 

Breu descripció:  
 

Evolucionar cap a una economia baixa en emissions i estendre la cultura de la sostenibilitat: 
 

- Dissenyar productes seguint criteris d’ecoedició i ecoproducció, tenint en compte el seu cicle 
de vida  

- Utilització de paper FSC 
- Utilitzar les eines de comunicació de les quals disposem per estendre la cultura de la 

sostenibilitat 
- Comunicar els nostres clients les opcions mediambientals responsables 
- Ser coherents amb els valors de la nostra companyia 

 

Beneficis: 
 
   X    Ambientals        X    Socials          X   Econòmics 
 
Vigència de l’actuació: 2014 
 

 
Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat: 8.4, 8.5, 9.1 

 
 

3. Incorporar criteris de sostenibilitat i processos de millora contínua 

Breu descripció:  

 

Obtenir la certificació ISO 1401 i EMAS per tal d’implantar un sistema gestió ambiental. 

Beneficis: 
 
   X    Ambientals             Socials             Econòmics 
 
Vigència de l’actuació: 2015 

 
Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat: 6.9 

 
 
 

3. ALTRES DOCUMENTS ESTRATÈGICS 

 
http://sostenibilitatbcn.cat/attachments/article/61/Pla_Accio_Enprensa2013.pdf  

http://sostenibilitatbcn.cat/attachments/article/61/Pla_Accio_Enprensa2013.pdf

