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

1. DADES DE L’ORGANITZACIÓ 

 

Nom: CENTRE CÍVIC JOAN OLIVER “PERE QUART” 
 

Breu descripció:  
El Centre Cívic Joan Oliver "Pere Quart" és un centre municipal inaugurat el maig de 1999 i dedicat a 
la difusió cultural al Districte de les Corts. 
 
En la programació hi destaca: la realització de cicles com ara diumenges musicals; tallers d’activitat 
física i salut, artístics, humanístics, llengües, balls i danses, tallers infantils i juvenils i tallers per a la 
gent gran; així com exposicions, sortides culturals i conferències. 
 
Dins del programa de salut integral promociona, activitats encaminades a millorar l'estat físic i mental 
de les persones. En aquest apartat hi trobem activitats de manteniment, aeròbic, estiraments 
(streching), tai-txi, ioga, reestructuració postural, txi-kung, i conferències sobre salut. 
 
El Casal de la Gent Gran "Pere Quart" té la seva seu al Centre Cívic mateix i vol potenciar la 
participació de la gent gran en les activitats culturals del barri i donar-li un espai integrador per al seu 
desenvolupament. 
 

Dades de contacte:  

Comandant Benitez, 6 
08028. Barcelona 
Telèfon: 93 339 82 61 
Fax: 93 4906211 
www.ccperequart.com 

 
Jordi Martínez-Samper (Aula Ambiental de les Corts): jordimartinez@lleuresport.cat 
Laia Montoliu (Directora del CC Joan Oliver “Pere Quart): laiamontoliu@lleuresport.cat 
 
 

Data de signatura del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022: 11/12/2012    
 
 

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. Promoció d’uns hàbits físics i alimentaris saludables 3 i 7 

2. Senyalització especial i ambientalització en tots els elements del 
centre 

1, 3, 4, 5 

3. Agricultura i plantes remeieres a Pere Quart 1, 3, 9 

4. El centre cívic de tots 7 i 9 

5. Intercanvi de recursos i minimització dels residus 7 i 9 

 

http://www.ccperequart.com/
mailto:jordimartinez@lleuresport.cat
mailto:laiamontoliu@lleuresport.cat
http://www.sostenibilitatbcn.cat/attachments/article/24/Compromis_22.pdf
http://www.sostenibilitatbcn.cat/attachments/article/664/Els10objectius_retallat.pdf


  
 
 
 

 

2 
 

1. PROMOCIÓ D’UNS HÀBITS FÍSICS I ALIMENTARIS SALUDABLES 

 

Breu descripció:  
Mitjançant els tallers oferts pel centre cívic, el triatló solidari que es 
celebra any rere any al mes de maig, la setmana de la infància (on es 
posa molt d’èmfasi en la promoció d’hàbits saludables en l’alimentació 
dels infants), es vol contribuir  a la millora de la salut de les persones i 
en especial d’alguns sectors, com són els infants i la gent gran.  
 
 

 
Beneficis: 
       Ambientals         x    Socials             Econòmics 
 
Vigència de l’actuació: fins a finals 2015 
 

 
Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat: 3.5, 7.1, 7.6 
 

 

2. SENYALITZACIÓ ESPECIAL I AMBIENTALITZACIÓ EN TOTS ELS ELEMENTS DEL 
CENTRE 

 

Breu descripció:  

Fomentar un consum responsable entre els usuaris posant atenció als elements del centre on podem 
detectar un estalvi important en el seu ús.  

S’han senyalitzat tots els endolls, portes i aires condicionats per tal d’estalviar energia, i també a les 
plantes exteriors per tal que no s’utilitzin com a cendrer i, igualment, no es malgasti aigua quan es 
reguen.   
 
 

 
Beneficis: 
  x     Ambientals         x    Socials        x     Econòmics 
 
Vigència de l’actuació: fins a finals 2015 
 

 
Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat: 1.10, 3.9, 4.3, 4.5, 4.8,  
5.3 
 

 

3. AGRICULTURA I PLANTES REMEIERES A PERE QUART 

 

Breu descripció:  
Creació d’un hort sensorial amb plantes aromàtiques típicament mediterrànies per la realització de 
diferents activitats i tallers amb els usuaris del centre cívic i del casal de la gent gran. 
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Beneficis: 
   x    Ambientals          x  Socials             Econòmics 
 
Vigència de l’actuació: fins a finals 2015 
 

 
Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat: 1.3, 1.4, 1.7, 1.8, 3.9, 
9.1, 9.3 

 

4. EL CENTRE CÍVIC DE TOTS 

 

Breu descripció:  
Mitjançant diferents activitats del centre es vol fer partícips els usuaris de les activitats socials 
promogudes per l’equipament, com és el cas del Triatló solidari i el renova la teva roba i la biblioteca 
permanent  i el punt d’intercanvi de llibres per sant Jordi. 
 

 
Beneficis: 
   x    Ambientals          x  Socials             Econòmics 
 
Vigència de l’actuació: fins a finals 2015 
 

 
Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat: 7.1, 7.2, 7.6, 7.8, 7.9, 
7.10, 9.1, 9.5, 9.6 
 

 

5. INTERCANVI DE RECURSOS I MINIMITZACIÓ DELS RESIDUS 

 

Breu descripció:  

1. Intercanvi de recursos durant el RENOVA amb els altres equipaments participants del barri. 
Recollida de joguines abans de Nadal per conscienciar sobre un consum 
responsable/reutilització  

2. Utilització d’envasos reutilitzables a totes les diades, reutilització dels casquets de les begudes 
i separació dels residus d’oficina i a les festes/triatlons. L’edifici compta amb un Contenidor de 
ROBA AMIGA a l’exterior del centre. 

 

 
Beneficis: 
   x    Ambientals          x  Socials             Econòmics 
 
Vigència de l’actuació: fins a finals 2015 
 

 
Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat: 7.1, 7.2, 7.6, 7.8, 7.9, 
7.10, 9.1, 9.5, 9.6 
 

 

3. ALTRES DOCUMENTS ESTRATÈGICS 

 

http://www.sostenibilitatbcn.cat/attachments/article/88/Pla_Accio_ORGANITZACIO_pere4.pdf 

http://www.sostenibilitatbcn.cat/attachments/article/88/Pla_Accio_ORGANITZACIO_pere4.pdf

