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ACCIONS PER LA SOSTENIBILITAT 
 

Com contribuïm a una Barcelona més sostenible?   
 

1. DADES DE L’ORGANITZACIÓ 

 

Nom: Consell de la Joventut Horta-Guinardó CJD7 
 

Breu descripció:  

El Consell de la Joventut d’Horta-Guinardó és una entitat sense afany de lucre que es creà l’any 1988 
per la voluntat d’algunes de les entitats juvenils del districte de fer front comú davant de les 

administracions. Des de fa més de 25 anys representem col·lectivament els interessos de les nostres 

entitats davant les institucions públiques a més d’oferir diferents projectes, iniciatives i serveis 
conjunts. 

 

El Consell de Joventut d’Horta Guinardó persegueix 6 objectius generals: 

• Coordinar les entitats juvenils del districte. 

• Donar suport a les entitats juvenils en el seu dia a dia. 

• Foment de la Participació i promoció de l’Associacionisme juvenil al districte. 

• Ser eina assessora, informativa i formativa per a les entitats juvenils i grups de joves del 
districte. 

• Ser eina assessora i informativa per a tota mena de jovent del districte. 

• Actuar com a interlocutor vàlid en matèria de joventut del nostre districte davant les 

Administracions. 
 

Dades de contacte: 

Àngels Masqué i Guillemat  

Secretària Tècnica 
cjd7@cjd7.org                                                                           

933583528 / 652772084 
 

Data de signatura del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022: 18/09/2014 

 

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. Elaboració de xerrades sobre economia sostenible, i formes 

alternatives de vida al Punt7 

9. Educació i acció 

ciutadana 

2. Promoure l’ús de gots reutilitzables en l’organització d’actes 5. Ús racional de recursos 

3.  Reciclar en els nostres espais (seu CJD7 i Punt7) 5. Ús racional de recursos 

4. Treballar en xarxa amb les diferents entitats del territori 9. Educació i acció 

ciutadana 

http://www.sostenibilitatbcn.cat/attachments/article/24/Compromis_22.pdf
http://www.sostenibilitatbcn.cat/attachments/article/664/Els10objectius_retallat.pdf
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1. Elaboració de xerrades sobre economia sostenible, i formes alternatives de vida al 

Punt7 

Breu descripció:  
 

Hem organitzat alguna xerrada sobre turisme responsable 
amb l’Associació FAADA. 

 

 
 

 
 

 
 

 

Beneficis: 
 

x Ambientals       x Socials       x Econòmics 

 
Vigència de l’actuació: juny 2014 

 

 

Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat: 9.1, 9.3 

 

2. Promoure l’ús de gots reutilitzables en l’organització d’actes 

Breu descripció:  

 
A tots els actes que organitzem des del CJD7 fem ús de gots reutilitzables. I promocionem l’ús 

d’aquest tipus de gots entre totes les entitats membres del CJD7 i del Districte Horta-Guinardó. 

 

  
 

Beneficis: 

 
 x Ambientals            Socials       x Econòmics 

 
Vigència de l’actuació: durant tot l’any 

 

Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat: 5.8 
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3.  Reciclar en els nostres espais (seu CJD7 i Punt7) 

Breu descripció:  

 

Tenim escombraries per a cada residu: paper, plàstic i vidre i general. 
 

 

Beneficis: 
 

   X Ambientals             Socials             Econòmics 
 

Vigència de l’actuació: sempre 

 
Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat: 5.9 

  

 
 

4. Treballar en xarxa amb les diferents entitats del territori 

Breu descripció:  
 

Les entitats juvenils del territori articulem les 

nostres actuacions i treballem en xarxa per tirar 
endavant diferents projectes, alhora que també 

ens coordinem amb altres entitats del territori 
 

  
 

 

 
 

 
 

Beneficis: 

 
      Ambientals      x Socials             Econòmics 

 
Vigència de l’actuació: sempre 

 

Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat:  
7.10, 9.6, 9.8, 9.9 

 

 

3. ALTRES DOCUMENTS ESTRATÈGICS 

 

Relació de memòries, plans estratègics, plans d’acció i altres documents de l’organització:  
 

 
PLA D’ACCIÓ del Consell de la Joventut Horta -Guinardó CJD7 
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DADES DEL PLA D’ACCIÓ  

 

Breu descripció dels continguts del document: 

Des del CJD7 hem plantejat diverses accions per dur a terme en els propers anys, 

basades en el foment de l’economia social, la mobilitat sostenible i el benestar de les 

persones. 

 

Breu descripció del procés d’elaboració: La detecció de necessitats l’hem feta en els 

diferents plenaris i trobades de les entitats membres del CJD7 i les hem planificades dins 

del pla estratègic 2014-2016 del CJD7. 

 

Vigència del pla d’acció: desembre 2016 
 

ACCIONS PER LA SOSTENIBILITAT 

 

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

Sostenibilitat. Consulteu el Compromís i indiqueu les línies d’acció a les que fa 

referència el vostre Pla d’Acció. 

 

Nom de l’actuació Línies d’acció 

1. Canviar d’entitat bancària i apostar per una banca ètica Ús racional de recursos 

2. Per tal de garantir més transparència econòmica dins de 

l’entitat, i més co-responsabilitat en la despesa i execució 

del projecte, creem la Comissió de Control Financer. També 

creiem que és una línia que va en relació a l’economia social 

i sostenible. 

 

Bon govern i 

responsabilitat social 

3. Detectar necessitats en el districte d’horta guinardó pel 

que fa a garantir una mobilitat sostenible (manca de 

pàrquings de bici, control de les obres per demanar que 

afegeixin elements que facilitin que la gent es desplaci de 

forma sostenible. 

 

Espai públic i mobilitat 

4. Redacció de carta de drets laborals per tal d’afavorir el 

benestar de les persones treballadores de l’entitat 

 

Benestar de les 

persones 

 

 

PRINCIPALS OBJECTIUS I LÍNIES D’ACCIÓ 

 

Per tenir una visió global dels objectius i línies que contempleu a aquest pla d’acció, 

indiqueu-les al següent quadre: 

 

 

 

 
 

 

http://www.sostenibilitatbcn.cat/attachments/article/24/Compromis_22.pdf
http://www.sostenibilitatbcn.cat/attachments/article/24/Compromis_22.pdf
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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 

 

INDICADORS DE SEGUIMENT 

 

Indiqueu d’una manera fàcil com mesureu el grau d’acompliment de l’actuació: 

 

Actuació Indicadors 

Valor de 

l’indicador 

en data: ____ 

1. Canviar d’entitat bancària i apostar 

per una banca ètica. 

Tenir nova compte  Abril 2015 

2. Per tal de garantir més 

transparència econòmica dins de 

l’entitat, i més co-responsabilitat en la 

despesa i execució del projecte, 

creem la Comissió de Control 

Financer. També creiem que és una 

línia que va en relació a l’economia 

social i sostenible.  

2 reunions de la comissió 

annuals 

Presentació de 

pressupostos a l’AGO 

Presentació de l’estat 

econòmic als plenaris 

trimestrals 

2014-2016 

3. Detectar necessitats en el districte 

d’horta guinardó pel que fa a garantir 

una mobilitat sostenible (manca de 

pàrquings de bici, control de les obres 

per demanar que afegeixin elements 

que facilitin que la gent es desplaci de 

forma sostenible. 

10 deteccions anuals 2014-2016 

4. Redacció de carta de drets laborals 

per tal d’afavorir el benestar de les 

persones treballadores de l’entitat 

Tenir la carta redactada Setembre 2015 

 


