
  
 
 
 

 

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

1. DADES DE L’ORGANITZACIÓ 

Nom: Espai Jove La Fontana 
  

Breu descripció:  L’Espai Jove la Fontana és un centre públic ubicat al barri de Gràcia de 
Barcelona, que ofereix recolzament als joves i a les associacions juvenils, en les seves necessitat i 
inquietuds i que acull esdeveniments de lleure i cultura d’interès per a joves, sovint organitzats per les 
pròpies associacions. L'equipament allotja diverses entitats de funcionament autònom, entre elles el 
Consell de la Joventut de Barcelona (CJB), el Centre de Recursos per a les Associacions Juvenils de 
Barcelona (CRAJ), el Punt d'Informació de Joves de Gràcia (PIJ) i la Plataforma d'Entitats Juvenils de 
Gràcia (PEJG). 

 
Dades de contacte:  
Adreça: Gran de Gràcia, 190-192 
Telèfon: 932 655 217 
Fax: 932 655 158 
Adreça electrònica: infopunt@crajbcn.cat 
Pàgina web: www.lafontana.org 
Persona de contacte: Alba Foz Altarriba 
 

Data de signatura del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022: 25/02/2013 
 
 

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. Pràctiques Sostenibles per a les entitats juvenils 1, 4, 5 i 7 

2. Agenda d'activitats sostenibles associatives i de voluntariat a la 
ciutat de Barcelona 

4 i 9 

3. Viver d'Emprenedoria Juvenil 8 

4. Serveis externs en clau sostenible (Missatgeria/ Càtering/ 
Manufactura) 

9 

 

1. PRÀCTIQUES SOSTENIBLES PER A LES ENTITATS JUVENILS 

 
Breu descripció: Les Pràctiques Sostenibles són un recurs en format de fitxa, 
que mensualment es penja a la pàgina web del CRAJ tractant temes específics 
sobre sostenibilitat en les associacions, amb l’objectiu d’oferir recursos pràctics 
per a que les associacions puguin conèixer aspectes concrets de temàtiques 
ambientals, i alternatives d'acció per tal d'esdevenir més sostenibles. 
 
Les Pràctiques sostenibles actualitzades es poden consultar en aquest apartat de 
la pàgina web del CRAJ:  
http://www.crajbcn.cat/practiques-sostenibles.html 
 

http://www.lafontana.org/
http://www.sostenibilitatbcn.cat/attachments/article/24/Compromis_22.pdf
http://www.sostenibilitatbcn.cat/attachments/article/664/Els10objectius_retallat.pdf
http://www.crajbcn.cat/practiques-sostenibles.html


  
 
 
 

 
 
Beneficis: 
 
   x    Ambientals             Socials             Econòmics 
 
Vigència de l’actuació: 2014-2018. Cada mes es genera una pràctica sostenible nova o se 
n'actualitza una d'obsoleta. 
 

 
Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat: 1.8, 4.9, 5.2, 7.6 

 

2. AGENDA D'ACTIVITATS SOSTENIBLES ASSOCIATIVES I DE VOLUNTARIAT A LA CIUTAT 
DE BARCELONA 

 
Breu descripció: L'agenda d'activitats és un apartat de la pàgina web del CRAJ on s'introdueixen 
cada setmana dues propostes d'activitats ambientals (xerrades, exposicions, tallers, etc.) i també s'hi 
incorporen setmanalment dues crides de voluntariat. 
L'Agenda d'activitats ambientals i de voluntariat busca oferir als i les joves un espai on trobar-hi 
resumida una oferta d'activitats setmanals relacionades amb el medi ambient i el voluntariat que es 
facin a Barcelona. 
 
L'agenda d'activitats es pot consultar a través d'aquest enllaç: 
http://www.crajbcn.cat/week.listevents/2012/01/14/  
Les crides de voluntariat es poden consultar en aquest apartat de la web: http://www.crajbcn.cat/58-
crides-devoluntariat.html  
 

 
Beneficis: 
 
   x    Ambientals         x    Socials             Econòmics 
 
Vigència de l’actuació: 2014-2018 
 

 
Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat: 4.9, 9.3, 9.7  
 

 

3. VIVER D'EMPRENEDORIA JUVENIL 

 
Breu descripció: El viver d'emprenedoria juvenil consisteix en un programa destinat a joves que 
vulguin engegar el seu propi projecte econòmic, als quals se'l ofereix assessorament tècnic i un espai 
de treball dins l'equipament, amb l’objectiu de fomentar els projectes d'emprenedoria juvenil i oferir 
recolzament i infraestructures per a que puguin créixer i desenvolupar-se. 

 
Beneficis: 
 
       Ambientals         x    Socials         x   Econòmics 
 
Vigència de l’actuació: 2014-2018 
 

 
Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat: 8.1, 8.8 
 

 

http://www.crajbcn.cat/week.listevents/2012/01/14/
http://www.crajbcn.cat/58-crides-devoluntariat.html
http://www.crajbcn.cat/58-crides-devoluntariat.html


  
 
 
 

 

4. SERVEIS EXTERNS EN CLAU SOSTENIBLE (MISSATGERIA/ CÀTERING/ 
MANUFACTURA) 

 
Breu descripció: Establir criteris socials i de sostenibilitat a l'hora de seleccionar a quines empreses 
contractem els serveis de missatgeria, càtering, impressió o manipulació de materials, amb l’objectiu 
d’ esdevenir sostenibles també en els serveis externs que contractem, per tal de contribuir a la millora 
del medi ambient. 
 

 
Beneficis: 
 
   x    Ambientals         x    Socials         x   Econòmics 
 
Vigència de l’actuació: 2014-2018 
 

 
Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat: 5.5, 8.3, 8.8 
 
 

 

5. Strafalarius 

 
Breu descripció: L'Strafalarius és una iniciativa d'intercanvi de 
roba usada, que consisteix en una “botiga” de roba gratuïta on 
qualsevol persona hi pot deixar peces de roba en bon estat que 
ja no utilitzi, o endur-se les peces de roba que li puguin fer 
servei.  
 
 
 
 

 
Beneficis: 
 
   x    Ambientals             Socials         x   Econòmics 
 
Vigència de l’actuació: 2014-2018 
 

 
Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat: 5.5, 8.3, 8.8 
 
 

 

3. ALTRES DOCUMENTS ESTRATÈGICS 

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

 Accions per la prevenció de residus: 
http://sostenibilitatbcn.cat/attachments/article/787/PrevencioResidus_Fontana2014.pdf  

 Pla d’acció: 
http://www.sostenibilitatbcn.cat/attachments/article/88/Pla%20d'Acci%C3%B3%20Fontana%
202014-2018.pdf 

 

http://sostenibilitatbcn.cat/attachments/article/787/PrevencioResidus_Fontana2014.pdf
http://www.sostenibilitatbcn.cat/attachments/article/88/Pla%20d'Acci%C3%B3%20Fontana%202014-2018.pdf
http://www.sostenibilitatbcn.cat/attachments/article/88/Pla%20d'Acci%C3%B3%20Fontana%202014-2018.pdf

