ACCIONS PER LA SOSTENIBILITAT
Com contribuïm a una Barcelona més sostenible?
1. DADES DE L’ORGANITZACIÓ
Nom: Associació Estel Tàpia
Breu descripció:
L’Associació Estel Tàpia és una entitat sense afany de lucre que des de 1984 es dedica a la inclusió
social i laboral de persones adultes en situació de vulnerabilitat social i econòmica.
Fem un procés d’inclusió a través d’una formació a mida.
La formació és una introducció a la cultura del treball, i a través d’aquest procés formatiu busquem
l’equilibri de l’eix social i l’eix productiu.
La socialització és un procés d’aprenentatge. Aquest procés comprèn: presentar, interpretar,
comunicar i experimentar.
Treballem a partir de l'Aula Formativa i des de 2013 hem creat un CET (Centre Especial de Treball)
per donar sortida laboral a alguns dels nostres usuaris.
Dades de contacte: Thelma Gil-Samaniego http://esteltapia.org/
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
Aula formativa Estel Tàpia
Marca ECOGO

Objectiu CCS
9. Educació i acció
ciutadana
5. Ús racional dels recursos

1. Aula formativa Estel Tàpia
Breu descripció:
A traves del aula formativa, els nostres beneficiaris desenvolupen hàbits de cultura del treball, però
sobre tot hi ha un empoderament de cadascun de ells, es treballa la seguretat, la autoconfiança,
qüestions que per el seu grau de exclusió en la que es troben han perdut.
Més informació: www.esteltapia.org
Beneficis:
X Ambientals

X Socials

X

Econòmics

Vigència de l’actuació: continua
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Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat:
9.9. Refermar el treball en xarxa per desenvolupar projectes comuns: sumar les iniciatives aïllades en
una acció conjunta i crear sinergies.
9.10. Millorar la comunicació i la visualització de processos educatius i participatius a favor de la
sostenibilitat, les seves accions i els seus resultats.

2. Productes propis sota la marca ECOGO
Breu descripció:
Neix amb la voluntat de crear una línia de productes propis dedicats al transport de coses. Així doncs,
amb Ecogo fem bosses per al transport d’aliments (Ecotó), estris de menjar (Ecokú); bosses i alforges
per a bicicletes, bosses urbanes i estris que serveixen d’ancoratge mòbil per poder subjectar una
bossa a un punt on no hi ha d’on penjar-la (Ecoclic).
Els nostres productes es caracteritzen per estar elaborats, majoritàriament, amb material de
reutilització i per la cura que posem en els detalls i els acabats.
Per a la creació de cada nou disseny, comptem amb un seguit de dissenyadors voluntaris que
desenvolupen els prototips juntament amb els nostres usuaris i usuàries.
Més informació: www.esteltapia.org
Beneficis:
x Ambientals

x

Socials

x Econòmics

Vigència de l’actuació: continua
Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat:
5.9. Considerar el residu com a recurs. Augmentar la proporció de residus recollits selectivament i
la qualitat de les fraccions. Separar els residus i dipositar-los on pertoqui correctament. Utilitzar els
punts verds i les altres opcions existents de recollida especial. Fer campanyes informatives i de
sensibilització.
5.10. Millorar la gestió dels residus prioritzant per aquest ordre la reducció, la reutilització i el
reciclatge, per sobre de la valorització energètica. Incrementar el compostatge. Aplicar el criteri de
proximitat i responsabilitat en el tractament dels residus, i optimitzar les rutes de transport.

3. ALTRES DOCUMENTS ESTRATÈGICS

Relació de memòries, plans estratègics, plans d’acció i altres documents de l’organització.
http://esteltapia.org/associacio/memoria-dactivitats/
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