ACCIONS PER LA SOSTENIBILITAT
Com contribuïm a una Barcelona més sostenible?
1.

DADES DE L’ORGANITZACIÓ

Nom:
Adab1ts
Breu descripció:
Som una iniciativa de l’economia social que ofereix serveis de disseny web, desenvolupament
d’aplicacions web i mòbil, botigues online, consultoria tecnològica i implantació de software lliure.
Assessorem organitzacions per millorar el seu funcionament, adequant la seva infraestructura
tecnològica i incorporant les noves tecnologies als seus fluxos de treball.
Posem a l’abast de tothom el potencial que ofereix la tecnologia, adaptant-nos a les necessitats i
possibilitats de cada projecte i acompanyant-lo amb un equip creatiu, multidisciplinar i proper que
posa l’accent en l’accessibilitat, la pedagogia, el treball col·laboratiu i la perspectiva de gènere.
Dades de contacte:
info@adabits.org | www.adabits.org | @adab1ts
Data de signatura del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022:
30/06/2016
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. Facilitació de les reunions virtuals per evitar desplaçaments
innecessaris.

2.9

2. Optimitzar el funcionament de les organitzacions i reduir la fractura
digital.

4.8, 4.10, 6.2, 7.10

3. Allargar la vida útil dels ordinadors amb software lliure .

5.1

4. Primavera Coop – Sants Coop.

5.6, 6.3, 8.1, 8.10, 9.9

5. Foment del programari lliure i el consum responsable en
tecnologia.

9.1

6. Minimitzar la petjada ecològica.

10.7

NOM DE L’ACTUACIÓ 1: FACILITACIÓ DE LES REUNIONS VIRTUALS PER EVITAR
DESPLAÇAMENTS INNECESSARIS
Breu descripció:
Tant en reunions internes de coordinació com en reunions amb els nostres clients, promovem l’ús
d’eines lliures que facilitin les reunions per videoconferència. Amb això volem evitar desplaçaments
innecessaris, tant pel temps que s’estalvia i que es pot dedicar a altres tasques com per la despesa
energètica que comporta el transport, en especial quan és en vehicle privat motoritzat.
Més informació (enllaç): Eina per videoconferències de codi obert i ús gratuït https://meet.jit.si/

Beneficis:
Ambientals

Socials

Econòmics

Vigència de l’actuació: 2016
Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat: 2.9

NOM DE L’ACTUACIÓ 2: OPTIMITZAR EL FUNCIONAMENT DE LES ORGANITZACIONS I
REDUIR LA FRACTURA DIGITAL
Breu descripció:
La nostra raó de ser com a organització és facilitar a les organitzacions la incorporació de la innovació
tecnològica, per ajudar-les a superar l'escletxa digital i a desenvolupar els seus projectes
transformadors. Estem aquí per apropar la tecnologia a les persones perquè creiem en el seu gran
potencial com a eina de comunicació i de millora de la realitat.
Impulsar la incorporació de la tecnològica al servei de la transformació social forma part del nostre
ADN com a projecte, per això dintre de les nostres activitats habituals trobem totes aquelles
relacionades amb optimitzar el funcionament de les organitzacions millorant-ne la coordinació interna,
l’eficiència en l’ús dels recursos i les infraestructures, el foment de la participació i el treball
col·laboratiu, etc.

El nostre objectiu es dotar a empreses i organitzacions dels recursos tecnològics i comunicatius
necessaris per millorar el seu funcionament intern, amplificar la seva projecció i augmentar el seu
grau d’autonomia.
Més informació (enllaç): http://www.adabits.org/#adab1ts
Beneficis:
Ambientals

Socials

Econòmics

Vigència de l’actuació: 2016
Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat: 4.8, 4.10, 6.2, 7.10

NOM DE L’ACTUACIÓ 3: ALLARGAR LA VIDA ÚTIL DELS ORDINADORS AMB SOFTWARE
LLIURE
Breu descripció:
Dintre del marc de la Primavera Coop vam realitzar una
Install Party. Aquest activitat consisteix en un taller
d’instal·lació d’un sistema operatiu lliure adequat a les
característiques de cada màquina per garantir un bon
rendiment encara que es tracti d’un ordinador antic o amb
capacitats limitades. Amb els operatius lliures podem
allargar la vida dels ordinadors molt més enllà del que és
habitual en l’ambit Windows, que obliga a renovar màquines
que són perfectament funcionals perquè les actualitzacions

només son compatibles amb ordinadors d’última generació.
Les Install Partys són activitats que realitzem de manera gratuïta cada cert temps, per facilitar a les
persones interessades la recuperació/reutilització d’ordinadors personals vells i per promocionar el
software lliure i la sobirania tecnològica.
Més informació (enllaç): http://sants.coop/wp-content/uploads/2016/04/install-party.jpg
Beneficis:
Ambientals

Socials

Econòmics

Vigència de l’actuació: 2016
Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat: 5.1

NOM DE L’ACTUACIÓ 4: PRIMAVERA COOP – SANTS COOP
Breu descripció:
El passat mes d’abril de 2015 l’Associació per l’Impuls Cooperatiu de Sants
de la qual formem part va organitzar la 1ª jornada Primavera Coop, una fira
de cooperatives i iniciatives d’economia comunitària amb presentacions de
projectes, oficina d’intercanvi de Serveis, activitats culturals i taules rodones
amb la participació de projectes cooperatius i d’economia social.
Adab1ts vam ser part de grup organitzador de la jornada i ens vam
encarregar també de la creació de la web i de la versió online del Catàleg
Sants Coop amb productes i serveis de les cooperatives i d’altres iniciatives
d’economia social, solidària i comunitària de Sants-Montjuïc, del qual es van
editar 800 còpies en paper.
Aquestes han estat dues accions concretes que hem dut a terme el 2015
per promoure les xarxes de consum responsable, el mercat social, el comerç
de proximitat i l’economia solidària al barri, però als objectius de l’Impuls de
Sants s’inclouen també la millora de la coordinació i la intercooperació entre
les organitzacions que formen part de l’associació per tal d’impulsar
iniciatives amb valor afegit i afavorir l’economia cooperativa i els projectes
d’emprenedoria comunitària.
Més informació (enllaç):
http://sants.coop/primavera-cooperativa/
http://sants.coop/cataleg/
Beneficis:
X Ambientals

X Socials

X Econòmics

Vigència de l’actuació: 2016
Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat: 5.6, 6.3, 8.1, 8.10,
9.9

NOM DE L’ACTUACIÓ 5: FOMENT DEL PROGRAMARI LLIURE I EL CONSUM RESPONSABLE
EN TECNOLOGIA.
Breu descripció:
Dintre de la nostra organització treballem prioritàriament
amb programari lliure i també oferim solucions de
programari lliure als nostres clients sempre que sigui
possible. Entenem que el programari lliure és un factor
essencial per la sobirania tecnològica i per això amb la
nostra pràctica quotidiana intentem ser exemple i fer
pedagogia en qualsevol context dels beneficis no només
tecnològics sinó també en altres aspectes de l’ús del
programari lliure: seguretat, independència, sostenibilitat,
etc.
D’altra banda, al marge del programari, fomentem el
consum responsable en tecnologia escollint proveïdors
locals en comptes de grans multinacionals que
desequilibren la balança fiscal. Intentem estendre la
cultura del consum responsable en l'àmbit de les TIC
tenint en compte criteris com la remuneració justa en la
producció de bens i serveis tecnològics, el consum
energètic o la reutilització de maquinari.

En aquest àmbit destaquem la nostra participació en l'organització de la TecnoFESC, la sectorial de
tecnologia dins de la Fira d’Economia Social i Solidària de Catalunya, que tindrà lloc a l’octubre de
2016, on es duran a terme diferents tallers i activitats de sensibilització i difusió del consum tecnològic
responsable.
Més informació (enllaç): http://www.firaesc.org/
Beneficis:
X Ambientals

X Socials

X Econòmics

Vigència de l’actuació: 2016
Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat: 9.1

NOM DE L’ACTUACIÓ 6: MINIMITZAR LA PETJADA ECOLÒGICA
Breu descripció:
Per minimitzar la petjada ecològica sobre el planeta de la nostra activitat hem adoptat compromisos
sobretot en la reducció del consum d’energia i de paper.
Hem adoptat mesures com no deixar aparells electrònics en stand-by o carregadors endollats quan no
cal, utilitzar els aparells de calefacció i aire condicionat de forma responsable i utilitzar bombetes de
baix consum.
Intentem també utilitzar sempre que és possible el transport públic.
En quant als aparells que fem servir per la nostra activitat, principalment ordinadors, el fet d’utilitzar

programari lliure ens permet allargar la seva vida al màxim.
Donat l’àmbit de la nostra activitat, no necessitem consumir gaire paper. Per minimitzar al màxim el
seu ús hem optat per tenir tots els documents en format digital i per substituir les factures en paper
per factures digitals. Tot i això quan necessitem utilitzar paper intentem que sigui reciclat i amb
impressió a dues cares.
Més informació (enllaç):
Beneficis:
X Ambientals

Socials

Econòmics

Vigència de l’actuació:
Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat: 10.7

3. ALTRES DOCUMENTS ESTRATÈGICS
Relació de memòries, plans estratègics, plans d'acció i altres documents de l'organització.

