Fitxa de Bona pràctica 2016
Eduquem-nos!
Campanya de sensibilització i millora dels
usos dels espais i materials del CB Can
Rectoret per a l’apoderament dels usuaris
en la sostenibilitat del centre

CR:C0
Projecte de reducció de consums i millora
de la sostenibilitat en la gestió del Casal de
Barri de Can Rectoret

Descripció de la iniciativa

Des del Casal de Barri de Can Rectoret no només volem millorar la gestió del mateix, sinó que busquem
que els usuaris es puguin apoderar d’un ús més sostenible de l’equipament. Ho fem a través de:
A) Instal·lació de contenidors explícits per a la separació de residus
B) Instal·lació de cartells conscienciadors per a l’ús responsable de l’aigua i la climatització
C) Adequació de l’espai Quotidianeses per a compartir experiències de sostenibilitat quotidianes
D) Substitució de materials d’un sol ús per altres de reutilitzables, la responsabilitat de
manteniment dels quals recau tant en el personal del centre com en els seus usuaris i usuàries.
Programació d’activitats de difusió i conscienciació. Durant el 2016 destaquem les Jornades de
S.O.Stenibilitat, que han comptat amb xerrades de difusió científica, tallers per a la reducció de
materials d’un sol ús, la utilització de fonts d’energia alternatives i difusió de l’agricultura
ecològica.
Durant el 2016 iniciem un conjunt d’accions per a la millora de la sostenibilitat i la reducció dels
consums energètic i material en la gestió del Casal de Barri de Can Rectoret (Les Planes, Barcelona). Ens
centrem en:
A) Reducció del consum en la climatització dels espais: reduïm i concentrem els espais d’ús en els
mesos de fred i els diversifiquem en els mesos de calor; comencem a utilitzar els panells mòbils
per a l’aprofitament de l’escalfor solar; regulem de manera sistemàtica la ventilació; reajustem
els horaris del servei de neteja per a reduir la climatització dual.
B) Reducció de l’ús de paper: reaprofitem els cartells caducats per a l’ús intern de paper; fem un
seguiment durant 6 mesos dels elements de difusió (cartells, fulletons) per ajustar al màxim els
exemplars.
C) Instal·lació de sistemes per al foment del reciclatge: ubiquem recipients al despatx que facilitin
la separació de residus i iniciem dinàmiques rutinàries per facilitar-ne el trasllat a contenidors
especialitzats.
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Objectiu del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat

5. Ús racional dels recursos
8. Progrés i desenvolupament
9. Educació i acció ciutadana
10 Resiliència i responsabilitat planetària
Durada
Permanent
Valors a destacar
Comunicativa, pedagògica, apoderadora, transformadora, sostenible, responsable, exemplar, amb

impacte real i duradora.
Impulsor
Casal de Barri de Can Rectoret (equipament de l’Ajuntament de Barcelona, districte de Sarrià-Sant
Gervasi, gestionat per Lúdic 3 SCCL)
Contacte

cbcanrectoret@cbcanrectoret.com
93.252.08.49
Col·laboradors

Les Planes, Omple’t d’Energia!; La Fàbrica del Sol; Cor de Carxofa; Moviment per la Justícia Climàtica
Material gràfic/ imatges

Adjunteu un parell de fotografies de bona resolució en format jpg o similar.

D’esquerra a dreta: una usuària mostrant el seu porta-entrepans després de fer el taller, per la reducció del paper d’alumini; una
biològa ens parla dels efectes del canvi climàtic a Catalunya i al món durant la Jornada de S.O.Stenibilitat; els contenidors de foment
del reciclatge, amb els anunciats “Aquí, envasos: ampolletes, brics i vasos”, “Aquí, paper: això de reciclar ho fas molt bé!” i “Aquí,
rebuig: tot allò que fa olor de gos com fuig”.
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