
 

 
 

 

   1  

 

PLA D’ACCIÓ B+S 
 

FUNDACIÓ PRIVADA BOSCANA  

 



 

 
 

 

   2  

 

1. DADES DE L’ORGANITZACIÓ 

 

Nom: FUNDACIÓ PRIVADA BOSCANA 

 

Breu descripció: Fundació dedicada a l’atenció de persones amb discapacitat intel.lectual 
 

Dades de contacte: 

C/Can Carelleu, 18 08017 Barcelona 

93 2031481 
hola@boscana.com 

www.boscana.com 
Persona de contacte: Beatriu Bonilla 

 

Data de signatura del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022: 
11-12-2012 
 

 

2. DADES DEL PLA D’ACCIÓ  

 

Breu descripció del procés d’elaboració:  

 

“Bridepalla”/Fundació Boscana 

La Fundació Boscana inicia un projecte amb “Bridepalla” com a resusltat del “xarxing” organitzat per 

BCN Sostenible al Maig del 2016. 

Com a Fundació que atén la discapacitat intel·lectual i que té servei de STO, buscàvem tasques 

adients per tal de poder dur a la pràctica amb els nostres usuaris. “Bridepalla” ens explica el seu 
projecte, les seves necessitats i coincidim en que pot resultar beneficiós per a ambdues entitats.  

La realització de les boles de fang és una tasca col·laborativa, diversificada que facilita la participació 

de molts dels nostres usuaris en el procés de realització i acordem engegar aquest projecte en comú 
al Setembre del curs passat (2016)  

 
Data d’aprovació del Pla d’acció: 19-5-2017 

 

Vigència del pla d’acció: Actualment, no hi ha data de finalització 
 

Personal implicat: 4 educadors (dos educadors del tron de matí i dos educadors del torn de tarda, 1 

persona de contacte i 12 usuaris 
 

3. DIAGNOSI 

 

Actualment l'activitat de reciclatge està consolidada com a un hàbit adquirit, tant pels usuaris del 
centre com per als treballadors. 

L'hort urbà, activitat que vam iniciar com a prova pilot, s'ha convertit en una tasca motivadora, 

s'obtenen resultats que van a taula. De treball col·laboratiu ja que poden participar la majoria 
d'usuaris en la diversitat de tasques. I terapèutic, relaxa, proporciona serenor. 

Per aquest motiu ens plantegem fer créixer l'hort i donar cabuda a més cultius. 
 

http://www.sostenibilitatbcn.cat/documents/recurs/1131.pdf  
 

 

mailto:hola@boscana.com
http://www.boscana.com/
http://www.sostenibilitatbcn.cat/documents/recurs/1131.pdf
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4. FINALITAT 

 

La finalitat és la de presentar als nostres usuaris una tasca de taller ocupacional a on la majoria pugui 

participar, depenent de la seva afectació. Aquesta feina, facilita el procés d’inclusió d’aquest col·lectiu, 

aconseguint que se sentin útils ja que el producte que ells fan té una sortida real al mercat. A més 
contribuïm amb una acció sostenible. 

 

 

5. DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS 

 

 

5.1. NOM DE L’ACTUACIÓ:  Boscana i Bridepalla 

Objectiu/s:  

Realitzar una activitat col·laborativa i diversificada al servei de taller ocupacional, capaç d’involucrar a 
la majoria dels nostres usuaris el Servei de STO i que a més contribueixi a una acció sostenible. 

 
 

 

Breu descripció:  

Bridepalla proporciona tot el material necessari  per a la realització de les boles de fang,  l’explicació 

del procés als educadors i la recollida de les boles un cop aquestes ja estan llestes per a la seva 
comercialització.  

Els usuaris del servei de taller ocupacional, el·laboren les boles de fang (fan la barreja dels 

components, fan les boles, els hi posen colors i les col·loquen a les safates de presentació. 

 

 

 
Beneficis esperats: 

 
_x_ Ambientals        

_x_ Socials     
_x_ Econòmics   

 

 
Actuació: 

 
_x_ d’innovació 

__ de millora 
__ de continuïtat 

 

 
Vinculació amb els objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat: 

 
1.2, 1.3, 1.4, 1.8, 1.10 

3.9 

4.5,4.8,4.10, 
5.1,5.2,5.3, 5.5,5.6,5.8,5.10 

6.1,6.3,6.4,6.6,6.7,6.8,6.9 
7.1,7.2,7.4,7.7,7.10 

8.1,8.3,8.4,8.5,8.6,8.8,8.9 

9.1,9.2,9.3,9.6,9.9,9.10 
10.4 

 
 

http://www.sostenibilitatbcn.cat/attachments/article/24/Compromis_22.pdf
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Persona o àrea responsable: Beatriu Bonilla, responsable  de projectes de medi ambient i 

sostenibilitat a Boscana 

Calendari d’execució previst:  

10 hores setmanals aproximadament de Setembre a Setembre excepte el mes d’Agost i vacances de 

Nadal. 

 

Recursos humans i econòmics:  

4 educadors, 1  persona responsable de mantenir la comunicació amb Bridepalla i 12 usuaris que 

realitzen la tasca 

 

Observacions:  

 

 

Indicador/s: 

Grau de participació dels usuaris: 80% 
Bon aspecte en la presentació final  de les boles: 90% 

Compliment de les dates d’entrega: 100% 
 

Valor esperat de l’indicador al cap d’un any: 100% 
 

 

 



 

  

6. AVALUACIÓ 

 

Indicadors de seguiment 

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

 

Actuació Indicador 

Valor esperat 

de l’indicador 
al cap d’un any 

Estat actual 1r any 2n any 

Participació dels usuaris en el procés Grau de participació dels usuaris 100 % 80% 80% 100% 

Realització de les boles Bon aspecte en la presentació final  de 

les boles  

100% 90% 90% 100% 

Entrega de les boles Compliment de les dates d’entrega 100% 100% 100% 100% 

      

      

      



 

  

 

 

7. RELACIÓ AMB EL COMPROMÍS CIUTADÀ PER LA SOSTENIBILITAT 

 

Principals objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat que es contemplen el 
pla d’acció 
 

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 

 

 

8. COL·LABORACIONS I TREBALL EN XARXA 

Amb quins altres sectors i col·lectius realitzeu projectes compartits? Quin projectes són? 

. Fundació AIS, voluntariat 

. Cooperació Internacional, voluntariat 

. Fundació Finestrelles, proveedors 

. Fundació Federica Cerdà, Hipoteràpia 

. Fundació Emilio Sánchez Vicario, tennis 

. BCN Esports, activitats esportives 

. Conveni amb Caritas, “Entitats amb Cor” 

. Apropa cltura, oci 

. Pacte Mundial de Nacions Unides 

. Taula Entitat del tercer sector 

 

 

OBSERVACIONS 

 
 

XARXING FUNCIONA!!!!!!

http://www.sostenibilitatbcn.cat/attachments/article/24/Compromis_22.pdf
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ORIENTACIONS PER OMPLIR AQUESTA FITXA-RESUM 

 

1. DADES DE L’ORGANITZACIÓ 
Indiqueu les dades de contacte que desitgeu que coneguin els altres signants. Podeu incloure 

adreça, telèfon, web i persona de contacte.  
 

2. DADES DEL PLA D’ACCIÓ 

Es valora que el pla d’acció es faci de manera participativa, i és interessant indicar aquest procés. 
Quantes persones en total formen el col·lectiu (treballadors, socis, voluntaris, professors, 

alumnes, etc)? Quantes estan directament implicades en el pla d’acció? Expliqueu breument el 
procés que heu seguit per elaborar el pla d’acció (temps d’elaboració, grau d’implicació dels 

membres de l’organització, eines utilitzades...). 
 

3. DIAGNOSI 

En quin estat es trobava l’organització en temes de sostenibilitat. Quins són els motius que us han 
portat a elaborar el pla d’acció. 
 

4. FINALITAT 

Indiqueu quina és la finalitat d’aquest pla d’acció. 
 

5. DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS 

Ompliu una graella per a cada actuació que contempla el vostre pla d’acció, fent les còpies 
necessàries. 

Concreteu cada actuació, referenciant a quina o quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la 
Sostenibilitat va associada (indiqueu només números), i expliqueu breument en què consisteix.. 

Registreu els noms dels responsables de l’execució i/o el seguiment i el calendari d’execució 

previst. 
 

6. AVALUACIÓ 
Escolliu els indicadors més significatius del pla que permetin avaluar el grau de compliment dels 

objectius d’aquest. Recolliu les dades actuals (si es pot) de cadascun d’aquests indicadors. 

Anualment, heu d’enviar la graella actualitzada a la Secretaria de Barcelona + Sostenible.  
 

7. RELACIÓ AMB EL COMPROMÍS CIUTADÀ PER LA SOSTENIBILITAT 

Quin o quins dels 10 objectius del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat focalitza el vostre pla 

d’acció? Marqueu el número corresponent als objectius i a les línies d’acció en les quals us centreu 
principalment. 

Consulteu el Comprimís Ciutadà per la Sostenibilitat per veure les correspondències numèriques. 
 

8. COL·LABORACIONS I TREBALL EN XARXA 

Amb quins altres sectors i col·lectius realitzeu projectes compartits? Quin són els projectes? 
 

9. OBSERVACIONS 
Altres comentaris o aclariments sobre el pla. 


