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1. DADES DE L’ORGANITZACIÓ 

 

Nom: Casal Dels Infants acció social Als Barris  

Breu descripció:  

Concentrem esforços en els barris amb infants i joves amb més necessitats socials per aconseguir 
millores concretes i duradores en el seu creixement i en el seu entorn proper, afavorint la 
transformació social a través d’un projecte compartit que contempla: l’acció social, la incidència 
política i la sensibilització, i la mobilització ciutadana i el voluntariat actiu. 

 

Dades de contacte: 
Departament de Serveis Generals. 
Hamza Laabouri  
C/Junta de Comercio 16 PR1 08001 Barcelona 
636 273 815- 93 317 00 13 
 
 

Data de signatura del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022: 19/06/2017 
 

2. DADES DEL PLA D’ACCIÓ  

 

Breu descripció del procés d’elaboració: El casal dels infants ja formava part del conveni acord 
cívic, amb la signatura del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat (Barcelona + Sostenible) ens dóna 
la possibilitat de seguir millorant les actuacions relacionades amb la protecció del medi ambient. 
 
Data d’aprovació del Pla d’acció: Juny 2017 
 
Vigència del pla d’acció: desembre 2017 
 
Personal implicat: 
-Equip Serveis Generals  
 
 
 

3. DIAGNOSI 

 
Residus: 
 
El Casal dels Infants portem anys treballant la reducció, reutilització i reciclatge dels residus. Des de 
tallers amb infant amb materials reutilitzats, separació dels residus per les seves fraccions, recollida 
específica de productes especials i correcte gestió al Punt verd. 
 
Actualment s’han posat dos punts de recollida de piles i de forma mensual es recullen totes les piles 
per portar-la al punt verd de la zona per al seu reciclatge 
 
Energia: 
 
La majora de locals que tenim encara tenen instal·lat un sistema d’il·luminació de bombetes al·lògenes 
o incandescents. Estem valorant la possibilitat de canviar-les per LEDS i així aconseguir un estalvi 
energètic. 
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4. FINALITAT 

 

Facilitar i conscienciar als usuaris i treballadors la importància del reciclatge de piles, el reciclatge 
d'aquests dispositius tan utilitzats en la nostra cultura, és més important del que creiem. 

 

Aconseguir un estalvi energètic en els diferents locals de l’associació 

 

 

 

5. DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS 

 

5.1. NOM DE L’ACTUACIÓ: Reciclatge de piles 

Objectiu/s:  
l'objectiu general és incrementar el coneixement quant al tòxic que pot ser aquest tipus de deixalla i 
a la diversitat d'objectes en els quals es poden trobar 
  

Breu descripció:  

Crear consciència que és important preservar el nostre medi ambient lliure de qualsevol mitjà 
contaminant. Generar la cultura de classificació de les escombraries, no solament tenint en compte la 
separació del mitjà tòxic tractat (piles), sinó de tot tipus d'escombraries que generem. Hem d'aportar 
en la recuperació del nostre medi ambient. Pensem quinplaneta li deixarem a les nostres futures 
generacions. 
A cada espai s'ha posat dos punts de recollida de piles usades marcats amb un cartell indicatiu dels 
tipus de piles que es pot dipositar. 

 

 

 

 
Beneficis esperats: 
 
__ Ambientals     x   
__ Socials    x 
__ Econòmics   
 

 
Actuació: 
 
__ d’innovació 
__ de millora x 
__ de continuïtat x 
 

 
Vinculació amb els objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat: 
Ús racional dels recursos:5.9  
 

 

Persona o àrea responsable: serveis generals  

 

Calendari d’execució previst: Tot el any 2017 amb continuïtat  

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi3ivqdiNvUAhUFthoKHfAWDxYQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.ecoticias.com%2Fresiduos-reciclaje%2F71460%2Fpila-bolsa-plastico-lata-cerveza-cuanto-tardan-desintegrarse&psig=AFQjCNGFTLMTkQo9_aF9eokjaL47lLVxfQ&ust=1498551125103783
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi3ivqdiNvUAhUFthoKHfAWDxYQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.ecoticias.com%2Fresiduos-reciclaje%2F71460%2Fpila-bolsa-plastico-lata-cerveza-cuanto-tardan-desintegrarse&psig=AFQjCNGFTLMTkQo9_aF9eokjaL47lLVxfQ&ust=1498551125103783
http://www.sostenibilitatbcn.cat/attachments/article/24/Compromis_22.pdf
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Recursos humans i econòmics: 150€ de material i 3 hores de treball mensual de tècnic mitj 
 

Observacions:  

-les hores de treball són orientatives i poden variar. 

- Des del mes de gener fins a la actualitat hem reciclat 55kg aprox. de piles de diferent tipus, entre 
tots els espais de l'entitat 

 

 
Indicador/s: Kg de piles reciclades 
 
Valor esperat de l’indicador al cap d’un any: 
valorem que fins a finals d'anys arribarem a reciclar fins 80kg de piles 

 
 

 

5.2. NOM DE L’ACTUACIÓ: Canvi del sistema d’il·luminació 

Objectiu/s:  
l'objectiu d'aquesta acció és reduir al màxim la demanda energètica en el local mitjançant el canvi de 
tots els tubs fluorescents a pantalles LEDS 
 

Breu descripció:  

Canviar 48 llums de tubs fluorescents de 4x36w amb un total de 6912W per panells de LED 80W 
4000K, amb aquest canvi aconseguim un estalvi energètic de 3072W. 

 

 

 

 
Beneficis esperats: 
 
__ Ambientals x       
__ Socials     x 
__ Econòmics   x 
 

 
Actuació: 
 
__ d’innovació  x 
__ de millora  x 
__ de continuïtat  x 
 

 
Vinculació amb els objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat: 
Ciutat eficient, productiva i d’emissions zero: 4.3 i 10.4 
 

 

Persona o àrea responsable:  Serveis generals 

 

Calendari d’execució previst: Realitzat al març 2017 

http://www.sostenibilitatbcn.cat/attachments/article/24/Compromis_22.pdf
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Recursos humans i econòmics:  9624,44€ 
 

Observacions:  

El canvi s'ha realitzat solament en pantalles de tubs fluorescent d'un local. 

 

 
Indicador/s: % de bombetes incandescents substituïdes i % de bombetes al·lògenes substituïdes 
 
Valor esperat de l’indicador al cap d’un any: 
L'estalvi previst a final d'any és de 5898240w = 589.824kw 

 



  

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 

Eliminació total de bombetes incandescents en 
totes les instal·lacions 

% de bombetes incandescents 
substituïdes 

100% Realitzat 

  100% 
  

Eliminació de bombetes al·lògenes 50w en totes 
les instal·lacions 

% de bombetes al·lògenes substituïdes  40% 50% 55% 80% 

 

Reciclatge de piles 

Kg de piles reciclades 80 kg 55 kg   

      

      

      



  

 
 

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? 

 

 

 

 

 

9. OBSERVACIONS 

 
 

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. 


