PLA D’ACCIÓ
B+S
Casal de barri Can Portabella

1. Dades de l’organització
Nom:

Casal de Barri Can Portabella

Breu descripció:

Centre sociocultural obert al barri gestionada per l’Associació Veïnal Sant Andreu Sud. A banda
dels tallers i cursos trimestrals també es realitzen altres activitats de perfils més culturals
(concerts i espectacles) i socials (projectes comunitaris).
Es caracteritza per ser un equipament eficient que genera més electricitat que la que
consumeix gràcies a la seva estructura de fusta, l’ús de les plaques solars i elements
sotenibles +A.

Dades de contacte

C. Virgili 18
935970194
informacio@canportabella.cat
www.canportabella.cat

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

dilluns, 25 / març / 2019

2. Dades del Pla d’Acció
Expliqueu com us heu organitzat per fer el Pla d’Acció:
L’equip de treball del centre està molt conscienciat amb el tema mediambiental i un dels seus integrants va
proposar fer el Pla d’Acció per establir una línia d’acció i registrar totes les actuacions. D’aquesta manera
passaríem de fer activitats aïllades a elaborar un fil conductor amb uns objectius fixats, i avaluar el seu
assoliment.
Un cop es va decidir fer el Pla, cadascú dels membres de l’equip de dinamització va pensar diferents
activitats que es podrien desenvolupar en el centre i després es van posar en comú per analitzar la seva
viabilitat. L’acció es va complementar amb un treball de brainstorming on es va convidar a l’Associació
veïnal Sant Andreu (entitat que gestiona el centre) i a persones que venen habitualment al centre a que
fessin les seves aportacions d’acció del casal.

Data de publicació del Pla d’Acció:

Maig 2019

Vigència del Pla d’Acció:

2019-2020

Pla o plans d’acció anteriors:

No en tenim
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3. Objectiu del Pla d’Acció
Punt de partida del Pla d’Acció:
El centre es va rehabilitar amb una mirada d’eficiència energètica i al 2016 va adquirir la categoria de
Passive House. La seva estructura interna és de fusta i està dissenyada tenint en compte l’orientació solar,
amb una gran vidriera a la planta superior i un celobert central que permet aprofitar al màxim els raigs
solars.
També disposa de plaques solars a la teulada, de persianes laminades a les finestres i d’un ascensor que
funciona amb una bateria que es carrega amb el funcionament i es tanca la llum interior quan no es fa
servir.
A la terrassa hi ha un hort urbà que es rega amb aigua pluvial i un compostador orgànic.
Actualment també tenim dos projectes per afavorir la desmaterialització del consum, un és d’intercanvi de
roba infantil i l’altre és una biblioteca comunitària, i un banc del temps.
L’equip de treball ja realitzar petits gestos per estalviar el consum elèctric, com són els de tancar els llums
al sortir de les sales o, fins i tot, el de no obrir els de la planta superior quan entra llum per la vidriera.
També s’aprofiten els fulls que només estan escrits per una banda per fer llibretes per fer anotacions.
Propòsit principal del Pla d’Acció:
Anar en consonància amb l’ideari amb el que es va construir l’edifici i poder reduir encara més la petjada
ecològica del centre.
1. Biodiversitat
 Renaturalitzar.
 Ampliar el verd urbà.
 Millorar el coneixement de la diversitat.
2. Qualitat ambiental i Salut
 Fomentar els aliments més saludables.
 Habilitar zones amb vegetació i elements naturals.
3. Emissions Zero
 Estalviar recursos naturals.
4. Ús racional dels recursos
 Desmaterialitzar el consum.
 Educar sobre el consum responsable.
 Fer un consum responsable (comerç de proximitat).
 Promoure les xarxes de consum responsable.
 Suprimir el malbaratament alimentari.
 Implementar models de residu zero.
 Fer recollida selectiva.
 Implementar la gestió 3R als residus: Reducció, Reutilització i Reciclatge.
5. Educació i acció comunitària
 Divulgar la sostenibilitat mitjançant l’educació no formal.
 Promoure el voluntariat.
 Fomentar la responsabilitat compartida dels espais i projectes comuns.

2

4. Descripció de les actuacions
Hotel d’insectes

1. Nom de l’actuació:
Objectius d’aquesta
actuació:

Divulgar la importància de la protecció
dels insectes, alhora de facilitar la
pol·linització de les plantes de l’hort.

Breu descripció:

Instal·lar hotels d’insectes a la terrassa del centre i organitzar tallers per explicar a la
ciutadania la importància de la biodiversitat en el cicle de la Natura.

Més informació
(enllaç):
Beneficis esperats:

Enllaceu la vostra pàgina web si hi teniu més informació.
Tipus d’actuació:

☒ Ambientals
☐ Socials
☐ Econòmics

d'innovació

Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació?
1.2 – 1.6 – 1.8

Persona o àrea responsable:

Albert Sagrera Bonet

Calendari d’execució previst:

Tot l’any

Recursos humans i/o econòmics:

1 persona, com a mínim, per instal·lar l’hotel i per dinamitzar
els tallers de divulgació.

Observacions:

En funció de la disponibilitat de temps i persones voluntàries
en participar de manera activa, s’optarà per comprar o
construir els hotels.

Indicador/s:
 Quantitat de voluntaris/es que hi participen
 Nombre de tallers que es programen
 Número d’assistents als tallers
 Diversitat d’insectes allotjats a l’hotel
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2. Nom de l’actuació:

Ampliació de les jardineres de la terrassa

Objectius d’aquesta
actuació:

Afegir plantes ornamentals a l’hort que
hi ha a la terrassa.

Breu descripció:

Actualment tenim uns palets a les parets de la terrassa que fan la funció de jardineres
verticals. Amb aquesta acció es vol ampliar la zona de verd de la terrassa (actualment
no es fan servir gaire) i al posar plantes ornamentals que tinguin flors de colors vius
es vol ajudar a la pol·linització de les plantes de l’hort.

Més informació
(enllaç):
Beneficis esperats:

Enllaceu la vostra pàgina web si hi teniu més informació.
Tipus d’actuació:

☒ Ambientals
☐ Socials
☐ Econòmics

de millora

Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació?
1.3 – 1.4 – 3.5 – 3.9

Persona o àrea responsable:

Albert Sagrera Bonet

Calendari d’execució previst:

Primavera

Recursos humans i/o econòmics:

Es realitzarà amb l’equip de voluntaris que tenen cura de
l’hort.

Observacions:

Escriviu, si s’escau, altres observacions.

Indicador/s:
 Número de plantes ornamentals ubicades a les jardiners verticals.
 Quants tipus de plantes ornamentals hi ha?
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3. Nom de l’actuació:

Fomentar el compostador

Objectius d’aquesta
actuació:

Fabricar el nostre propi compostatge per
l’hort.

Breu descripció:

Tenim un compostador que fan servir les persones responsables de l’hort. Tot i que
està obert a persones hem detectat que només l’equip de l’hort fica restes de
menjar. S’aprofitaran les activitats que es facin a la terrassa vinculades a l’hort per
donar a conèixer el funcionament de l’hort i els seus beneficis. Les persones que es
comprometin a fer ús del compostador tindran un carnet que així ho acreditarà.

Més informació
(enllaç):
Beneficis esperats:

Enllaceu la vostra pàgina web si hi teniu més informació.
Tipus d’actuació:

☒ Ambientals
☐ Socials
☐ Econòmics

de millora

Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació?
1.4 – 1.10 – 3.5 – 3.10

Persona o àrea responsable:

Albert Sagrera Bonet

Calendari d’execució previst:

Tot l’any.

Recursos humans i/o econòmics:

Es realitzarà amb l’equip de voluntaris que tenen cura de
l’hort.

Observacions:

Escriviu, si s’escau, altres observacions.

Indicador/s:
 Número de persones que es comprometen a fer ús del compostador.
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Apadrina el teu enciam

4. Nom de l’actuació:
Objectius d’aquesta
actuació:

Fomentar el menjar saludable entre els
infants.

Breu descripció:

Es farà una activitat on les famílies ajudaran a plantar les hortalisses de temporada.
Després, cada infant tindrà el seu propi test amb un enciam i serà ell el responsable
de venir a regar-lo i després se l’emportarà a casa.
Al mateix temps es demanarà que portin restes de menjar al compostador.

Més informació
(enllaç):
Beneficis esperats:

Enllaceu la vostra pàgina web si hi teniu més informació.
Tipus d’actuació:

☒ Ambientals
☐ Socials
☐ Econòmics

d'innovació

Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació?
1.2 – 1.3 – 1.8 – 3.5 – 3.9 – 7.6 – 9.1 – 9.3

Persona o àrea responsable:

Albert Sagrera Bonet

Calendari d’execució previst:

Un cop per trimestre.

Recursos humans i/o econòmics:

Es realitzarà amb l’equip de voluntaris que tenen cura de
l’hort.

Observacions:

Escriviu, si s’escau, altres observacions.

Indicador/s:
 Número de persones que apadrinen un enciam.
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Zero gots de plàstic

5. Nom de l’actuació:
Objectius d’aquesta
actuació:

Eliminar els gots de plàstic

Breu descripció:

S’ha observat que molta gent agafa un got de plàstic per veure abans de l’activitat i el
llença, i després de l’activitat agafa un altre. O adults que donen un got d’aigua als
infants quan tenen ampolles al cotxet. D’un temps ençà hem començat a fer
pedagogia i demanem a la gent que porti una ampolla de casa i l’ompli abans de fer
l’activitat, i als infants els diem que omplin la seva ampolla per a que puguin veure
aigua de Can Portabella quan estiguin al parc. Això ha permès reduir el consum de
gots, no obstant, volem fer un pas més enllà i eliminar directament els gots. De totes
maneres, es farà una petita comanda de gots compostables o reutilitzables de
silicona per poder oferir en casos excepcionals (conferenciants, algú que s’hagi de
prendre una medicina, etc.).

Més informació
(enllaç):
Beneficis esperats:

Enllaceu la vostra pàgina web si hi teniu més informació.
Tipus d’actuació:

☒ Ambientals
☐ Socials
☐ Econòmics

de millora

Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació?
4.5 –5.1 – 5.4 – 5.8 – 5.10 – 9.1 – 10.7

Persona o àrea responsable:

Demelsa Cuscurita Royo

Calendari d’execució previst:

Tot l’any

Recursos humans i/o econòmics:

L’adquisició dels gots compostables.

Observacions:

Escriviu, si s’escau, altres observacions.

Indicador/s:
 Quants gots de plàstic es fan servir.
 Quants gots compostables es fan servir.
 Quants gots de silicona es fan servir.
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6. Nom de l’actuació:

Fer servir les escales

Objectius d’aquesta
actuació:

Reduir el consum d’electricitat

Breu descripció:

Com el centre només té dues plantes i l’ascensor és molt lent, normalment s’arriba
abans per les escales que per l’ascensor. Així que creiem que es pot potenciar fer ús
de les escales, no només per l’estalvi econòmic, sinó també com a un hàbit de vida
saludable.
Es posaran cartells al costat de l’ascensor i es farà pedagogia parlant amb les
persones que estan esperant l’ascensor al vestíbul, parlant amb elles i convidant-les a
fer servir les escales.

Més informació
(enllaç):
Beneficis esperats:

Enllaceu la vostra pàgina web si hi teniu més informació.
Tipus d’actuació:

☒ Ambientals
☐ Socials
☐ Econòmics

d'innovació

Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació?
4.5 – 7.6

Persona o àrea responsable:

Demelsa Cuscurita

Calendari d’execució previst:

Tot l’any

Recursos humans i/o econòmics:

Imprimir cartells

Observacions:

Escriviu, si s’escau, altres observacions.

Indicador/s:
 Quin volum de persones fa servir les escales? Baix, mig, alt (no computen persones amb mobilitat reduïda
o amb cotxet infantil
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Canvi d’armari

7. Nom de l’actuació:
Objectius d’aquesta
actuació:

 Augmentar el nombre de persones que
col·laboren amb la classificació de la
roba de l’armari comunitari.
 Fer xarxa entre les persones que
formen part del projecte.

Breu descripció:

Tenim un armari comunitari de roba infantil on les persones que porten roba poden
agafar roba que han deixat altres famílies. Actualment hi ha un gran nombre de
persones que fan servir l’armari però ara ens agradaria que s’impliquessin una mica
més i a banda de portar i agafar roba, també col·laborin a l’hora de classificar,
endreçar i guardar la roba en les caixes. Especialment en el moment de fer el canvi
d’armari. A més a més, si es troben famílies d’orígens i estatus socials diferents es pot
fer pedagogia per desestigmatitzar a les persones amb pocs recursos econòmics per
l’ús de la segona mà

Més informació
(enllaç):
Beneficis esperats:

http://www.canportabella.cat/projectes/armari-can-portabella/
Tipus d’actuació:

☒ Ambientals
☒ Socials
☐ Econòmics

de millora

Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació?
5.1 – 5.4 – 5.6 – 5.10 – 7.2 – 9.3 – 9.5 – 9.6 – 9.7 – 9.8

Persona o àrea responsable:

Demelsa Cuscurita Royo

Calendari d’execució previst:

Setembre i Març

Recursos humans i/o econòmics:

Famílies de l’armari comunitari

Observacions:

Fer una campanya prèvia amb mailing, cartells, xarxes socials i
converses personalitzades.

Indicador/s:
 Número de persones que hi participen
 Número de persones que comparteixen taula
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8. Nom de l’actuació:

Petjada ecològica armari i biblioteca

Objectius d’aquesta
actuació:

 Conèixer l’equivalència de tones de
residus evitats, per tant, de recursos
naturals estalviats, a través de la
quantitat de roba infantil i llibres que
s’han intercanviat.

Breu descripció:

Els indicadors per determinar el volum de roba i llibres intercanviats dins del marc de
l’armari infantil i la biblioteca comunitària són quantitatius. Això ens permet fer servir
la calculadora d’aeress de manera ràpida i senzilla, i conèixer els kg de CO2 estalviats
(i la seva equivalència en arbres absorvint CO2 en un dia i cotxes eliminats de la
circulació en un dia. Després es farà difusió d’aquest estalvi amb cartells i xarxes
socials del centre.

Més informació
(enllaç):
Beneficis esperats:

http://reutilizayevitaco2.aeress.org/cat/
Tipus d’actuació:

☒ Ambientals
☐ Socials
☐ Econòmics

d'innovació

Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació?
5.1 – 5.4 – 5.6 – 5.10 – 6.8 – 9.3 – 9.8 – 10.7

Persona o àrea responsable:

Demelsa Cuscurita Royo

Calendari d’execució previst:

Desembre

Recursos humans i/o econòmics:
Observacions:

Indicador/s:
 Kg de CO2 estalviats
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9. Nom de l’actuació:

Segona vida als fulletons

Objectius d’aquesta
actuació:

 Reduir el consum de paper.

Breu descripció:

Reutilitzar els fulletons de les activitats trimestrals del centre sobrants per fer
activitats diverses (decoració del casal, material auxiliar d’activitats infantils, material
auxiliar per realitzar manualitats, etc.)

Més informació
(enllaç):
Beneficis esperats:

Tipus d’actuació:

☒ Ambientals
☐ Socials
☐ Econòmics

de millora

Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació?
4.5 – 5.9 – 5.10 – 10.7

Persona o àrea responsable:

Demelsa Cuscurita Royo

Calendari d’execució previst:

Tot l’any

Recursos humans i/o econòmics:
Observacions:

Complicitat amb talleristes que dinamitzen les activitats

Indicador/s:
 Quantitat de fulletons que es fan servir en activitats complementàries.
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10. Nom de
l’actuació:

Reducció de fulletons trimestrals

Objectius d’aquesta
actuació:

 Reduir l’ús de paper.

Breu descripció:

Es realitzarà una comanda de fulletons més ajustada a la seva demanda real. I es
potenciarà la informació on-line amb newsletters, xarxes socials i el propi portal web.

Més informació
(enllaç):
Beneficis esperats:

Tipus d’actuació:

☒ Ambientals
☐ Socials
☐ Econòmics

de millora

Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació?
4.5 – 5.9 – 5.10 – 10.7

Persona o àrea responsable:

Demelsa Cuscurita Royo

Calendari d’execució previst:

Tot l’any

Recursos humans i/o econòmics:
Observacions:

Indicador/s:
 Quantitat de fulletons que es demanen.
 Quantitat de fulletons que sobren.
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11. Nom de
l’actuació:

Divulgació per xarxes socials

Objectius d’aquesta
actuació:

 Informar a la ciutadania de la
problemàtica mediambiental existent
que ajudin a reflexionar sobre la
necessitat d’aplicar accions que
afavoreixin la sostenibilitat.

Breu descripció:

Es compartiran per les xarxes socials del casal (facebook i instagram) enllaços a vídeos
i articles sobre:
 Tenir cura de la biodiversitat.
 Problemes sobre la contaminació.
 Necessitat de reciclar.
 Estalvi energètic.
 Hàbits de vida saludable (alimentació/esport).

Més informació
(enllaç):
Beneficis esperats:

Tipus d’actuació:

☒ Ambientals
☒ Socials
☐ Econòmics

d'innovació

Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació?
4.9 – 5.6 – 7.6 – 7.10 – 9.1 – 9.3 – 9.9 – 10.7

Persona o àrea responsable:

Demelsa Cuscurita Royo

Calendari d’execució previst:

Tot l’any

Recursos humans i/o econòmics:
Observacions:

Indicador/s:
 Quantitat d’enllaços compartits.
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12. Nom de
l’actuació:
Objectius d’aquesta
actuació:

Breu descripció:

Més informació
(enllaç):
Beneficis esperats:

Berenars sostenibles



Eliminar vaixella de plàstic
Fomentar el menjar saludable i
de temporada.

És habitual que al centre es celebrin berenars de finalització de tallers, trobades
informals entre persones usuàries del casal o inauguració d’exposicions. Fins ara es
feia servir vaixella i gots de plàstic de un sol ús, i molt sovint es portava menjar del
forn de pa. Ara es vol canviar aquests hàbits i passar a fer servir una vaixella
reutilitzable, menjars saludables (fruita, petits entrepans ...) i tuppers per endur-se’n
el que sobri.
Enllaceu la vostra pàgina web si hi teniu més informació.
Tipus d’actuació:

☒ Ambientals
☒ Socials
☐ Econòmics

de millora

Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació?
3.5 – 5.1 – 5.3 – 5.7 – 5.8 – 5.10 – 7.6 – 9.1 – 10.7

Persona o àrea responsable:

Albert Sagrera i Bonet

Calendari d’execució previst:

Tot l’any

Recursos humans i/o econòmics:

L’adquisició dels gots compostables.

Observacions:

Molts cops aquests berenars no els organitzar l’equip del
centre així que caldrà fer pedagogia entre les persones
responsables del berenar i informar de les diverses
alternatives existents.

Indicador/s:
 X/Y (%) = Quantitat de berenars saludables (X) que s’han elaborat versus berenars totals (Y).
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13. Nom de
l’actuació:

Zero bosses de plàstic

Objectius d’aquesta
actuació:

Eliminar les bosses de plàstic

Breu descripció:

Moltes famílies ens porten roba infantil en bosses de plàstic. A partir d’ara, només
recollirem bosses de paper i la roba de les bosses de plàstic la passarem a bosses de
cartró o bosses semirígides reutilitzables i així la podrem retornar de manera
immediata a les famílies.

Més informació
(enllaç):
Beneficis esperats:

Enllaceu la vostra pàgina web si hi teniu més informació.
Tipus d’actuació:

☒ Ambientals
☐ Socials
☐ Econòmics

d'innovació

Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació?
5.1 – 5.4 – 5.8 – 5.10 – 9.1 – 10.7

Persona o àrea responsable:

Demelsa Cuscurita Royo

Calendari d’execució previst:

Tot l’any

Recursos humans i/o econòmics:

Bosses de paper o semirígides.

Observacions:

En funció de com funcioni la iniciativa es contemplarà la
possibilitat d’eliminar totes les bosses.

Indicador/s:
 Quantitat de bosses de plàstic que s’acumulen al magatzem
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14. Nom de
l’actuació:

Petjada ecològica joguines

Objectius d’aquesta
actuació:

 Conèixer els kg de CO2 estalviats i, per
tant, de recursos naturals estalviats, a
través de la quantitat de joguines
intercanviades.

Breu descripció:

Ja fa uns quants anys que formen part del projecte “Renova la teva joguina”. És una
iniciativa promoguda per l’Ajuntament de Barcelona pensada per fomentar el consum
conscient i la prevenció de residus vinculats amb les joguines (fabricació, transport,
etc.). Quan les famílies porten les joguines se’ls hi dona una puntuació que després
poden canviar per altres joguines que hagin portat altres famílies.
Espai Ambienta Coop. s’encarrega de dinamitzar i centralitzar les actuacions del
Renova i s’ha arribat a un acord per a que informin dels CO2 estalviats amb
l’intercanvi, ja que ells tenen un programa intern que ho calcula en funció de la
tipologia de de joguines i el seu pes.

Més informació
(enllaç):
Beneficis esperats:

http://espaiambiental.coop/
Tipus d’actuació:

☒ Ambientals
☐ Socials
☐ Econòmics

de millora

Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació?
5.1 – 5.4 – 5.6 – 5.10 – 6.8 – 9.3 – 9.8 – 10.7

Persona o àrea responsable:

Demelsa Cuscurita Royo

Calendari d’execució previst:

Desembre

Recursos humans i/o econòmics:
Observacions:

Indicador/s:
 Kg de CO2 estalviats
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15. Nom de
l’actuació:

Fest-te de l’Energia

Objectius d’aquesta
actuació:

 Conscienciar de les possibilitats de les
energies renovables.
 Fomentar hàbits de vida saludables.

Breu descripció:

La festa de la sostenibilitat és una jornada a l’aire lliure dedicada a fomentar
comportaments respectuosos amb el medi ambient i, alhora, també els hàbits
saludables (com la bona alimentació o la pràctica de l’esport) i el sentiment de
pertinença a la comunitat. La jornada inclourà activitats gratuïtes obertes al públic
com (cuinar amb un forn solar, confeccionar un mural amb elements naturals ...), un
concert on els equips de so funcionaran gràcies a l’energia generada per unes
bicicletes estàtiques que el públic farà rodar i que estaran connectades a un
supercondensador que ha dissenyat Pedal Power.
El menjar del forn i el refrigeri anirà a càrrec del Menjador Ca la Rosa, una
cooperativa de Sant Andreu, que treballa amb productes ecològics i de proximitat. La
seva vaixella és reutilitzable, de manera que es vetllarà per assolir zero residus.
També es comptarà amb la col·laboració d’altres entitats del territori relacionades
amb el menjar saludable i activitat física.

Més informació
(enllaç):
Beneficis esperats:

http://www.canportabella.cat/esdeveniments/fes-te-de-lenergia-dantuvi-enconcert/
Tipus d’actuació:

☒ Ambientals
☒ Socials
☒ Econòmics

d'innovació

Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació?
2.5 – 3.5 – 4.5 – 4.6 – 5.4 – 5.8 – 5.10 – 7.6 – 8.4 – 8.6 – 8.8 – 9.1 – 9.3 – 9.6 – 9.7 – 9.9 – 10.4 – 10.7

Persona o àrea responsable:

Demelsa Cuscurita Royo
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Calendari d’execució previst:

7 de juny 2019, en el marc de la Setmana Europea de l’Energia
Sostenible
ORGANITZADORS:
 Casal de Barri Can Portabella
 A.V. Sant Andreu Sud
 Aula Ambiental Sant Andreu
 La Fàbrica del Sol

Recursos humans i/o econòmics:

COL·LABORADORS:
AMB / Millor que nou
Pedal Power
Escola Superior de Música Taller de Músics
A.E. Sant Andreu
Cal Fruitós
Crecer en Movimiento
U.E. Sant Andreu
Bunyesc Arquitectes
Club Natació Sant Andreu
Menjador Ca la Rosa

Observacions:

Indicador/s:
 Persones que hi participen pedalant
 Persones que participen als tallers
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5. Avaluació
Indicadors de seguiment:

Actuació

Hotel d’insectes

Ampliació de les jardineres de
la terrassa

Fomentar el compostador

Apadrina el teu enciam

Zero gots de plàstic

Fer servir les escales

Valor actual
Data: Abril 2019

Indicador

 Quantitat de voluntaris/es que hi
participen
 Nombre de tallers que es programen
 Número d’assistents als tallers
 Diversitat d’insectes allotjats a
l’hotel
 Número de plantes ornamentals
ubicades a les jardiners verticals.
 Quants tipus de plantes ornamentals
hi ha?
 Número de persones que es
comprometen a fer ús del
compostador.
 Número de persones que apadrinen
un enciam.
 Quants gots de plàstic es fan servir.
 Quants gots compostables es fan
servir.
 Quants gots de silicona es fan servir.
 Quin volum de persones fa servir les
escales? Baix, mig, alt (no computen
persones amb mobilitat reduïda o amb
cotxet infantil

zero

Valor esperat al
cap d’un any:

5
3
 15
3

zero

 15
3

3

10A

zero

8

 4000
 zero
 zero

 zero
 200
 50

Baix

Alt
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Valor assolit
Data 1r any: Feu
clic per escriure
una data.

Valor assolit
Data 2n any:
Feu clic per
escriure una
data.

Canvi d’armari

 Número de persones que hi
participen
 Número de persones que
comparteixen taula

2
 zero

 25
 25

Petjada ecològica armari i
biblioteca

 Kg de CO2 estalviats

---

---

Segona vida als fulletons

 Quantitat de fulletons que es fan
servir en activitats complementàries.

2

25

Reducció de fulletons
trimestrals

 Quantitat de fulletons que es
demanen.
 Quantitat de fulletons que sobren.

 4150
 1300

 3150
 1300

Divulgació per xarxes socials

 Quantitat d’enllaços compartits.

5

54

Berenars sostenibles

 X/Y = Quantitat de berenars
saludables (X) que s’han elaborat
versus berenars totals (Y).

0%

45%

Zero bosses de plàstic

 Quantitat de bosses de plàstic
s’acumulen al magatzem

85

12

Petjada ecològica joguines

 Kg de CO2 estalviats

---

---

Fest-te de l’Energia

 Persones que hi participen pedalant
 Persones que participen als tallers

 zero
 zero
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 45
 75

6. Relació amb el Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat
Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat relacionades amb les
actuacions del 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

7. Col·laboracions i treball en xarxa
 Associació Veïnal Sant Andreu Sud
 Aula ambiental de Sant Andreu
 Espai Ambiental Coop.
 Menjador Ca la Rosa
 La Fàbrica del Sol
 Pedal Power
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