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BONA PRÀCTICA PER LA 

SOSTENIBILITAT 

 

 

Com contribuïm a una Barcelona més 

sostenible?  

1. Nom de l’actuació: Projecte Ments  
 

  

 

 
 

 

 

Breu descripció: Projecte que desenvolupem de manera anual a totes 
les entitats que conformen Plataforma Educativa, a 
tots els serveis dels territoris on tenim afectació. Es 
lidera des del Departament de Qualitat, SSL i RSC 
amb el suport de Comunicació, Grup Motor de 
Participació i Comissió Igualtat. El projecte Ments 
està format per tres subprojectes que donen 
resposta a tots els ODS de l’Agenda 2030. 
Igu@lMents, Ambient@lMents, Respons@bleMents. 
Igu@lMents que es centra en les temàtiques 
d’igualtat, perspectiva de gènere, contra les 
violències de qualsevol tipus, sobre els Drets 
Humans, Drets de les persones amb Discapacitat i 
Drets de la Infància i Adolescència. Engloba els 
ODS1,3,4,5,8,10,16 i17. 
Ambient@lMents que es centra en les temàtiques 
del nostre segell 9R, sostenibilitat, compra i consum 
sostenibles i Medi Ambient. Engloba els 
ODS1,9,10,11,16 i 17.   
Respons@bleMents que es centra en les temàtiques 
de RSC, Balanç Social, Autocertificació 9R, Bones 
pràctiques al respecte de la RSC, Participació, 
Proveïdoria, Premis Maria i Mercè, Difusió 
convocatòries i activitats per a persones 
treballadores i persones ateses. Engloba els 
ODS1,9,10,11,16 i 17.  
Aquests projectes engloben quatre tipus d’accions: 
Accions divulgatives, accions participatives, accions 
de millora i accions estratègiques.  
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Objectius i línies 

d’acció del CCS: 

 1 (Ambient@lMents) 
 2 (Igu@lMents i Respons@bleMents) 
 3 (Ambient@lMents i Respons@bleMents) 
 4 (Ambient@lMents) 
 5 (Ambient@lMents) 
 6 (Respons@bleMents) 
 7 (Igu@lMents i Respons@bleMents) 
 8 (Respons@bleMents) 
 9 (Igu@lMents, Ambient@lMents i Respons@bleMents) 
 10 (Igu@lMents, Ambient@lMents i Respons@bleMents) 

  

Més informació: 

https://plataformaeducativa.org/portal/presentacio-del-projecte-ments/ 
https://www.youtube.com/watch?v=dsE21PunyUg&t=3s 

https://www.youtube.com/watch?v=UwCHsm119vw&t=1s 

https://www.youtube.com/watch?v=q76bTHtdsdM 

 
 

 Beneficis: 

 

Indicador/s: Estem treballant en els resultats obtinguts d’alguns dels indicadors però destaquem: 

• Més de 1000 persones treballadores, 10.000 persones ateses, a 150 serveis de 
10 entitats a les demarcacions de Girona, Barcelona, Tarragona, Terres de l’Ebre 
i Ciutat de Lleida. 

• Resultats de les enquestes realitzades en 2020 a les persones ateses. 

• Resultats de les enquestes realitzades en 2021 a les Direccions i responsables 
sobre les campanyes realitzades. 

• Resultats de les enquestes realitzades en 2021 a les persones treballadores 
sobre igualtat, mobilitat, drets i RSC. 

• Resultats de les enquestes que estem realitzant en 2022 sobre 9R, per a la 
gestió de la Autocertificació pròpia creada pel Departament de Qualitat, SSL i 
RSC de cada servei i espai.  

• Dates extretes del consum INFOCENTRE amb els conceptes de llum, aigua, gas, 
benzina entre d’altres indicadors. Aquests els visualitzem al nostre Balanç Social 
i també a la nostra Autocertificació. Treballant per a la millora de sistematizació. 

• Dades facilitades al nostre Balanç Social en referencia a temes Socials, 
Ambientals i Econòmics. Inclou dades sobre reciclatge i proveïdoria responsable. 

• Base de dades del GPS per a la gestió d’activitats del Pla d’Acció que alimenten 
el nostre projecte MENTS.  

 

 

Valors: El projecte MENTS és un exemple de bona pràctica que és col·laborativa amb les 
persones ateses i treballadores, transversal ja que es gestiona a tots els serveis i 
territoris on tenim afectació. A més el seu impacte és transformador e innovador ja que 
busca que les persones siguin motor de canvi per una societat més justa, responsable i 
sostenible. També inclou una part important de comunicació per a visibilitzar les petites 
activitats que es desenvolupen als serveis per que tota acció suma. Podem garantir que 
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és replicable ja que el projecte MENTS inicialment es va crear com a Igu@lMents a 
l’entitat Resilis per a augmentar al segon any a tota la resta d’entitats i serveis i ampliar 
amb els dos anys següents amb les temàtiques de Ambient@lMents i 
Respons@bleMents. El projecte té tanta capacitat d’adaptació que es poden anar 
afegint temàtiques i col·lectius. És un projecte amb una vessant altament pedagògica 
amb les nostres maletes pedagògiques que es van adaptant, validant i creixent cada any 
i a més abasta totes les temàtiques que concreten els 17 ODS amb la part social i 
ambiental.   

 

2. Dades de l’organització 
 

Nom de l’organització: Plataforma Educativa 

 

Breu descripció: Plataforma Educativa és una iniciativa d’economia social que des del 1994 
aporta la seva experiència en l’àmbit de l’acció social. Agrupa diferents 
organitzacions d’iniciativa social sense ànim de lucre que tenen com a 
objectiu millorar la qualitat de vida de les persones amb menys recursos i/o 
en situació en risc. Ofereix suport a les entitats que en formen part, treballant 
conjuntament amb elles per ajudar a generar noves oportunitats a través del 
reconeixement de les persones que atenem.  

  

 

  

Dades de contacte: 
 Carrer de la Garrotxa, 7  17006 Girona 

 628 45 62 64 

 
 rsc@plataformaeducativa.org 

 
 

www.plataformaeducativa.org 

 

Data de signatura del (CCS): divendres, 9 / setembre / 2022 

 

 

3. Documents estratègics (opcional) 
 

Les entitats que conformem Plataforma Educativa tenim molt en compte les disposicions de transparència i a 
les webs de les mateixes podeu trobar la següent documentació pel que fa a documents estratègics on es 
reflecteix la nostra contribució i alineament als 17 ODS de l’Agenda 2030, el nostre compromís amb les 
persones ateses i treballadores, i la nostra implicació al territori on tenim afectació amb valors socials, ètics i 
ambientals.  

• Eixos d’identitat: https://plataformaeducativa.org/portal/eixos-identitat/  
(Codi ètic, Guia de llenguatge no sexista, Política de les entitats, Guia de Mentoria, Codi de conducta, 
Guia de participació, Marc Teòric, Pautes per a l’acció social inclusiva, Guia de protecció de dades de 
caràcter personal, Diccionari de competències, Pla de Voluntariat, Guia de l’exemplaritat, Guia cap a 
la sostenibilitat ambiental i social, Consells pràctics per a una vida més sostenible ...) 

• Pla Estratègic  

• Pla d’Acció de servei (Aquesta part no està penjada a la web). També pel que fa al voluntariat i la 
participació a nivell d’entitat.  

• Memòries d’activitats anuals de les entitats. També pel que fa a la participació. 
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• Balanç Social de les entitats que inclou els àmbits: Socials, Ambientals i Econòmics. 

 

 


