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1. Dades de l’organització 
 

Nom: CASAL DELS INFANTS PER A L'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 
 

Hamza Laabouri. Departament de serveis generals  

 
 93 317 00 13 – 636 27 38 15 

 
 hlaabouri@casaldelsinfants.org 

 
 

https://www.casaldelsinfants.org/es 

  

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

dijous, 9 / juny / 2022 
 

 

2. Dades del Pla d’Acció 

 

Expliqueu com us heu organitzat per fer el Pla d’Acció: 

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. 
 
Donada la importància de l'estalvi en el consum energètic no només pel benefici econòmic sinó per fer del 
món un lloc millor per viure ambientalment, va sorgir la necessitat de realitzar un estudi inicial en el qual 
vam detectar que hi ha la possibilitat d'afegir certes millores en les instal·lacions per continuar reduint el 
consum de les nostres instal·lacions com objectiu inicial. 
 

  

Data de publicació del Pla d’Acció: dijous, 9 / juny / 2022 

  

Vigència del Pla d’Acció: Desembre 2022 

  

Pla o plans d’acció anteriors: 

 

Reduir el consum energètic en zones comuns a les que no cal 
tenir la llum encesa en tot moment. 

 

 

 

 

 

 

https://www.casaldelsinfants.org/es
http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
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3. Objectiu del Pla d’Acció 

 

Punt de partida del Pla d’Acció: 

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. 
Seguim amb el pla d'estalvi energètic aplicant millores en les instal·lacions per reduir el consum. A més 
aquest any iniciem un projecte d'auditoria energètica interna amb l'objectiu d’analitzar amb mes detalls el 
nostre perfil de consum d'energia, aigua, gas i generació de residus no contaminants per determinar les 
àrees de major consum. 
 

 
Propòsit principal del Pla d’Acció: 

1. Conèixer l'exercici energètic actual. Al mateix temps detectar possibles problemes ambientals i 
poder establir, brindar possibles solucions o suggeriments per tal de millorar el sistema de gestió i 
procediments destinats a la protecció del medi ambient. 

 

4. Descripció de les actuacions 
 

1.Nom de l’actuació: Auditoria energètica interna 
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

1. Conèixer la característica/el 
comportament del consum i les 
despeses energètiques de les 
instal·lacions. 

2. Conèixer el nivell d'eficiència 
amb què s'usa i aprofita 
l'energia a escala general i als 
principals equips o maquinària 
on es requereix energia per al 
seu funcionament i per a les 
prestacions que brinda. 

3. Avaluar l'eficàcia dels "sistemes 
de gestió" dels recursos com 
l'aigua i els residus sòlids no 
perillosos. 

4. Mitigació ambiental. 

 

 

 

 

 

  

Breu descripció: L'estudi és descriptiu, basat a recopilar informació històrica i actual amb l'objectiu 
d'analitzar la situació mediambiental mitjançant consum energètic, aigua, gas i 
residus sòlids no perillosos. 

 

 

 
  

 
Beneficis esperats: ☒Ambientals  

☒ Socials 

☒ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
de millora 
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Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació? 
 

4.5; 5.8 i 5.10 

 
 

 

 

Persona o àrea responsable: Hamza Laabouri. Departament de serveis generals  

  

Calendari d’execució previst: 2022 

  

Recursos humans i/o econòmics: Equip Serveis Generals. 

  

Observacions: El resultat final de l'estudi pot demorar més temps del previst. 

 

 

Indicador/s: 

Realitzar inventari de tipus d'il·luminació i el consum que generen a totes les instal·lacions. 

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
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5. Avaluació 

Indicadors de seguiment: 

Actuació Indicador 
Valor actual 
Data:juny-22 

Valor esperat al 
cap d’un any: 

Valor assolit 
Data 1r any:Feu 
clic per escriure 

una data. 

Valor assolit 
Data 2n any:Feu 
clic per escriure 

una data. 

Realitzar inventari de tipus d'il·luminació 
i el consum que generen a totes les 
instal·lacions. 

Actualment comptem amb 
620 punts d'il·luminació Led i 
382 punts d'il·luminació 
combinades entre diversos 
tipus No Led 

61.80% 75% 

A emplenar quan 
l’acció ja s’ha 
realitzat durant 1 
any. 

A emplenar quan 
l’acció ja s’ha 
realitzat durant 
2 anys. 

Escriviu o copieu els noms de les actuació 
descritesabans. 

Copieu o escriviu 
l’indicador/s que heu 
proposat a aquesta actuació. 

Indiqueu el valor 
assolit actualment 
enaquesta 
actuació. 

Escriviu quin valor 
voldríeuassolir per 
a aquest indicador. 

A emplenar quan 
l’acció ja s’ha 
realitzat durant 1 
any. 

A emplenar quan 
l’acció ja s’ha 
realitzat durant 
2 anys. 

Escriviu o copieu els noms de les actuació 
descritesabans. 

Copieu o escriviu 
l’indicador/s que heu 
proposat a aquesta actuació. 

Indiqueu el valor 
assolit actualment 
enaquesta 
actuació. 

Escriviu quin valor 
voldríeuassolir per 
a aquest indicador. 

A emplenar quan 
l’acció ja s’ha 
realitzat durant 1 
any. 

A emplenar quan 
l’acció ja s’ha 
realitzat durant 
2 anys. 

Escriviu o copieu els noms de les actuació 
descritesabans. 

Copieu o escriviu 
l’indicador/s que heu 
proposat a aquesta actuació. 

Indiqueu el valor 
assolit actualment 
enaquesta 
actuació. 

Escriviu quin valor 
voldríeuassolir per 
a aquest indicador. 

A emplenar quan 
l’acció ja s’ha 
realitzat durant 1 
any. 

A emplenar quan 
l’acció ja s’ha 
realitzat durant 
2 anys. 

Escriviu o copieu els noms de les actuació 
descritesabans. 

Copieu o escriviu 
l’indicador/s que heu 
proposat a aquesta actuació. 

Indiqueu el valor 
assolit actualment 
enaquesta 
actuació. 

Escriviu quin valor 
voldríeuassolir per 
a aquest indicador. 

Feu clic per 
escriure text. 

A emplenar quan 
l’acció ja s’ha 
realitzat durant 
2 anys. 
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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 

      

 

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012

