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1. Dades de l’organització
Nom:

Fundació Els Tres Turons

Breu descripció:

Entitat d’iniciativa social creada al 1986 al Districte d’Horta-Guinardó, i que té
com a objectiu la inclusió social de persones amb trastorns mentals.
Desenvolupa diferents programes i serveis en les Àrees de Rehabilitació Comunitària,
Inserció Laboral, Oci, Vida Independent i Participació Comunitària

Dades de contacte:

www.els3turons.org

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

17/01/2013

2. Dades del Pla d’acció
Expliqueu com us heu organitzat per fer el Pla d’acció
El Pla d’Acció ha estat impulsat per la Direcció de la Fundació i difós a tots els treballadors.
Es farà un seguiment semestral dels indicadors

Data de publicació del Pla d’acció:

9 de maig de 2018

Vigència del Pla d’acció:

31 de desembre 2018

Pla/plans d’acció anterior/s:

No

3. Diagnosi
Expliqueu el punt de partida del Pla d’acció:
La Fundació està desenvolupant iniciatives per al sostenibilitat des dels seus orígens, implantant
mesures i col·laborant amb altres entitats de caire mediambiental.
En el present Pla d’Acció es pretén profunditzar en aquesta línia.
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4. Finalitat
Expliqueu el propòsit principal del Pla d’acció:
Els eixos del Pla d’Acció són:
- Ús racional dels recursos: minorar el consum de recursos materials i energètics, i aprofundir en la gestió
dels residus
- Bon govern i responsabilitat social: accions per la transparència de la Fundació i potenciar el
desenvolupament personal i professional dels treballadors
- Educació i acció ciutadana: actuacions entorn a l’educació per a la sostenibilitat en el sistema educatiu

5. Descripció de les actuacions
5.1 Nom de l’actuació: Reducció del consum de materials i energia, i
fomentar el reciclatge
Objectius:

Minorar l’ús de recursos materials i energètics
Aprofundir en la gestió efectiva dels residus

Breu descripció:

Campanyes divulgatives, adreçades a treballadors i usuaris, sobre la necessitat de
reduir el consum (reducció de l’ús de paper, materials, electricitat i llum)
Instal·lació, a la seu de la Fundació, de llums LED i sistemes d’il·luminació
automàtica
Instal·lació de contenidors de recollida selectiva
Compra de productes de papereria reciclats i ecològics
Gestió dels residus mitjançant una empresa especialitzada

Més informació (enllaç):

http://www.els3turons.org/a-la-fundacio-com-a-casa-redueix-els-residus/
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Beneficis esperats:

Actuació:

Ambientals

d'innovació

Socials

de millora

Econòmics

de continuïtat

Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat relacionats amb l’actuació:
Ús Racional dels recursos: Avançar cap al residu zero i Augmentar la proporció de residus recollits
selectivament (5.8 i 5.9)
Ciutat eficient, productiva i d’emissions zero: Estalviar recursos naturals (4.5)

Persona o àrea responsable:

Administració

Calendari d’execució previst:

Gener/Juliol 2018

Recursos humans i/o econòmics:

Contractació empresa reciclatge, compra material papereria ecològic

Observacions:

Indicador/s:

Utilització de material de papereria ecològic
Reducció consum de paper
Reducció consum elèctric
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5.2 Nom de l’actuació: Millora del bon govern de la Fundació i establir
mesures que facilitin la conciliació de la vida laboral i personal
Objectius:

Millorar la transparència de les actuacions de la
Fundació
Potenciar el desenvolupament personal i
professional dels treballadors

Breu descripció:

Incrementar les mesures de Transparència i rendició de comptes, difonent les
actuacions de la Fundació i donant publicitat als recursos econòmics emprats
Introduir mesures que facilitin la conciliació de la vida laboral i personal del
personal contractat (flexibilitat horària, teletreball,..)

Més informació (enllaç):

http://vxes1.barnaciber.net:8080/balanc-social-server/document/2019

Beneficis esperats:

Actuació:

Ambientals

d'innovació

Socials

de millora

Econòmics

de continuïtat

Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat relacionats amb l’actuació:
Bon govern i responsabilitat social: Incrementar la transparència i Potenciar el desenvolupament personal i
professional del personal contractat (6.5 i 6.7)
Progrés i desenvolupament: Buscar indicadors alternatius al PIB per mesurar el benestar social (Balanç
social...) (8.10)
Persona o àrea responsable:

Direcció

Calendari d’execució previst:

Gener-Juliol 2018

Recursos humans i/o econòmics:
Observacions:

Indicador/s:

L’entitat realitza de forma voluntària el Balanç Social de la Xarxa
D’Economia Solidària (XES) i els resultats es troben a la seva web

Fer ús dels mitjans que faciliten la transparència i bon govern (Balanç Social,
Panoràmic,...)
Adaptar la pàgina web als requisits de la Llei de Transparència
Establir un acord amb la representació dels treballadors per impulsar les mesures
positives (teletreball, horari flexible,...)

5.3 Nom de l’actuació: Actuacions de recuperació d'espais forestals i
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sensibilització mediambiental
Objectius:

Realitzar actuacions amb centres educatius per
promoure el coneixement del Media Ambient i la
necessitat de la seva sostenibilitat

Breu descripció:

Dins del Programa de capacitació sociolaboral de les persones usuàries de la
Fundació (basat en la metodologia de l’Aprenentatge- Servei) es realitza una
col·laboració amb diferents centres educatiu, segons la qual l’alumnat fa visites
educatives a la Masia Can Soler, gestionades per la Fundació Els Tres Turons

Més informació (enllaç):

http://www.els3turons.org/?s=aprenentatge+servei

Beneficis esperats:

Actuació:

Ambientals

d'innovació

Socials

de millora

Econòmics

de continuïtat

Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat relacionats amb l’actuació:
Educació i Acció Ciutadana: Donar impuls a l’educació per la sostenibilitat en el sistema educatiu (9.2)

Persona o àrea responsable:

Direcció

Calendari d’execució previst:

Gener -Desembre

Recursos humans i/o econòmics:
Observacions:

Indicador/s:

Aquesta pràctica va ser premiada al 2017 amb el Premio Estatal
de Aprendizaje Servicio

Nombre d’activitats educatives que es realitzen amb les diferents escoles
Col·laboració amb altres entitats del territori
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6. Avaluació
Indicadors de seguiment:

Actuació

Reducció del consum de materials i
fomentar el reciclatge

Millora del bon govern de la Fundació i
establir mesures que facilitin la
conciliació de la vida laboral i personal

Actuacions de recuperació d'espais forestals i
sensibilització mediambiental

Indicador
Utilització de material de papereria
ecològic
Reducció consum de paper
Reducció consum elèctric
Fer ús dels mitjans que faciliten la
transparència i bon govern (Balanç
Social, Panoràmic,...)
Adaptar la pàgina web als requisits de
la Llei de Transparència
Establir un acord amb la representació
dels treballadors per impulsar les
mesures positives (teletreball, horari
flexible,...)
Nombre d’activitats educatives que es
realitzen amb les diferents escoles
Col·laboració amb altres entitats del
territori

Valor esperat de
l’indicador al cap
d’un any

Estat actual
Data:

1r any
Data:

2n any
Data:

100%
25%
15%
Realitzat
Realitzat
Realitzat
i mesures
implementades
20 activitats
Valoració
actuacions
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7. 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

8. Col·laboracions i treball en xarxa
La Fundació forma part de diferents Xarxes sobre sostenibilitat, dins de l’Acord Ciutadà per una
Barcelona Sostenible, forma part de la Xarxa NUST (Nous Usos Socials del Temps) el Projecte

Tractor per una ciutadania activa i compromesa
A nivell territorial, participa en diferents espais, com el Pla de Barris de Sant Genís dels
Agudells, la Taula d’Usos de Sant Genís i Carmel Amunt

9. Observacions
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