PLA D’ACCIÓ
B+S
Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i
Lletres i en Ciències de Catalunya

1. Dades de l’organització
Nom:

Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya

Breu descripció:

El nostre Col·legi professional, els dels docents i els professionals de la cultura,
té com a objectiu primordial la representació i la defensa dels interessos
professionals dels col·legiats El docent en forma el col·lectiu àmpliament
majoritari, atès que el nostre és el col·legi dels professionals de l’educació.
Ens proposem, sobretot, la dignificació social i econòmica dels llicenciats per
mitjans diversos, com ara l’organització de cursos de formació permanent i
altres activitats, com també la compareixença davant de l’administració, les
institucions i els tribunals, amb legitimació per ser part en els litigis que afectin
els interessos professionals.

Dades de contacte

Rambla de Catalunya, 8, principal 08007 Barcelona
933170428
secretaria@cdl.cat
www.cdl.cat

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

25 de juliol de 2019

2. Dades del Pla d’Acció
Expliqueu com us heu organitzat per fer el Pla d’Acció:
Aquest pla dona continuïtat als plans d’accions anteriors. Volem seguir millorar per ser un Col·legi
sostenible i respectuós amb el medi ambient.
El pla d’acció general se centra principalment en el consum d’energia, aigua i residus.
Pretenem donar a conèixer el nostre pla als col·legiats per tal que en facin d’altaveus a les escoles i
instituts.
Data de publicació del Pla d’Acció:

Maig de 2019

Vigència del Pla d’Acció:

31/12/2020

Pla o plans d’acció anteriors:

2017 i 2018
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3. Objectiu del Pla d’Acció
Punt de partida del Pla d’Acció:
Per tal de seguir sent un Col·legi sostenible i respectuós amb el medi ambient, ens comprometem
a millorar les nostres accions en temes de sostenibilitat.
L4. Comunicació i participació ambientals.

Aquest pla el compartirem amb els nostres col·legiats. Volem ser exemple del nostre compromís.

Propòsit principal del Pla d’Acció:
Tenim com a finalitat generar menys residus i, alhora, conscienciar el nostre col·lectiu, els
professors i professores, d’aquesta necessitat per tal que arribi a les aules d’infantil, primària i
secundària.

4. Descripció de les actuacions
1. Nom de l’actuació:

AMBIENTALITZACIÓ DE L’OFICINA DEL COL·LEGI

Objectius d’aquesta
actuació:

Conscienciar i promoure un canvi
d’hàbits, fomentant l’estalvi i un
consum responsable dels recursos.

Breu descripció:

Pretenem:
- Reduir el consum de paper: imprimir quan realment sigui necessari,
configurar les impressores per defecte per fer impressions de còpies a
doble cara, reutilitzar el paper ja imprès per fer esborranys o prendre
anotacions, compra de paper de fibra reciclada 100%, ús de la bústia
electrònica per a comunicacions i digitalitzar signatures. Gestió de
residus i recollida selectiva per fraccions.
-

Vetllar per l’eficiència energètica: registre trimestral dels consums
d’energia i aigua i comparació interanual de les dades, amb la finalitat
de conèixer i avaluar les millores aconseguides i detectar consums
anòmals. Aprofitament màxim de la llum natural directa, anar fent el
canvi cap a lluminàries LED, punts de llum individualitzat per usuari,
desconnexió total dels llums i aparells al final de la jornada. Vetllar per
una climatització amb una temperatura no inferior a 22 ºC a l’estiu i
no superior a 24 ºC a l’hivern. Equips d’ofimàtica amb etiqueta
d’eficiència energètica “Energy-Star”. Sistema d’estalvi energètic
activat en els ordinadors de manera automàtica. Bones pràctiques per
a l’activació d’impressores, fotocopiadores i altres aparells segons
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necessitats. Contractació d’electricitat d’origen renovable (electricitat
verda).
-

Comunicació i bones pràctiques a les zones comunes sobre la
importància de fer un ús racional de l’energia i consells per estalviarla. Promoure sistemes per evitar la generació de residus; carmanyoles,
gots i tasses reutilitzables en lloc de les d’un sol ús, donar materials i
aparells que no es desitgen a associacions o entitats perquè els donin
un altre ús. Comunicar als proveïdors els criteris ambientals que
també han d’adoptar.

-

Divulgar al professorat accions i material didàctic sobre sostenibilitat

Més informació
(enllaç):
Beneficis esperats:

Tipus d’actuació:

☒ Ambientals
☐ Socials
☒ Econòmics

de continuitat

Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació?
5.3, 5.9, 9.1, 9.2 i 9.10

Persona o àrea responsable:

Agnès Creus Izquierdo

Calendari d’execució previst:

1 any

Recursos humans i/o econòmics:

6.000 euros

Observacions:

Indicador/s:
Consum de paper
Consum d’aigua
Consum energètic
Reducció d’un 10% dels quilos de paper comprat
Reducció del 15% del consum energètic
Reducció del 10% del consum d’aigua
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2. Nom de l’actuació:
Objectius d’aquesta
actuació:

Breu descripció:

PROGRAMA ESCOLES + SOSTENIBLES

Ampliar les col·laboracions amb el
programa Escoles + Sostenibles per
compartir recursos, informació i
continguts per professorat i centres
educatius.

-

-

Cercar més punts de col·laboració amb Escoles + Sostenibles,
proposant formacions, activitats, etc.
Més informació i contingut per organitzar monogràfics per a
professorat i escoles.
A l’Escola d’Estiu que s’organitza des del CDL crear i incloure càpsules
formatives específiques en temes de sostenibilitat. Escola d’Estiu +
Sostenible, formació de formadors.
Visites internacionals i intercanvis pedagògics promoure la ciutat en el
marc de Barcelona + Sostenible.
Incloure notícies de sostenibilitat a la newsletter tenint en compte
notícies i experiències de centres educatius.

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?
9.2, 9.4, 9.9, 9.10

Persona o àrea responsable:

Agnès Creus Izquierdo

Calendari d’execució previst:

anual

Recursos humans i/o econòmics:
Observacions:
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Indicador/s:
Nombre de comunicats, activitats, formacions, intercanvis realitzats.
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5. Avaluació
Indicadors de seguiment:

Indicador

Valor actual
Data:

Reduir el consum de paper

Nombre de quilos o caixes
de paper

El 2016 vam
consumir un total
de 621 paquets
de paper

Reduir un 10%

Eficiència energètica

Control i registre del
consum elèctric i d’aigua
Nombre de llums LED El 2016, import
10.3761,74 euros
canviats
Nombre d’aparells
certificats

Reduir un 10%
Reduir el 15%

Actuació
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Valor esperat al
cap d’un any:

Valor assolit
Data 1r any:
El 2017 vam
consumir un
total de 507
paquets de
paper
El 2017, 10.606
euros (el 2017
hem augmentat
una de les
nostres
activitats de
formació,
aproximadamen
t un 20% més
de cursos, i, per
tant, aquest
increment
queda també
reflectit als
consums
generals)

Valor assolit
Data 2n any:

Divulgació dels materials existents
sobre sostenibilitat

Ampliar les col·laboracions amb el
programa Escoles + Sostenibles

Nombre de comunicacions
i/o enviaments de material
Cap
de sensibilització
Nombre d’activitats ofertes
als col·legiats/des
Nombre de comunicats,
activitats, formacions,
intercanvis realitzats.
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Incrementar

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
Indiqueu amb quins col·lectius i organitzacions col·laboreu i/o anomeneu els projectes compartits.
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