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1. Dades de l’organització 
 

Nom: Fundació Privada 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  Fastenrath, 208-212, Baixos - 08032 Barcelona 
 

 934293210 
 

 fundacio@els3turons.org 
 

 www.els3turons.org 

  
Data de la signatura del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 
2012-2022: dijous, 17 / gener / 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 i l’EAD (equip adjunt a direcció) de la Fundació i es farà 
difusió a la resta de les persones treballadores. Es farà un seguiment anual dels indicadors. 

  

Data de publicació del Pla d’Acció: juliol / 2021 

  

Vigència del Pla d’Acció: 31 de desembre de 2.022 

  

Pla o plans d’acció anteriors: 

 
 

Fins desembre de 2020 
 
 

 

3. Objectiu del Pla d’Acció 
 

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. 
  
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. 

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

4. Descripció de les actuacions 
 

1. Nom de l’actuació: Reducció del consum de materials i energia, i fomentar el 
reciclatge 

  
 

 
Objectius d’aquesta 
actuació: 

Minorar l’ús de recursos materials i 
energètics. 
Aprofundir en la gestió efectiva dels 
residus. 
Avançar en la contractació de proveïdors 
socials i promotors d’energia neta, en l’ 
àmbit de la gestió de residus i en els 
proveïdors energètics. 

 

 

 
 
 
 

 

     
Breu descripció: Campanyes divulgatives, adreçades a persones treballadores i ateses, 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.  
Avançar en l’eliminació de les agendes en paper i potenciació de l’entorn gmail 
virtual amb el calendar i Ekon per informació d’atenció a les persones. 
Instal·lació de contenidors de recollida selectiva a les tres seus de l’entitat i gestió 
per una empresa  especialitzada amb preferència que sigui proveïdor social. 
Compra de productes de papereria reciclats i ecològics .  
Canviar a proveïdors socials i d’energia neta en la mesura del possible tant a les seus 
com als pisos assistits de l’entitat. 

 
 

 

  

Més informació 
(enllaç): http://www.els3turons.org/a-la-fundacio-com-a-casa-redueix-els-residus/ 

 

Beneficis esperats: 
☒ Ambientals  
☒ Socials 
☒ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
de continuitat 
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Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació? 
 
Ús Racional dels recursos: Avançar cap al residu zero i Augmentar la proporció de residus recollits 
selectivament (5.8 i 5.9)  
 
 
 
 

Persona o àrea responsable: Àrea de Serveis Generals 

  

Calendari d’execució previst: de generl de 2021 a desembre de 2022 

  

Recursos humans i/o econòmics: 

Contractació empresa reciclatge, compra papereria ecològica, 
canvi de proveïdors energètics. Es compta amb les empreses 
especialitzades i amb l’empresa d’inserció Passarvia per tal de 
portar a terme les tasques de manteniment i canvi d’equips. 
Es gestiona el pla des de l’àrea de Serveis Generals 
(Manteniment) 

  

Observacions: Escriviu, si s’escau, altres observacions. 

 

 

Indicador/s: 

Utilització de material de papereria ecològic. 
Reducció consum de paper i agendes físiques. 
Racionalització del consum elèctric. 
Contractació amb energètics de promoció de l’economia verda 
 

 

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 d’aquesta 
actuació: 

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): Enllaceu la vostra pàgina web si hi teniu més informació. 

 

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
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Beneficis esperats: 
☐ Ambientals  
☒ Socials 
☐ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
de millora 

  

   
 
 
Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació? 
 
Bon govern i responsabilitat social: Incrementar la transparència i Potenciar el desenvolupament personal i 
professional del personal contractat (6.5 i 6.7)  
 
 
 
 

Persona o àrea responsable: Direcció 

  

Calendari d’execució previst: De Gener  2021 – Desembre 2022 

  

Recursos humans i/o econòmics: 

Comissió d’Igualtat, Comunicació i Recursos Humans, 
Assessoria externa d’igualtat 

  

Observacions: Escriviu, si s’escau, altres observacions. 

 

 

Indicador/s: 

Fer el balanç social i comunicar-lo a la plantilla 
Adaptar la pàgina web als requisits de la Llei de Transparència. 
Millorar la comunicació interna: Creació de Canals de comunicació interns. 
Estudi Inicial per les estudiar la possibilitat d’implementar el teletreball com a millora del sistema de 
conciliació laboral. 
Estudi sobre bretxa salarial 
Realització Reunió general amb les persones treballadores. 
 

 
 

3. Nom de l’actuació: Accions comunitàries per la sostenibilitat ambiental, de lluita 
contra el  malbaratament alimentari i de  sensibilització. 

  
 

 
Objectius d’aquesta 
actuació: 

Recuperar espais de cultius agrícoles a la 
ciutat, promocionar les varietats locals 
de verdures i hortalisses,  generar 
consciència i implicar a la ciutadania 
sobre la necessitat de treballar per  la 
conservació de la biodiversitat. 
Lluitar contra el malbaratament 
alimentari i garantir el dret a 
l’alimentació de persones en situació de 
vulnerabilitat 

 

 

 
 
 
 

 

     

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
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Breu descripció: Accions de recuperació d’espais agrícoles i forestals  Can Soler: Creació d’un 
banc/biblioteca de llavors, recuperació de cultius d’arbres fruiters, gestió sostenible 
de residus vegetals,  activitats de sensibilització obertes a la ciutadania, accions de 
transformació d’excedents alimentaris amb finalitat social. 

 
 
 
  

Més informació 
(enllaç): 

  https://www.els3turons.org/primeres-passes-cap-a-una-biblioteca-de-llavors-a-can-
soler/ 

 

Beneficis esperats: 
☒ Ambientals  
☒ Socials 
☐ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
d'innovació 

  

   
 
 
Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació? 
 
Referencieu a quina o quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat va associada 
l’actuació. Indiqueu només els números.  
 
 
 
 

Persona o àrea responsable: Responsable de Vinculació al territori 

  

Calendari d’execució previst: Gener 2021-Desembre 2022 

  

Recursos humans i/o econòmics: 

Activitats de capacitació i inserció laboral de jardineria i 
forestal, cuina. Departament de  comunicació. 

  

Observacions: 

Accions d’Aprenentatge Servei que al mateix temps que 
capaciten a les persones participants tenen un retorn social. 

 

 

Indicador/s: 

Nombre d’arbres fruiters plantats. 
Nombre de menús solidaris realitzats. 
Nombre d’ accions d’educació ambiental i sensibilització realitzades. 
 
  

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: des.-20 

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. 

Reducció del consum de materials i 
foment del reciclatge. 
Us racional dels Recursos  
 
 
Millora del bon govern de la Fundació i 
establir mesures que facilitin la 
conciliació de la vida laboral i personal.  
 

Reducció consum material 
de papereria  
Augment residus reciclats 
Implementació d’agenda 
electrònica 
Us responsable: 
contractactació distribuïdor  
d’energia sostenible 
 
 
Millora de la conciliació 
laboral i familiar 
 
 
 
  

150 caixes 
 
693Kg 
En paper 100% 
 
 
En l’actualitat 3 
seus 
 
Treball a distància 
en un 3% de la 
jornada 
 
 
 
 
 

100 caixes 
 
800Kg 
10% màxim en 
paper 
 
6 (3 seus + 3 pisos) 
 
 
+ del 3% 
 
 
 
 
 
 

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

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

Creació d’un banc/biblioteca de llavors  
Can Soler amb varietats d’interès local 
recuperades 

Realització del procés de 
cultiu, selecció, assecat, 
conservació i distribució de 
les llavors a entitats i 
col·lectius. 

Indiqueu el valor 
assolit actualment 
en aquesta 
actuació. 

Escriviu quin valor 
voldríeu assolir 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. 

Recuperació de cultius d’arbres fruiters Nombre d’arbres fruiters 
plantats 

Indiqueu el valor 
assolit actualment 
en aquesta 

Escriviu quin valor 
voldríeu assolir per 
a aquest indicador. 

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

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

Accions d’educació ambiental i 
sensibilització  

Nombre d’accions 
d’educació ambiental i 
sensibilització adreçades a la 
ciutadania realitzades. 

Indiqueu el valor 
assolit actualment 
en aquesta 
actuació. 

Escriviu quin valor 
voldríeu assolir 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. 

Realització de menús solidaris mitjançant 
cuina de reaprofitament  

Nombre de menús solidaris 
realitzats 

Indiqueu el valor 
assolit actualment 
en aquesta 
actuació. 

Escriviu quin valor 
voldríeu assolir 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 

Consorci del Parc de la Serra de Collserola. 
Àrea Ecologia urbana de l’ Ajuntament de 
 Barcelona. 
Barcelona Actua. 
Escola Font d’en Fargas. 
Entitats del barri de Sant Genís dels Agudells. 
 
 
 

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

