
      

   

 
 

PLA D’ACCIÓ 
B+S 

FUNDACIÓ IRES 

 

 
 
 
 
 
 
 



       

1 
 

 
1. Dades de l’organització 
 

Nom: Fundació Institut de Reinserció Social 

  

Breu descripció: Som una Fundació que treballa des de l’any 1969 en l’atenció integral a les famílies i 
persones en situació de vulnerabilitat, acompanyant-les en els seus processos vitals a 
través d’equips especialitzats en l’àmbit social, psicològic i educatiu. 

 

 

  

Dades de contacte 
 

Av. de Roma, 157, 2a – 08011 Barcelona 

 
 93 486 47 50 

 
 fundacio@fundacioires.org 

 
 

www.fundacioires.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: 

A partir de la revisió de l’anterior pla d’acció 2019, prorrogat al 2020 per tema Covid-19, s’ha elaborat el pla 
2021-2022 per continuar els objectius que tenim en marxa i crear nous objectius que ens permetin ampliar 
l’impacte en temes de sostenibilitat. 
  

Data de publicació del Pla d’Acció: 2021 

  

Vigència del Pla d’Acció: 2021-2022 

  

Pla o plans d’acció anteriors: 

 
 

2019 
 
 

 

3. Objectiu del Pla d’Acció 

 

Punt de partida del Pla d’Acció:  

IRES treballa per el benestar i apoderament de les famílies que es troben en situació de vulnerabilitat. 
Treballem des d’una visió integral de la persona, per això la sostenibilitat rellevant per nosaltres ja que 
impacta directe i indirectament en les vides de les famílies que atenem i de tots els nostres grups d'interès. 
 
Des de sempre hem tingut cura de: 
1. Acompanyament a famílies, infants i joves.  
2. Promoció de la inclusió social. 
3. Atenció i prevenció en situacions de conflictes i violències i  

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


       

2 
 

4. Intervenció comunitària en l'àmbit judicial 
(en línia amb l’abast de la certificació ISO)  
 
Aquest pla de sostenibilitat compta amb els següents objectius: 

- Impulsar iniciatives per millorar l’entorn laboral i la qualitat de vida.  
- Continuar fent iniciatives de Responsabilitat Corporativa (RSC) alineades al pla de Sostenibilitat 

(ODS de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides) 
 
l 

 
Propòsit principal del Pla d’Acció: 

Amb la crisi sanitària i l’impacte social derivada de la mateixa, el propòsit del pla de sostenibilitat és 
col·laborar amb el compliment del Pla de la Barcelona Sostenible i amb els ODS de Nacions Unides 

 

4. Descripció de les actuacions 
 

1. Nom de l’actuació: Beques Click 
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

Aconseguir 11 beques que permetin als i 
les joves continuar amb el seu 
recorregut formatiu durant el curs 
escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

     

Breu descripció: Partim de la base que la situació econòmica dels joves i de les seves famílies no 
hauria de ser una barrera pel seu desenvolupament. A través de les Beques Click 
aconseguim que adolescents i joves en situació de vulnerabilitat puguin assumir les 
despeses d’una formació completa, facilitant que puguin accedir a noves 
oportunitats en l’àmbit pre-laboral i social. 
 
1 beca Click = 1.500€  
Amb aquest import podem oferir Beques Personalitzades a les situacions de cada 
jove: 

 Un pla de treball personalitzat a cada jove en relació als seus interessos, 
capacitats i habilitats. 

 Matrícules a formacions: classes de reforç escolar individual, formació 
d’idiomes, etc. 

 Acompanyament especialitzat del jove així com de la seva situació i del seu 
entorn familiar. 

 Satisfer les necessitats demandades en cada cas com el cost del material 
escolar, el cost del transport, etc 

 

 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

      Beques Click - Fundació IRES (fundacioires.org) 

 

 

https://www.fundacioires.org/ca/ets-empresa/beques-click/
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Beneficis esperats: 
☐ Ambientals  

☒ Socials 

☒ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
d'innovació 

  

   

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

7.8, 7.10, 8.1, 8.3, 8.9, 9.9, 9.10  

 
 

 

 

Persona o àrea responsable: 
Johanna Rivera – Directora de Comunicació i Fundraising 
 

  

Calendari d’execució previst: 2021-2022 

  

Recursos humans i/o econòmics: 

3 professionals, 5 voluntaris/es, 52 usuaris/es, 5 empreses 
22@network   

  

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

 

 

Indicador/s: 

Fomentar aliances amb empreses del 22@Network 
Aconseguir 16.500€ en Beques Click.  

 

 

 

2. Nom de l’actuació: 
Aliances per un districte socialment 

responsable. 22@Network-Sant Martí 
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

Promoure la Responsabilitat Social al 
territori a través d’un treball conjunt 
d’un grup d’empreses i entitats del 
districte 22@-Sant Martí 

 

  

 

 

 

 

     

Breu descripció: La presidència de la comissió de RSC de l’Associació 22@Network que lidera l’IRES i 
de la que formen part representants d’empreses i entitats, ens permet mobilitzar 
accions per a aconseguir un districte socialment responsable. Aquesta comissió 
elabora un projecte que pretén treballar la RSC al districte enfocada a col·laborar en 
el compliment dels ODS. 

 

 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

Comissió RSC | 22@NETWORK BCN (22network.net) 

 

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
https://www.22network.net/web/rsc/
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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? 
 

4.1, 4.4, 4.8, 4.10, 6.2, 6.3, 6.7, 8.1, 8.3, 8.9, 9.2, 9.5, 9.7  

 
 

 

 

Persona o àrea responsable: Johanna Rivera – Directora Comunicació i Fundraising 

  

Calendari d’execució previst: Gener 2021 – Desembre 2022 

  

Recursos humans i/o econòmics: 

3 professionals IRES, 2 professionals 22@Network, 41 
professionals empreses participants a la comissió RSC. 

  

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

 

 

Indicador/s: 

• Consolidar la Comissió de RSC dins del teixit empresarial del 22@ com un ens promotor de 
l’Agenda 2030 (ODS), generant mínim 2 iniciatives/sinergies per crear un districte socialment 
responsable.  

• Impulsar la participació en la Comissió de RSC d’un 10% del total d’empreses que conformen 
l’Associació  (total 210 empreses). 

 

3. Nom de l’actuació: CONNECTEM OPORTUNITATS 
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

Reduir l’escletxa digital per a garantir 
l’accés igualitari i universal a l’educació a 
infants i joves en situació de 
vulnerabilitat del districte Sant Martí.  

 

 

 

 

 

 

 

     

Breu descripció: Des de la comissió d’RSC del 22@Network s’està treballant contra l’escletxa digital 
que afecta a moltes famílies vulnerables fent arribar els recursos tecnològics 
necessaris per a garantir l’educació de tots els infants i joves que atenen a la Fundació 
IRES.    

 
 

 

  

Més informació 
(enllaç):  

Connectem oportunitats i reduïm la bretxa digital - Fundació IRES (fundacioires.org) 

 

 

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
https://22network.net/
https://www.fundacioires.org/ca/
https://www.fundacioires.org/ca/
https://www.fundacioires.org/ca/connem-oportunitats-reduim-la-bretxa-digital/
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Beneficis esperats: 
☒ Ambientals  

☒ Socials 

☒ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
d'innovació 

  

   

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

5.1, 7.4, 7.8, 7.10, 9.2, 9.6  

 
 

 

 

Persona o àrea responsable: Johanna Rivera – Directora de Comunicació i Fundraising  

  

Calendari d’execució previst: 2021-2022.  

  

Recursos humans i/o econòmics:      10 persones 

  

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

 

 

Indicador/s: 

- 1 Formacions/any adreçades a les famílies  
- Materials en funció de les necessitats de les famílies (tablets, connexió a internet, dades mòbils, 

material escolar) 

 

4. Nom de l’actuació:      ALS NOSTRES ESPAIS, ENERGIA VERDA 
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

Canviar de comercialitzadores 
energètiques per altres d’energia verda 
a tots els contractes de titularitat IRES.  

 

  

 

 

 

 

 

     

Breu descripció: Per tal de protegir el medi ambient ens proposem fer el canvi de comercialitzadores 
energètiques per altres d’energia verda en tots els contractes de titularitat IRES 
durant el 2021 i 2022.  

 

 

 

  

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? 
 
Referencieu a quina o quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat va associada 
l’actuació. Indiqueu només els números. 3.7, 8.4 

 
 

 

 

Persona o àrea responsable: Susana Martínez – Directora Financera 
  

Calendari d’execució previst: 
2021-2022 
 

  

Recursos humans i/o econòmics: 2 persones  

  

Observacions: 
      

 

 

Indicador/s: 

Canviar 6 de 10 contractes elèctrics de comercialitzadora d’energia verda al 2021 i resta al 2022. 

 

5. Nom de l’actuació: SENSIBILITZACIÓ EN SOSTENIBILITAT 
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

Sensibilitzar i generar consciència sobre 
la importància de la sostenibilitat en 
l’impacte de les vides de les persones i el 
seu entorn tant a nivell intern com 
extern de l’entitat.  

 

 

 

 

 

 

 

     

Breu descripció: S’impulsaran accions dirigides als diferents grups d’interès de l’IRES relacionades amb 
algunes mesures de sostenibilitat (referència: 1500 mesures de sostenibilitat de 
Bcn+Sostenible).  
Com per exemple: 
- Promoure l’ús de gots i gerres de vidre, tasses, carmanyoles de vidre,  
- Comunicar on es troba el parc més proper al local explicant els beneficis de passar-
hi una estona 
- Explicar com poder arribar a un esdeveniment amb transport públic, o mitjà de 

 
 

 

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
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transport no contaminant, a peu o promocionar l’ús de vehicle privat compartit 
- Alimentació sostenible: difondre els beneficis tant per a les persones com pel 
planeta de portar una vida saludable (dieta equilibrada, fer exercici, pujar per les 
escales,…), oferint formació en temes pràctics com p.e. tuppers saludables a l’oficina. 
- Reciclatge i Economia circular  
 
Comunicació interna/externa 
- Difusió de les iniciatives de sostenibilitat 
-Fer difusió de les bones pràctiques que es portin a cap a l’establiment en termes de 
sostenibilitat. 

  

Més informació 
(enllaç): 

Enllaceu la vostra pàgina web si hi teniu més informació. 

 

Beneficis esperats: 
☒ Ambientals  

☒ Socials 

☒ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
de millora 

  

   

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

     5.1, 5.9, 9.1, 9.2 

 
 

 

 

Persona o àrea responsable: Johanna Rivera – Directora Comunicació i Fundraising 

  

Calendari d’execució previst: 2021-2002  

  

Recursos humans i/o econòmics: 4 persones  

  

Observacions: 
      

 

 

Indicador/s:  

-Comunicació interna/externa. INDICADOR: mínim 12 post   

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-21 

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. 

Beques Click 
Aconseguir 11 beques. Total 
16.500€ Beques Click 2021-
2022 

4 confirmades  16.500€ 

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

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

Comissió 22@Network 

a. Consolidar la Comissió 
de RSC dins del teixit 
empresarial del 22@ com un 
ens promotor de l’Agenda 
2030 (ODS), generant mínim 
“2” iniciatives/sinergies per 
crear un districte socialment 
responsable (taller Vector 5, 
mínim 2 comissions de 
RSC/any, premi quatre 
cantons) 
b. Impulsar la participació en 
la Comissió de RSC d’un 10% 
del total d’empreses que 
conformen l’Associació  
(total 210 empreses) 
c. En les accions solidàries 
que s’impulsin aconseguir un 
impacte del 80% sobre 
l’objectiu (Nadal solidari, 
entre d’altres) 

a. 0 
b. 0 
c. 0 

a. 2 
iniciatives/sinergies 
b. 10% de 210 
empreses 
c. Impacte del 80% 
en les accions 
solidaries 

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

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

a. 1 formació/any adreçades 
a famílies 
b. Materials en funció de les 
necessitats de les famílies 
(tablets, connexió a internet, 
dades mòbils, material 
escolar 

a. 0 
b. sense dades 

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. 

Als nostres espais, energia verda 

Canviar 6 de 10 contractes 
elèctrics per 
comercialitzadora d’energia 
verda al 2021 i resta al 2022. 

0 
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. 

Sensibilització en sostenibilitat 
Comunicació 
interna/externa:  
 mínim 12 post 

0 
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 

Xarxa al territori: 
Districte Sant Martí (Aj.Barcelona) 
Casal La Llacuna 
Taula Jove Poblenou 
Casal de Barri Bac de Roca-Poblenou 
Casal de Joves Can Ricart 
Taula Proinfància Sant Martí 
Instituts, Associacions veïnals, etc... 
 

Associació 22@Network https://www.22network.net/ 

 
A  més som part de diferents entitats per fer incidència com p.e. 
ALIANCES: 

 Entitats Catalanes d’Acció Social (ECAS) (membres fundadors) 

 Taula d’Entitats del Tercer Sector Social (membres fundadors mitjançant ECAS) 

 Red Europea de Lluita contra la Pobresa (EAPN)  

 La Confederació, patronal del Tercer Sector Social a Catalunya (membres fundadors i ara 

mitjançant ECAS) 

 Federació Catalana de Voluntariat Social. 

 Federació d’Entitats d’Atenció i Educació a la Infància i a l’Adolescència (FEDAIA) 

 Conferència Europea de la Probation+ 

 Consell de dones i per la Igualtat de l’Ajuntament de Palma.  

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
https://www.22network.net/
https://acciosocial.org/
http://www.tercersector.cat/
https://www.eapn.es/
http://www.laconfederacio.org/
http://www.laconfederacio.org/
http://voluntaris.cat/
http://www.fedaia.org/
https://www.cep-probation.org/
https://www.palma.cat/portal/PALMA/
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 Red de Mujeres Directivas y Profesionales de la Acción Social (DDiPAS) 

 Consell Ciutadà per a la Sostenibilitat de Barcelona 

 Respon.cat Organisme empresarial de referència en RSE a Catalunya 

PLATAFORMES I TAULES: 
 

  Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva de l’ Ajuntament de Barcelona  

  Mesa de Participació Social del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya  

  Plataforma Unitària contra la Violència de Gènere a Barcelona  

  Plataforma de Voluntariat de les Illes Balears  

  Mesa Proinfància Centre de Palma  

  Mesa Proinfància la Pau Verneda  

  Mesa de Casos El Parc Vila Olímpica, Proinfància Sant Martí  

  Mesa Proinfància Manacor i Portocristo  

 

https://ddipas.org/
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/es/que-hacemos-y-porque/compromiso-ciudadano/consejo-ciudadano-de-la-sostenibilidad
https://www.respon.cat/empreses-membres/
http://www.bcn.cat/barcelonainclusiva/ca/
http://justicia.gencat.cat/ca/ambits/reinsercio_i_serveis_penitenciaris/collaboracio_institucional/funcions_i_principis/
https://www.violenciadegenere.org/
http://plataformavoluntariat.org/es/
https://obrasociallacaixa.org/es/pobreza-accion-social/pobreza/pobreza-infantil/que-hacemos
https://obrasociallacaixa.org/es/pobreza-accion-social/pobreza/pobreza-infantil/que-hacemos
https://obrasociallacaixa.org/es/pobreza-accion-social/pobreza/pobreza-infantil/que-hacemos
https://obrasociallacaixa.org/es/pobreza-accion-social/pobreza/pobreza-infantil/que-hacemos

