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1. Dades de l’organització 
 

Nom: Companyia Filles de la Caritat de Sant Vicenç de Paul- Llar de Pau 

  

Breu descripció: Servei d´atenció prioritària a dona i famílies en situacions d´extrema vulnerabilitat 
social i econòmica. Disposa dels projectes: Casa de Convalescents-Espai d´Acollida i 
Capacitació-Unitat Depenent de Justícia Àgora- Habitatges d´Inclusió. 

 

 

  

Dades de contacte 
 

Carrer Josep Jover , 2 

 
 93 418 70 23 

 
 mmunoz@hijascaridadee.org 

 
 

www.hijascaridadee.org 

  

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

dilluns, 18 / juny / 2018 
 

 

2. Dades del Pla d’Acció 

 

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

En un primer moment hem sol·licitat assessorament per part d´una persona Tècnica de BCN+Sostenible, 
compartint actuacions realitzades com a servei. Conjuntament hem decidit actuacions rellevants per aquest 
any. 
Amb l´equip educatiu de Llar de Pau, i amb el coneixement dels diferents professionals que treballen al 
servei atenent a les persones(integradores, educadores i treballadores socials), valorem de manera 
interdisciplinar i regular les necessitats de les persones que atenem; i es defineixen objectius per tal de 
promoure les màximes capacitats individuals per aconseguir el màxim grau d´autonomia de cadascuna. 
  

Data de publicació del Pla d’Acció: divendres, 22 / abril / 2022 

  

Vigència del Pla d’Acció: 2022-2023 

  

Pla o plans d’acció anteriors: 

 
 

2018-2019-2020—2022-2023 
 
 

 

3. Objectiu del Pla d’Acció 

 

Punt de partida del Pla d’Acció:  

L´atenció als més desprotegits és un problema de justícia social, partint de l´exigència d´igualtat 
d´oportunitats i el dret  de tothom al benestar social i a una qualitat de vida digna. Això de vegades no es 
compleix amb les persones desprotegides que pateixen malaltia, excarcerades, amb problemes de 
toxicomanies... 
 

 

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


       

2 
 

Propòsit principal del Pla d’Acció: 

-Promoure processos de reinserció social mitjançant atenció, prevenció i promoció personal.  
-Donar respostes concretes a les necessitats de cada persona atesa que l´ajudi en processos de canvi.  
-Acompanyar a les persones ateses en el seu procés de recuperació de la salut i de la dignitat com  
a persona, promovent al màxim la seva autonomia.  
-Promoció integral de la persona mitjançant una acció propera, acollidora i realista que parteix dels 
recursos propis. 

 

4. Descripció de les actuacions 
 

1. Nom de l’actuació: Llar de Pau-Escola Solc Nou 
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

-Sensibilització del col·lectiu d´inclusió 
social. 
-Promoure relacions socials amb 
l´entorn proper. 
-Compartir experiències d´aprenentatge 
i ajuda mútua entre col·lectiu de joves i 
adults. 
-Informació en salut. 

 

 

 

 

 

 

 

     

Breu descripció: ´L´Escola Solc Nou de Grau Mitg en Formació Professional, conjuntament amb Llar 
de Pau, participem del seu programa Aprenentatge i Servei on els seus alumnes 
posen en pràctica amb diferents activitats els seus coneixements (farmaconsells, 
xerrades salut...)  

 

 
 

  

Més informació 
(enllaç): 

https://www.hijascaridadee.org/es 
 

 

Beneficis esperats: 
☒ Ambientals  

☒ Socials 

☐ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
de continuïtat 

  

   

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

7.9-4.10-7.1-7.2-7.4-7.10-9.4-9.6  

 
 

 

 

Persona o àrea responsable: Àrea Educativa 

  

Calendari d’execució previst:  2021-2022-2023 

  

Recursos humans i/o econòmics: 

Partida pressupostària per activitats-Professionals d´ambdós 
àmbits 

  

https://www.hijascaridadee.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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Observacions: Escriviu, si s’escau, altres observacions. 

 

 

Indicador/s: 

-Número de sessions realitzades 
-Número de persones que han participat 
-Índex de satisfacció per part dels dos serveis 
-Índex de satisfacció assolit per les persones participants dels dos serveis. 
 

 

2. Nom de l’actuació: 
Ecologia i Vida per l´acollida i capacitació de 

les persones 
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

-Estimular capacitats i habilitats 
individuals per tal d´aconseguir el màxim 
grau d´autonomia socioeconòmica.  
-Sensibilitzar de la importància de la 
cura i autocura pròpia i del medi que ens 
envolta que són font de vida. 

 

 

 

 

 

 

 
     

Breu descripció: El Valor de la Ecologia i la Vida és un dels valors prioritaris a treballar durant el 2021 i 
el 2022 a nivell dels serveis de la Província de la Companyia. És el fil conductor per la 
programació de diferents activitats capacitadores i sensibilitzadores vers les persones 
que s´atenen als nostres serveis i els professionals que hi treballen de manera 
educativa; donant especial rellevància a temes com el consum responsable de 
productes, energia...i el no malbaratament i contaminació alimentària... Es realitzen 
diferents tipus d´activitats  lúdiques i capacitadores per tal d´aportar a les persones , 
hàbits, habilitats , actituds... per tal de viure de manera autònoma i responsable amb 
el medi que ens envolta.  

 

 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

https://www.hijascaridadee.org/es 
 

 

Beneficis esperats: 
☒ Ambientals  

☒ Socials 

☒ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
de millora 

  

   

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

1.5-3.4-3.6-5.3-5.4-5.5-5.7-5.9-5.10-8.3-9.1  

 
 

 

 

Persona o àrea responsable: Àrea Educativa 

  

https://www.hijascaridadee.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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Calendari d’execució previst: 2021-2022 

  

Recursos humans i/o econòmics: Professionals-Serveis de la Comunitat 

  

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

 

 

Indicador/s: 

-Número d´activitats realitzades relacionades amb el valora Ecologia i Vida. 
-Número de persones que han participat en les activitats. 
-Número de persones que han millorat la seva consciència de millora en la cura de l´entorn que ens 
envolta i amb el convivim. 

 

3. Nom de l’actuació: HORT URBÀ-Llar de Pau-Centre Heura 
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

-Educació Ambiental 
-Sensibilització del col·lectiu d´inclusió 
social. 
-Promoure relacions socials amb 
l´entorn proper. 
-Estimular capacitat i habilitats 
individuals per tal d´aconseguir el 
màxim grau d´autonomia. 
-Compartir experiències d´aprenentatge 
i ajuda mútua entre col·lectiu d´homes i 
dones adultes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

     

Breu descripció: Heura i Llar de Pau des de fa diversos anys gestionen conjuntament un hort urbà 
situat al barri de Vallcarca. Aquest any 2022 hem reformulat el projecte, amb la 
incorporació d´un professional contractat, expert en horts, i hem introduït capsules 
formatives on es dona informació de manera didàctica sobre determinats productes 
i les seves propietats i beneficis.  

 

 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

https://www.hijascaridadee.org/es 
 

 

Beneficis esperats: 
☒ Ambientals  

☒ Socials 

☒ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
de continuitat 

  

   

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

1.3-1.4-5.3-7.9-4.10-7.1-7.2-7.4-7.10-9.4-9.6 

 
 

https://www.hijascaridadee.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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Persona o àrea responsable: Àrea Educativa 

  

Calendari d’execució previst:  2022-2023 

  

Recursos humans i/o econòmics: 

Partida pressupostària per activitats-Professionals d´ambdós 
àmbits 

  

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

 

 

Indicador/s: 

-Número de sessions amb càpsules formatives realitzades 
-Número de sessions de cura de l´hort realitzades 
-Número de persones que han participat 
-Índex de satisfacció per part dels dos serveis 
-Índex de satisfacció assolit per les persones participants dels dos serveis. 
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5. Avaluació 

Indicadors de seguiment: 

Actuació Indicador 
Valor actual 
Data: maig-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. 

Llar de Pau i Escola Solc Nou 

-Número de sessions 
realitzades 
-Número de persones que 
han participat 
-Índex de satisfacció per part 
dels dos serveis 
-Índex de satisfacció assolit 
per les persones participants 
dels dos serveis. 

-Entre Dec. I Maig 
sessió setmanal  
-Mitja de persones 
12-15 per sessió 
-95% 
-80% 

Sessió setmanal i 
mitja de 
participació 12-
15persones per 
sessió 
-95% 
-80% 

Els valors es 
mantenen cada 
any  

Els valors es 
manenten cada 
any 

Ecologia i Vid per l´Acollida i Capacitació 
de les persones 

-Número d´activitats 
realitzades relacionades amb 
el valora Ecologia i Vida. 
-Número de persones que 
han participat en les 
activitats. 
-Número de persones que 
han millorat la seva 
consciència de millora en la 
cura de l´entorn que ens 
envolta i amb el convivim. 
 

Es realitzen 
deferents activitats 
con a fil conductor 
el Valor d´Ecologia i 
Vida. Com a mínim 
3 al 
trimestre(celebraci
ó dies 
internacionals de la 
Terra, del Medi 
ambient..., 
reciclatge...) 

Previsió de 3 
activitats concretes 
al trimestre en 
cada projecte en 
format diferent. 

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

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

Hort Urbà- Llar de Pau i Centre Heura 

-Número de sessions amb 
càpsules formatives 
realitzades 
-Número de sessions de cura 

-1 Sessió 
formativo- 
didàctica al 
trimestre(4 a l´any) 

Es manté Es manté Es manté 
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de l´hort realitzades 
-Número de persones que 
han participat 
-Índex de satisfacció per part 
dels dos serveis 
-Índex de satisfacció assolit 
per les persones participants 
dels dos serveis. 

-Sessión d´hort dos 
a la setmana de 
durada 1.5h(90 
tallers) 
-90% 
70% 

Escriviu o copieu els noms de les actuació 
descrites abans. 

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

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. 

Escriviu o copieu els noms de les actuació 
descrites abans. 

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

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 

Xarxa d´atenció a les persones sense llar. 
ECAS-Comissió de persones amb VIH. 
Xarxa d´Atenció a col·lectius que pateixen Violència Masclista. 
Xarxa d´atenció a les persones amb situació de Refugi. 
Col·laboradors amb Conveni signat amb la Universitat de Barcelona.  

 

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

