PLA D’ACCIÓ
B+S
Nom Entitat

1. Dades de l’organització
Nom:

Reial Club de Tennis Barcelona 1899

Breu descripció:

L’RCTB-1899 és per història, tradició i instal·lacions un dels millors clubs de tennis
del món. És el nostre deure preservar l’actiu d’aquest important pòsit històric construït
dia a dia per infinitat de famílies i socis que han fet del Club la seva segona casa.
Organitzador de grans esdeveniments esportius a nivell comunitari, nacional i
internacional, amb gran impacte a nivell local, tant en les pròpies instal·lacions com a
la ciutat de Barcelona.

Dades de contacte:

Pàgina web de contacte: https://www.rctb1899.es/
Director de Logística i Sostenibilitat: Pablo Acevedo.

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

Març 2018

2. Dades del Pla d’acció
Breu descripció del procés d’elaboració
Per a la realització del Barcelona Open Banc Sabadell – Trofeu Conde de Godó en les instal·lacions del RCTB1899 s’ha volgut implementar accions sostenibles tant a nivell ambiental com a nivell social i econòmic.
Per a dur a terme aquestes accions s’ha creat una nova àrea per a la realització d’aquestes tasques, implicant
també a col·laboradors i sponsors del torneig.

Data d’aprovació del Pla d’acció:

Març 2018

Vigència del Pla d’acció:

2019

3. Diagnosi
L’objectiu d’aquesta 66 edició del torneig ha estat obtenir la norma ISO 20121, una certificació de sistemes de
gestió d’esdeveniments sostenibles.
En les edicions anteriors es va impulsar el reciclatge a la zona del públic i fomentar la utilització de la bicicleta
per venir al torneig entre altres accions.

4. Finalitat
L’objectiu principal ha estat la implicació del major número de col·laboradors i la conscienciació a l’espectador
de les accions sostenibles, moltes de les quals es poden fer diàriament a casa.
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5. Descripció de les actuacions
5.1 Nom de l’actuació: VINE AMB BICICLETA
Objectius:

Aconseguir que vingui al torneig visitants i
treballadors en bicicleta.
Incentivar l’ús de vehicles no motoritzats per a la
reducció d’emissions de CO2 i la reducció de soroll
Incentivar hàbits saludables.

Breu descripció:

Es facilita un espai dintre les instal·lacions del RCTB per poder aparcar les bicicletes,
vigilades per personal de seguretat.
Es vol incentivar a venir al torneig utilitzant hàbits saludables, a la vegada que es
redueix la contaminació degut a la no utilització de vehicles.
Es dona com obsequi a tota aquella persona que utilitzi aquest servei un aigua i una
fruita.

Més informació (enllaç):

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:
2.5 Mobilitat segura, sostenible i activa. Utilització de la bicicleta.
2.6 Ciutat amable i segura per la bicicleta. Carril bici fins les pròpies instal·lacions del RCTB.
2.7 Accessibilitat universal. Disposició de pàrquing de bicicletes.
2.9 Estratègies dissuasòries de l’ús del vehicle privat. Utilització de bicicleta en comptes de vehicle.
3.1 Qualitat de l’aire. Evitar producció de CO2 amb vehicles motoritzats.
3.3 Confort acústic. Reducció d’emissions sonores de vehicles.
3.5 Aliments més saludables. Obsequi d’aigua i fruita.
7.6 Vida saludable. Fomentar l’exercici i menjar saludable.
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Persona o àrea responsable:

Pablo Acevedo

Calendari d’execució previst:

Del 21 abril al 29 d’abril 2018

Recursos humans i econòmics:

Campanya de comunicació.
1 vigilant durant les hores del torneig (Entre 10-12h al dia durant 9 dies).
Espai de x m2 dedicat a l’aparcament.
Aigües i fruita pels ciclistes.

Observacions:
Indicador/s:

-

Emissions reduïdes vs vehicle privat.
Nº de persones diàries que vénen en bicicleta.

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

-

> 5 persones diàries.

5.2 Nom de l’actuació: DONACIÓ DE SANG
Objectius:

Aconseguir incrementar la reserva de sang
en hospitals.

Breu descripció:

El primer diumenge de semifinals del torneig, es disposaran d’instal·lacions preparades
per a rebre donants de sang. Es regalaran entrades a tot aquell espectador qui vingui a
donar sang.

Més informació (enllaç):

Beneficis esperats:

Actuació:

Ambientals

d'innovació

Socials

de millora

Econòmics

de continuïtat
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Vinculació amb els objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat:
5.2 Informació per al consumidor. Informar de la causa de tenir sang en reserva.
7.1 Qualitat de vida. Facilitar la sanitat a tercers.
7.5 Sanitat.
9.5 Cultura de la participació. Promoure les donacions de sang.
9.7 Voluntariat. Implicació de personal sanitari voluntari.
9.9 Treball en xarxa. Aprofitar el torneig de tenis per fer campanya de donació de sang.

Persona o àrea responsable:

Pablo Acebedo, Albert Castella

Calendari d’execució previst:

Diumenge 22 d’abril 2018, de 10:00 a 15:00.

Recursos humans i econòmics:

Campanya de comunicació.
Personal voluntari i treballadors Banc de Sang.
Espai de x m2 dedicats a sala de donacions.
Menjar i begudes per als donants.
Personal que acompanyi als donants des de l’entrada a sala donacions.
Material sanitari.
Passatemps per acompanyants dels donants.

Observacions:

Indicador/s:

-

Nº persones que donen sang

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

> 70 persones

5.3 Nom de l’actuació: PRIMER GOT COMPOSTABLE
Objectius:

Reduir la producció de residu plàstic utilitzant gots
compostables.
Aconseguir cicle 360

Breu descripció:

En el consum de begudes per part dels espectadors, s’utilitzaran gots compostables PLA
fets de blat de moro.
Aquest got es llença a la paperera d’orgànic, disposades per tot el recinte per aquesta
edició.
Amb el total de gots recollits durant els 9 dies del torneig, es farà compost per a la
possible germinació de plantes i mostrar al públic l’any vinent el resultat d’aquesta
segregació.

Més informació (enllaç):
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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:
1.10 Criteris d’eficiència. Us de productes de baix impacte sobre el medi ambient.
3.1 Qualitat de l’aire. Reducció d’emissions de CO2 en el reciclatge de gots de plàstic.
3.6 Neteja urbana. Col·locació de papereres específiques per als gots. Augment de la segregació.
3.9 Vegetació i elements naturals. Cicle 360, obtenció de compost per a plantes.
4.5 Recursos naturals i eficiència. Estalvi de plàstics. Utilització d’aquests gots en futurs esdeveniments.
4.8 Innovació social i tecnològica. Substitució del tradicional got d’un sol us de plàstic per un d’orgànic.
5.8 Cap al residu zero. Model de gestió de reducció de residus plàstics.
5.9 Residus recollits selectivament. Papereres exclusives per als gots compostables.
5.10 Gestió dels residus. Reducció residus plàstics.
6.8 Impacte social i ambiental. No es generen residus plàstics. Els gots es reciclen per obtenir compost.
8.5 Ecodisseny i ecoproducció. Controlar cicle de vida del got 360.
9.1 Cultura de la sostenibilitat. Fer veure a l’espectador de la importància de la sostenibilitat i el reciclatge.
9.5 Cultura de la participació. Fer que l’espectador llenci el got en la paperera corresponent.
9.7 Voluntariat. Implicar públics de diferents edats.
10.2 Protegir el clima. Reduir emissions efecte hivernacle substituint mètode reciclatge.

Persona o àrea responsable:

Pablo Acevedo

Calendari d’execució previst:

Del 21 abril al 29 d’abril 2018

Campanya de comunicació.
Papereres específiques per aquest producte en tot el recinte.
Personal de neteja durant el torneig (Entre 12-18h al dia, en diferents
jornades, durant 9 dies).
Personal de càtering durant les hores del torneig (Entre 10-12h al dia durant
9 dies).
Gots compostables.
Espai d’emmagatzematge dels gots utilitzats-residus.
Es té com a objectiu fer un cicle 360 del got compostable, fent la seva correcta segregació,
destinar-ho a empresa especialitzada del compostatge i veure la seva conversió en compost.

Recursos humans i
econòmics:

Observacions:
Indicador/s:

-

Nº de gots de plàstic que s’han deixat de produir com a residu plàstic.
Quantitat de compost obtingut del procés de reciclatge.

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

-

> 20.000 gots de plàstic no generats.
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5.4 Nom de l’actuació: VIDRE REUTILITZABLE
Objectius:

Reduir la producció de residu plàstic i de vidre
utilitzant ampolles de vidre reutilitzable.

Breu descripció:

En el servei de restauració del RCTB s’utilitzen ampolles tals que es poden tornar a
utilitzar desprès d’una correcta neteja.
Els proveïdors de les diferents begudes s’encarreguen d’emportar-se les ampolles que es
van consumint els dies que fan l’entrega, amortitzant el transport.

Més informació (enllaç):

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:
3.1 Qualitat de l’aire. Utilitzar el mateix viatge per entrega i recollida.
3.5 Aliments més saludables. Al utilitzar vidre en comptes de plàstic, el contacte amb el líquid evita contaminació.
3.8 Cap al residu zero. Reducció de residus plàstics o vidre d’un sol us.
3.10 Gestió de residus. Reutilització ampolles.
6.8 Impacte social i ambiental. Al reutilitzar no es genera residus, afavorint el medi ambient.
10.7 Petjada ecològica. Reducció residus.

Persona o àrea responsable:

Restaurant RCTB, Enrique Portales

Calendari d’execució previst:

Durant tot l’any.

Recursos humans i
econòmics:

Personal de restauració.
Transportista del proveïdor.
Espai d’emmagatzematge de les ampolles.
Camió o furgoneta de transport.
Caixes d’emmagatzematge.

Observacions:
Indicador/s:

Nº d’ampolles de format vidre reutilitzable vs vidre total.

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

>50% del vidre utilitzat en vidre reutilitzable.
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5.5 Nom de l’actuació: REG PER DEGOTEIG
Objectius:

Reducció consum d’aigua.

Breu descripció:

En les instal·lacions del RCTB hi ha col·locades en diferents zones de plantes el reg per
degoteig, estalviant aigua, assegurant que aquest va destinada a les plantes.

FOTO
Més informació (enllaç):

Beneficis esperats:

Actuació:

Ambientals

d'innovació

Socials

de millora

Econòmics

de continuïtat

Vinculació amb els objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat:
1.2 Renaturalitzar. Plantació.
1.3 Ampliar el verd urbà. Zones destinades per a plantes.
1.4 Beneficis ambientals i socials del verd urbà. Qualitat ambiental i sensorial.
1.10 Criteris d’eficiència. Estalvi d’aigua.
3.1 Qualitat de l’aire. Obtenció de punts d’oxigenació degut a l’actuació de les plantes.
3.4 Qualitat de l’aigua. Evitar que l’aigua es contamini utilitzant canonades adecuades.
3.9 Vegetació i elements naturals. Enriquiment entorn amb presencia vegetació. Millora qualitat de vida i salut de
les persones.
6.1 Gestió dels recursos. Gestió consum d’aigua.
6.9 Criteris de sostenibilitat i processos de millora continua. Implementació sistema reg d’estalvi d’aigua.
10.6 Gestió de l’aigua. Control consum d’aigua.
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Persona o àrea responsable:

Javier Dueñas

Calendari d’execució previst:

Durant tot l’any.

Recursos humans i econòmics:

Jardiners, 6 dies a la setmana del personal de jardineria.
Instal·lacions de reg per degoteig.
Espai de tot el recinte del RCTB.

Observacions:

Litres d’aigua emprats.

Indicador/s:

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

Reducció del 20% consum d’aigua respecte sistema de reg
manual.

5.6 Nom de l’actuació: EFICIENCIA APARELLS ELECTRODOMÈSTICS
Objectius:

Minimitzar consum elèctric.
Optimitzar els electrodomèstics.

Breu descripció:

Utilització d’aparells electrodomèstics amb la màxima eficiència energètica. Categoria
igual o superior a A.
Procés de substitució progressivament de dispositius que no ho compleixen.
Prohibició d’utilització d’aparells que continguin gas refrigerant R-22.

Més informació (enllaç):

Beneficis esperats:

Actuació:

Ambientals

d'innovació

Socials

de millora

Econòmics

de continuïtat
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Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat relacionats amb l’actuació:
1.10 Criteris d’eficiència. Utilització de productes de baix impacte.
3.1 Qualitat de l’aire. Evitar emissió gasos contaminants.
3.3 Confort acústic. Dispositius de major categoria energètica emeten menys soroll.
4.8 Innovació social i tecnològica. Millora de la qualitat de vida de les persones.
8.4 Economia baixa en emissions. Prioritzar la reducció del consum d’energia.
10.2 Protegir el clima. Prohibició de productes refrigerants de gran efecte d’hivernacle.
Persona o àrea responsable:

Pablo Acevedo

Del 21 abril al 29 d’abril 2018 instal·lacions temporals i durant tot l’any
instal·lacions fixes en el RCTB.
Personal
de manteniment.
Recursos humans i
càtering
durant
les hores del torneig (Entre 10-12h al dia durant 9 dies).
econòmics:
Gots reutilitzables.
Espai d’emmagatzematge gots reutilitzables.
Personal encarregat de la neteja dels gots.
Indirectament,
s’aconsegueix
reducció acústic i aïllament tèrmic amb aparells electrodomèstics
Observacions:
de bona eficiència.
Calendari d’execució previst:

Indicador/s:

Consum energètic.

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

>30% de reducció consum energètic envers
utilització electrodomèstics poc eficients.

5.7 Nom de l’actuació: NETEJA DIURNA
Objectius:

Reducció consum elèctric en enllumenat instal·lacions.
Reducció contaminació acústica.
Reducció contaminació lumínica.

Breu descripció:

S’ha modificat l’horari de neteja tal que no es treballi
de les 0:00 h a les 5:00 h.
D’aquesta manera s’eviten sorolls nocturns que puguin
afectar als veïns. També consum elèctric i la
contaminació lumínica corresponent, degut a que no
estan les llums de les pistes il·luminant les
instal·lacions durant aquest horari, aprofitant horaris
diürns on ja hi ha il·luminació natural.

Més informació (enllaç):
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Beneficis esperats:

Actuació:

Ambientals

d'innovació

Socials

de millora

Econòmics

de continuïtat

Vinculació amb els objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat:
3.3 Confort acústic. S’eviten sorolls nocturns, no molestant a veïns.
3.6 Neteja urbana. Manteniment de l’espai públic.
3.7 Il·luminació de manera eficient. Reducció de la contaminació lumínica durant horari nocturn. Estalvi
energètic.
3.8 Contaminació odorífera. Prevenció, reducció i gestió zones o matèria odorífera.
4.5 Recursos naturals i eficiència. Optimització llum natural i llum elèctrica.
5.8 Cap al residu zero. Reducció generació residu general.
5.9 Residus recollits selectivament. Segregació de paper/cartró, plàstic, vidre, orgànic, residu general i s’afegeix
paper film i taps PET.
5.10 Gestió dels residus. Reducció residu general i reciclatge resta de residus.
6.1 Gestió de recursos. Llum natural. Optimització en dos torns de treball.
6.8 Impacte social i ambiental. Afavoriment descans nocturn dels veïns.
7.7 Ocupació laboral. Horari de matí o de tarda, anul·lant horari nocturn. Personal treballant en el torneig el
mateix de tot l’any afegint reforç.
8.4 Economia de baixes emissions. Reducció del consum d’energia.
8.10 Indicadors alternatius al PIB. Millora benestar social amb la reducció de la contaminació acústica i lumínica.

Persona o àrea responsable:

Serveis de neteja contractats pel RCTB, Mullor

Calendari d’execució previst:

Del 21 abril al 29 d’abril 2018.

Recursos humans i econòmics:

Personal de neteja. Dos jornades de 5:00 a 22:00.
Material de neteja.
Equips lumínics.
Instal·lacions del RCTB.

Observacions:

Indicador/s:

-

Consum elèctric.
Decibels emesos en horari nocturn.
Contaminació lumínica generada.
Queixes veïnat per sorolls o molèstia lumínica.

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

-

Reducció del 20% consum elèctric total.
Reducció a 0 dB en horari nocturn.
No producció de contaminació lumínica abans de
les 5:00.
Reducció al mínim de queixes degut a la no
generació d’aquestes molèsties en aquest horari.
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5.8 Nom de l’actuació: BRIGADA SOSTENIBLE
Objectius:

Assegurar l’execució de les pràctiques sostenibles.
Integració social.
Realització de activitats lúdiques de conscienciació
ciutadana.

Breu descripció:

Durant el torneig hi haurà un grup de persones encarregades de la revisió del compliment
de totes les pautes sostenibles elaborades per aquest esdeveniment.
També duran a terme activitats amb les que s’involucri i conscienciï a l’espectador
respecte la sostenibilitat.
Alguns dels integrants d’aquesta brigada son persones en risc d’exclusió social, de
l’Espai d’inclusió de les Corts, tenint 2 homes i 2 dones per fomentar la igualtat de
gènere.

Més informació (enllaç):

Beneficis esperats:

Actuació:

Ambientals

d'innovació

Socials

de millora

Econòmics

de continuïtat
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Vinculació amb els objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat:
2.7 Accessibilitat universal. Vetllar per la possibilitat d’accés a les zones habilitades a les persones que ho
necessitin.
3.5 Aliments més saludables. Fomentació d’alimentació sana amb activitats lúdiques.
3.6 Neteja urbana. Conscienciació a l’espectador de la importància del reciclatge.
3.7 Il·luminada de manera eficient. Revisar i apagar en cas necessari de llums espais de poca fluència per estalvi
energètic.
3.9 Xarxa d’informació. Donar a conèixer la importància de les accions sostenibles.
5.3 Educació del consum. Fer reflexionar sobre la finitud de recursos, consum superflu, diners i opcions de
productes saludables per a les persones i el planeta.
5.9 Residus recollits selectivament. Col·laboració e implicació de l’espectador en la correcta segregació.
5.10 Gestió dels residus. Fer conèixer la triple R: Reduir, Reutilitzar i Reciclar.
6.7 Desenvolupament personal i professional. Igualtat d’oportunitats i proporció de bones condicions de treball.
6.8 Impacte social i ambiental. Incorporació personal en exclusió social. Conscienciació pública.
6.9 Criteris de sostenibilitat i processos de millora continua. Encarregats de que es duguin a terme les activitats i
pràctiques sostenibles per part de treballadors i públic.
7.1 Qualitat de vida. Oportunitat de desenvolupament humà.
7.7 Ocupació laboral. Adaptat a les necessitats i possibilitats de les persones.
8.8 Emprenedoria. Afavoriment eix comercial de proximitat del barri, com es l’espai d’inclusió del Districte de les
Corts.
9.1 Cultura de la sostenibilitat. Activitats informatives i de conscienciació de la sostenibilitat.
9.3 Comunicació no formal i informal. Activitats socioeducatives. Comunicació de la brigada sostenible mitjançant
xarxes socials.
9.5 Cultura de la participació. Arribar a l’espectador, des de infants fins a gent gran, fent-los participar en accions
sostenibles com el reciclatge, la triple R, donació de sang, etc.
9.10 Comunicació i visualització. Procesos comunicatius, participatius i educatius a favor de la sostenibilitat.

Persona o àrea responsable:

Pablo Acebedo, Daniel Peral

Calendari d’execució previst:

Del 21 abril al 29 d’abril 2018.
Personal de la brigada sostenible. Treballadors del RCTB i personal de
l’espai d’inclusió de les Corts. Horari de 10:00 a 18:00.
Roba, uniformitat.
Instal·lacions del RCTB.

Recursos humans i
econòmics:

Observacions:

Indicador/s:

-

Accions sostenibles que es realitzen correctament.
Igualtat social, tant a nivell cultural, social, de gènere, etc.

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

-

-

Realització i execució de un 80% de les accions
sostenibles programades per part de tot el personal
que treballa durant el torneig.
Igualtat d’oportunitats a tot tipus de persones.
S’espera també l’aplicació de la igualtat en personal
de col·laboradors i proveïdors del torneig.
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5.9 Nom de l’actuació: ALIMENTACIÓ SOSTENIBLE
Objectius:

Promoure productes alimentaris locals i de temporada.
Incentivar comerç de proximitat.
Productes ecològics i saludables.

Breu descripció:

Es vol incloure les pràctiques sostenibles en els aliments. Per part del consumidor, hi ha
tendència cada vegada més al consum de productes saludables. També es mira que siguin
ecològics. Però volem anar més enllà. Es vol incrementar el número de productes locals i de
temporada, com productes de proximitat i comerç just.
Aplicable tant al restaurant del RCTB com als serveis de càtering externs durant el torneig.

Més informació (enllaç):

Beneficis esperats:

Actuació:

Ambientals

d'innovació

Socials

de millora

Econòmics

de continuïtat

Vinculació amb els objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat:
3.5 Fomentar aliments més saludables.
5.4 Consum responsable de bens i serveis. Comerç just, comerç de proximitat, productes de temporada, ecològics,...
7.6 Fomentar l’estil de vida saludable.

Persona o àrea responsable:

Pablo Acebedo

Calendari d’execució previst:

Del 21 abril al 29 d’abril 2018.
Personal de restauració.
Personal de transport.
Proveïdors dels productes.
Transport dels productes, des de el proveïdor fins al RCTB.
Menjadors on els comensals menjaran els productes.
Coberteria, plats, gots, estovalles, taules i cadires.

Recursos humans i
econòmics:

Observacions:

Indicador/s:

-

Nº de productes de temporada
Nº de productes locals i/o de proximitat.
Nº de productes saludables i/o ecològics.
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-

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

-

> 5 productes de temporada per part de cada
càtering.
> 5 productes locals i/o de proximitat per part de
cada càtering.
> 5 menús o productes saludables i/o ecològics per
part de cada càtering.

5.10 Nom de l’actuació: TRIPLE R
Objectius:

Conscienciació a l’espectador de la importància de les tres
R: Reduir, Reutilitzar, Reciclar.

Breu descripció:

Durant el torneig hi haurà un espai on s’explicarà el significat
de les tres R i conscienciació de manera lúdica de la
importància de reduir, reutilitzar i reciclar.
Es pintaran pilotes de tennis amb estampes de cares obtenint
les emojiballs.
També es faran dibuixos on estiguin present aquest concepte i
es penjaran a la paret durant el torneig.

Més informació (enllaç):

Beneficis esperats:

Actuació:

Ambientals

d'innovació

Socials

de millora

Econòmics

de continuïtat

Vinculació amb els objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat:
5.1 Desmaterialitzar el consum, amb la reutilització de recursos.
5.3 Educació del consum, conscienciant sobre la reducció.
5.8 Cap al residu zero.
5.9 Residus recollits selectivament.
5.10 Gestió dels residus: Reducció, reutilització, reciclatge.
9.1 Cultura de la sostenibilitat: acció responsable i predicar amb l’exemple.
9.3 Educació no formal.
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Persona o àrea responsable:

Pablo Acebedo

Calendari d’execució previst:

Del 21 abril al 29 d’abril 2018.
Personal de la brigada sostenible. Treballadors del RCTB i personal de
l’espai d’inclusió de les Corts. Horari de 10:00 a 18:00.
Pilotes de tenis usades.
Segells amb formes de cares per a pintar les pilotes.
Mural d’exposició dintre les instal·lacions del RCTB.

Recursos humans i
econòmics:

Observacions:

Quantitat de persones que passen per l’stand, tant adults com infants.

Indicador/s:

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

Aconseguir més de 50 persones al dia.

5.11 Nom de l’actuació: TAPS SOLIDARIS
Objectius:

Recollida de taps d’ampolles PET per a destinar-los a
causa benèfica.

Breu descripció:

Els taps generats d’ampolles d’aigua i refrescos es recolliran i separaran de la resta de
residus. Els taps els gestionarà el càtering, degut a que s’entregaran les ampolles sense
tap al consumidor, per motius de seguretat i evitar generar un residu extra que el servei
de neteja hauria de recollir. Els taps recollits es destinaran a una causa benèfica.

Més informació (enllaç):

Beneficis esperats:

Actuació:

Ambientals

d'innovació

Socials

de millora

Econòmics

de continuïtat
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Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat relacionats amb l’actuació:
5.9 Residus recollits selectivament.
5.10 Gestió dels residus. Reciclatge.
9.5 Cultura de la participació.
Persona o àrea responsable:

Pablo Acevedo

Calendari d’execució previst:

Del 21 abril al 29 d’abril 2018.
Personal del servei de restauració.
Contenidors exclusius per a taps en càterings.
Taps d’ampolles PET.
Espai d’emmagatzematge taps.

Recursos humans i
econòmics:

Observacions:
Quantitat de taps recollits.

Indicador/s:

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

> 1.000 taps.

5.12 Nom de l’actuació: TORNEIG SENSE FUMS
Objectius:

Aconseguir un esdeveniment lliure de fums de tabac.

Breu descripció:

Dintre les instal·lacions on es realitzarà el torneig no estarà permès fumar. D’aquesta
manera s’incentiven hàbits saludables.
Hi haurà zones habilitades i senyalitzades per poder fumar dintre el recinte per no haver
de sortir.

Més informació (enllaç):

Beneficis esperats:

Actuació:

Ambientals

d'innovació

Socials

de millora

Econòmics

de continuïtat
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Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat relacionats amb l’actuació:
3.1 Millora de la qualitat de l’aire.
3.6 Neteja urbana. Burilles en cendrers situats a les zones habilitades o exterior del recinte.
3.8 Reducció contaminació odorífera.
5.8 Cap al residu zero. No generació de burilles en tot el recinte excepte zones habilitades.
7.6 Fomentar l’estil de vida saludable.

Persona o àrea responsable:

Pablo Acevedo

Calendari d’execució previst:

Del 21 abril al 29 d’abril 2018.
Zones habilitades per a fumadors
Cendrers en les zones habilitades.
Personal del RCTB i la brigada sostenible encarregat del compliment.

Recursos humans i
econòmics:

Observacions:
Indicador/s:

Els treballadors podran utilitzar aquestes mateixes zones per fumar en els seus descans.
-

Burilles generades y depositades al terra.
Fums generats.

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

-

-

Generació nul·la de burilles en el terra en zones no
habilitades. Recol·lecció únicament en cendrers de
les zones habilitades.
Reducció de fums >50% respecte l’edició anterior.

5.13 Nom de l’actuació: TRANSPORT DE BAIXES EMISSIONS
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Objectius:

Reducció de generació de fums efecte hivernacle
utilitzant vehicles de baixes emissions o elèctrics per
part dels proveïdors i patrocinadors.

Breu descripció:

Els proveïdors i patrocinadors del RCTB per al torneig es comprometen amb la
sostenibilitat en lo referent al transport.
El transport oficial del torneig Peugeout, utilitzarà vehicles de baixes emissions.
El proveïdor d’aigües Sant Aniol, utilitza una flota de vehicles elèctrics per transportar
l’aigua des de la deu d’aigua fins al distribuïdor.

Més informació (enllaç):

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:
2.5 Mobilitat segura, sostenible i activa. Vehicles de baixes emissions.
3.1 Millora de la qualitat de l’aire.
4.8 Innovació tecnològica, amb disseny d’emissions reduïdes.
10.3 Prevenir conseqüències del canvi climàtic.
Persona o àrea responsable:

Pablo Acevedo

Calendari d’execució previst:

Del 21 abril al 29 d’abril 2018.

Xofers dels vehicles oficials del torneg.
Xofers de la flota elèctrica del proveïdor d’aigua.
Zona de pàrquing.
Vehicles de baixes emissions.
Combustible.
Vehicles elèctrics.
Es pot observar la implicació en la sostenibilitat per part de proveïdors i patrocinadors.

Recursos humans i
econòmics:

Observacions:
Indicador/s:

-

Quantitat de gasos contaminants reduïts comparats amb vehicles no eficients,
respecte als km realitzats i els litres consumits.
Quantitat de gasos contaminants no generats comparant amb vehicles no elèctrics,
respecte als km realitzats.

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

-

>30% de reducció de gasos contaminants.
No generació de gasos contaminants.
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5.14 Nom de l’actuació: INCLUSIÓ SOCIAL
Objectius:

Incloure personal en risc d’exclusió social.
Promoure la igualtat de gènere respecte a
oportunitats laborals.
Assegurar condicions laborals adients.

Breu descripció:

Es dóna la oportunitat de treballar a persones en risc d’exclusió social dintre la Brigada
Sostenible.
Els col·laboradors participen en promoure la igualtat de gènere, com ara tenir un noi i una
noia com a assistents dels jugadors durant els partits.

Més informació (enllaç):

Beneficis esperats:

Actuació:

Ambientals

d'innovació

Socials

de millora

Econòmics

de continuïtat

Vinculació amb els objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat:
5.5 Contractació responsable, incorporant criteris socials.
6.8 Impactes social.
7.7 Ocupació laboral.
Persona o àrea responsable:
Calendari d’execució previst:
Recursos humans i
econòmics:

Pablo Acebedo
Durant tot l’any personal intern del RCTB.
Del 21 abril al 29 d’abril 2018 personal del trofeu.
Personal de la Brigada Sostenible.
Personal de suport de les persones en risc d’exclusió social.

Observacions:

Indicador/s:

-

Nº de persones contractades amb risc d’exclusió social.
Quantitat de dones vs quantitat d’homes.
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-

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

> 2 persones en risc d’exclusió social.
Aproximar-nos a 50% homes i 50% dones.

5.15 Nom de l’actuació: ILUMINACIÓ LED EN PISTES ESCALFAMENT
Objectius:

Reducció consum energètic en l’enllumenat de les
pistes d’escalfament.

Breu descripció:

Utilització d’il·luminació de baix consum energètic de
sistema LED en les pistes d’escalfament.

Més informació (enllaç):

Beneficis esperats:

Actuació:

Ambientals

d'innovació

Socials

de millora

Econòmics

de continuïtat

Vinculació amb els objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat:
3.7 Il·luminació de manera eficient.
6.1 Gestió de recursos. Optimització il·luminació amb menor consum.
8.4 Economia baixa, prioritzant reducció del consum d’energia.
Persona o àrea responsable:

Pablo Acebedo

Calendari d’execució previst:

Durant tot l’any

Recursos humans i
econòmics:

Operari instal·lador de l’enllumenat.
Focos sistema LED

Observacions:

Indicador/s:

Consum energètic.
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Valor esperat de l’indicador al cap d’un any:

>30% estalvi consum energètic respecte enllumenat anterior.

5.16 Nom de l’actuació: ACCESSIBILITAT UNIVERSAL
Objectius:

Facilitar espais reservats per a les persones amb alguna
discapacitat física.

Breu descripció:

Habilitar en cada graderia una zona reservada a
persones amb mobilitat reduïda vigilada.

Més informació (enllaç):

Beneficis esperats:

Actuació:

Ambientals

d'innovació

Socials

de millora

Econòmics

de continuïtat

Vinculació amb els objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat:
2.3 Disseny urbà, amb arquitectura en consonància amb la seva funcionalitat.
2.7 Accessibilitat universal.

Persona o àrea responsable:

Pablo Acebedo

Calendari d’execució previst:

Del 21 abril al 29 d’abril 2018.

Recursos humans i
econòmics:

Vigilant de les zones reservades per a persones amb mobilitat reduïda.
Rampa d’accés a la zona reservada.
Espai de la graderia utilitzat exclusivament per a persones amb mobilitat
reduïda.

Observacions:

Indicador/s:

Número de persones amb mobilitat reduïda utilitzant les zones reservades.
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Valor esperat de l’indicador al cap d’un any:

>5 persones amb mobilitat reduïda per cada graderia.

5.17 Nom de l’actuació: ESTALVI PAPER EN ENTRADES
Objectius:

Reducció de la producció de paper y generació
corresponent d’aquest residu.
Reducció del cost d’impressió.

Breu descripció:

Es facilita a l espectador la possibilitat d’utilitzar una
entrada electrònica amb codi QR mitjançant el mòbil o
tablet en comptes de la utilització d’entrades en format
paper.

Més informació (enllaç):

Beneficis esperats:

Actuació:

Ambientals

d'innovació

Socials

de millora

Econòmics

de continuïtat

Vinculació amb els objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat:
4.9 Millora de la xarxa d’informació i la seva accessibilitat, per facilitar a la ciutadania la participació.
5.1 Desmaterialitzar el consum.
5.3 Educació de consum responsable, conscienciant de la no utilització de paper innecessari.
5.8 Cap al residu zero.
5.10 Gestió de residus, impulsant la reducció.
9.1 Estendre la cultura de la sostenibilitat.
Persona o àrea responsable:

Pablo Acebedo

Calendari d’execució previst:

De novembre 2017 a 29 d’abril 2018.

Recursos humans i
econòmics:

Personal encarregat del ticketing.
Tinta per a imprimir entrades.
Paper/cartró de mesures específiques per a les entrades.
Espai al costat de la entrada per la venta d’entrades.

Observacions:

Indicador/s:

Percentatge de persones utilitzant entrada electrònica.

23

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

>30% dels espectadors

5.18 Nom de l’actuació: GESTIÓ DE RESIDUS EXTERIOR
Objectius:

Optimització de la distribució de contenidors i quantitat
segons tipus de residus. Control de recollida per evitar la
saturació del personal de neteja degut a l’ompliment de
contenidors.

Breu descripció:

Amb la intenció de fomentar el reciclatge, s’ha dut a terme una nova distribució de
contenidors i compactadores, segons les necessitats previstes depenent la zona. S’han
utilitzat dues compactadores de paper/cartró (una a cada punt de recollida de residus)
juntament amb contenidors de tota la resta de residus. A la zona de recollida de residus
dels espectadors s’ha afegit una compactadora de banal degut a la gran quantitat de
residus generat.

Més informació (enllaç):

Beneficis esperats:

Actuació:

Ambientals

d'innovació

Socials

de millora

Econòmics

de continuïtat

Vinculació amb els objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat:
3.6 Neteja urbana.
3.8 Prevenir contaminació odorífera.
5.9 Residus recollits selectivament.
5.10 Millorar la gestió de residus, proveint contenidors segons necessitats.
6.3 Coordinació entre les organitzacions, treballant conjuntament amb l’ajuntament de Barcelona.
6.4 Participació dels grups d’interès.
6.8 Avaluar l’impacte social i ambiental.
6.9 Incorporar criteris de sostenibilitat i processos de millora continua.
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Persona o àrea responsable:

Pablo Acebedo

Calendari d’execució previst:

Del 21 abril al 29 d’abril 2018.
Contenidors facilitats per l’Ajuntament de Barcelona.
Recollides realitzades per Ferrovial, gestors de residus de Barcelona.
Compactadores per a paper/cartró i per a banal.
Personal de neteja.
Personal extern que facin us dels contenidors.
Espai reservat per a la col·locació dels contenidors i compactadors.

Recursos humans i
econòmics:

Observacions:

Indicador/s:

Quantitat de recollides diàries per cada tipus de residu.

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

Mínim número de contenidors necessaris segons necessitats.

5.19 Nom de l’actuació: GESTIÓ DE RESIDUS DINTRE EL RECINTE
Objectius:

Maximització del reciclatge segons cada tipus de
residus en totes les instal·lacions del torneig, tant a
nivell intern com a nivell extern d’espectadors i
col·laboradors/sponsors.

Breu descripció:

Distribució de contenidores de tipus plàstic,
paper/cartró, orgànic i rebuig a les zones d’espectadors
(sense vidre, evitant riscos).
Distribució de contenidores de tipus plàstic, vidre i
rebuig a les zones de col·laboradors, sponsors i
premsa.
D’aquesta manera es facilita la correcta segregació de
residus en totes les instal·lacions, depenent necessitats
i espai disponible.
Recollida separada de les càpsules de Nespresso en un
contenidor separat.
Es tenen dos zones intermèdies de residus on es van
acumulant els residus degut a la impossibilitat de
l’extracció mentre hi ha espectadors.

Més informació (enllaç):
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Beneficis esperats:

Actuació:

Ambientals

d'innovació

Socials

de millora

Econòmics

de continuïtat

Vinculació amb els objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat:
3.6 Neteja urbana.
3.8 Prevenir contaminació odorífera.
5.9 Residus recollits selectivament.
5.10 Millorar la gestió de residus, proveint contenidors segons necessitats.
6.4 Participació dels grups d’interès.
6.8 Avaluar l’impacte social i ambiental.
6.9 Incorporar criteris de sostenibilitat i processos de millora continua.
9.5 Cultura de la participació.
Persona o àrea responsable:

Pablo Acebedo

Calendari d’execució previst:

Del 21 abril al 29 d’abril 2018.

Recursos humans i
econòmics:

Papereres amb identificació del residu per a la zona d’espectadores.
Papereres amb paper identificador de tipus de residus per la resta del recinte.
Contenidors amb rodes per al transport i emmagatzematge de residus.
Personal de neteja
Zones habilitades per al emmagatzematge: zones intermèdies

Observacions:

Indicador/s:

Quantitat de residus requerits per zona.

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

Mínim número de contenidors necessaris segons necessitats.
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6. Avaluació
Indicadors de seguiment

Actuació

Indicador

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

Estat actual

Vine amb bicicleta

Emissions reduïdes vs vehicle privat.
Nº de persones diàries que vénen en
bicicleta.

>5 persones diàries

8 persones diàries

Donació de sang

Nº persones que donen sang

>70 persones

153 persones

Primer got compostable

Nº de gots de plàstic que s’han deixat de
produir com a residu plàstic.
Quantitat de compost obtingut del procés
de reciclatge.

> 20.000 gots de plàstic no
generats

20.000 gots de
plàstic no generat

Vidre reutilitzable

Nº d’ampolles de format vidre
reutilitzable vs vidre total.

>50% del vidre utilitzat en
vidre reutilitzable.

55% vidre
reutilitzable

Reg per degoteig

Litres d’aigua emprats.

Reducció del 20% consum
d’aigua respecte sistema de reg
manual.

---

Eficiència aparells electrodomèstics

Consum energètic.

>30% de reducció consum
energètic envers utilització
electrodomèstics poc eficients.

Reducció sobre el
20% degut a
l’existència
d’aparells antics

Neteja diürna

Consum elèctric.
Decibels emesos en horari nocturn.
Contaminació lumínica generada.

Reducció del 20% consum
elèctric total.
Reducció a 0 dB en horari

Reducció 17%
consum elèctric.

1r any

2n any

Queixes veïnat per sorolls o molèstia
lumínica.

nocturn.
No producció de contaminació
lumínica abans de les 5:00.
Reducció al mínim de queixes
degut a la no generació
d’aquestes molèsties en aquest
horari.
Realització i execució de un
80% de les accions sostenibles
programades per part de tot el
personal que treballa durant el
torneig.
Igualtat d’oportunitats a tot
tipus de persones. S’espera
també l’aplicació de la igualtat
en personal de col·laboradors i
proveïdors del torneig
> 5 productes de temporada per
part de cada càtering.
> 5 productes locals i/o de
proximitat per part de cada
càtering.
> 5 menús o productes
saludables i/o ecològics per part
de cada càtering.

0 dB horari nocturn
No contaminació
lumínica nocturna
Sense queixes de
soroll.

Brigada sostenible

Accions sostenibles que es realitzen
correctament.
Igualtat social, tant a nivell cultural,
social, de gènere, etc.

Alimentació sostenible

Nº de productes de temporada
Nº de productes locals i/o de proximitat.
Nº de productes saludables i/o ecològics.

Triple R

Quantitat de persones que passen per
l’stand, tant adults com infants.

Aconseguir més de 50 persones
al dia.

Entre 40 i 80
persones diàries

Taps solidaris

Quantitat de taps recollits.

>1.000 taps

---

Torneig sense fums

Burilles generades y depositades al terra.
Fums generats.

Generació nul·la de burilles en
el terra en zones no habilitades.
Recol·lecció únicament en
cendrers de les zones

Burilles en terra de
zones no
habilitades.
>50% reducció de

---

3-8 productes de
cada tipus mostrat
per cada proveïdor
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habilitades.
Reducció de fums >50%
respecte l’edició anterior.

fums

Transport de baixes emissions

Quantitat de gasos contaminants reduïts
comparats amb vehicles no eficients,
respecte als km realitzats i els litres
consumits.
Quantitat de gasos contaminants no
generats comparant amb vehicles no
elèctrics, respecte als km realitzats.

>30% de reducció de gasos
contaminants.
No generació de gasos
contaminants.

---

Inclusió social

Nº de persones contractades amb risc
d’exclusió social.
Quantitat de dones vs quantitat d’homes.

> 2 persones en risc d’exclusió
social.
Aproximar-nos a 50% homes i
50% dones.

>5 persones en risc
exclusió social.
Aproximadament
50% homes i 50%
dones.

Il·luminació LED en pistes escalfament

Consum energètic

>30% estalvi consum energètic
respecte enllumenat anterior.

>30% estalvi

Accessibilitat universal

Número de persones amb mobilitat
reduïda utilitzant les zones reservades.

>5 persones amb mobilitat
reduïda per cada graderia.

5-8 persones
segons dia

Estalvi paper en entrades

Percentatge de persones utilitzant entrada
electrònica.

>30% dels espectadors

42% dels
espectadors

Gestió de residus exterior

Quantitat de recollides diàries per cada
tipus de residu.

Mínim número de contenidors
necessaris segons necessitats.

2 contenidors de
cada tipus màxim

Gestió de residus dintre del recinte

Quantitat de residus requerits per zona.

Mínim número de contenidors
necessaris segons necessitats.

De 1 a 4 tipus
diferents segons
zona.

5
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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
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7. Benestar de les persones
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8. Progrés i desenvolupament
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9. Educació i acció ciutadana
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10. Resiliència i responsabilitat planetària
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8. Col·laboracions i treball en xarxa
Durant aquesta edició es poden destacar diverses col·laboracions aplicades durant el torneig:
- Estrella Damm i Schweppes: got compostable de blat de moro.
- Peugeot: vehicles de baixes emissions.
- Mondofino càtering: plats orgànics.
- Krisalia: vaixella orgànica. Alimentació sostenible.
- Sant Aniol: taps solidaris

9. Observacions
Aquesta ha estat la primera edició on la sostenibilitat ha pres un paper important en el torneig,
implicant a molts dels col·laboradors i sponsors.
Hi ha hagut dificultats per assolir la gran quantitat de projectes sostenibles plantejats, però amb l’esforç i la
implicació no només del personal del RCTB, sinó també d’altres entitats, s’han aconseguit superar molts dels
objectius establerts.
Algunes de les accions sostenibles s’han pogut aplicar fora del torneig, en el dia a dia del club.
Cara la pròxima edició es volen millorar moltes de les actuacions aplicades al Barcelona Open Banc Sabadell - 66e
Trofeu Conde de Godó i implementar de noves.
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Orientacions per omplir el Pla d’acció B+S
1. DADES DE L’ORGANITZACIÓ
Indiqueu les dades de contacte que desitgeu que coneguin els altres membres de la xarxa. Podeu
incloure adreça, telèfon, web i persona de contacte.

2. DADES DEL PLA D’ACCIÓ
Expliqueu breument el procés que heu seguit per elaborar el pla d’acció: com s’ha realitzat la
diagnosi, com es realitza o realitzarà el seguiment de les actuacions, persones impulsores, grau de
participació, etc.
Es valora que el pla d’acció es faci de manera participativa. Quantes persones en total formen el col·lectiu
(treballadors, socis, voluntaris, professors, alumnes, etc)? Quantes estan directament implicades en el pla
d’acció?

3. DIAGNOSI
En quin estat es trobava l’organització en temes de sostenibilitat. Quins són els motius que us han
portat a elaborar el pla d’acció.

4. FINALITAT
Indiqueu els resultats que voleu aconseguir amb aquest pla d’acció.

5. DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS
Ompliu una graella per a cada actuació que contempla el vostre pla d’acció, fent les còpies
necessàries.
Expliqueu una breu descripció de l’actuació definint els objectius esperats; podeu adjuntar una
imatge perquè sigui més gràfica i un enllaç a la vostra web si teniu més informació.
Una actuació pot tenir beneficis ambientals, socials i/o econòmics. Escull les diferents opcions
segons la tipologia de l’actuació.
Marqueu que l’actuació és:




d’ innovació: si l’any passat no la dúieu a terme
de millora: si l’any passat la vàreu fer però aquest any l’heu millorat
de continuïtat: si repliqueu exactament la mateixa actuació

Referencieu a quina o quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat va
associada l’actuació (indiqueu només els números). Consulteu el Comprimís Ciutadà per la
Sostenibilitat per veure les correspondències numèriques.
Registreu els noms de les persones o àrea responsable de l’execució i/o el seguiment i el calendari
d’execució previst.

6. AVALUACIÓ
Indiqueu d’una manera fàcil com mesureu el grau d’acompliment de l’actuació.
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Indicador/s: Un cop pensats els objectius que es persegueixen i les actuacions que s’han plantejat
desenvolupar cal definir un conjunt d’indicadors per a valorar els resultats de la implementació de
les mesures previstes en el pla d’acció. D’aquesta manera, podreu comprovar si heu assolit els
objectius definits o si cal introduir millores i reorientar el pla d’acció.
Escolliu els indicadors més significatius del pla que permetin avaluar el grau de compliment dels
objectius d’aquest. Recolliu les dades actuals (si es pot) de cadascun d’aquests indicadors, i
plantegeu quin és el valor esperat al cap d’un any.
U recomanem proposar indicadors quantitatius perquè així després serà més fàcil avaluar
l’actuació, però en el cas que no trobeu un indicador quantitatiu podeu pensar un indicador
qualitatiu.
Una mateixa actuació pot tenir 1 o més indicadors.

7. RELACIÓ AMB EL COMPROMÍS CIUTADÀ PER LA SOSTENIBILITA
Marqueu el número corresponent als objectius i a les línies d’acció que treballeu en les diverses
actuacions.

8. COL·LABORACIONS I TREBALL EN XARXA
Amb quins altres organitzacions i col·lectius realitzeu projectes compartits? Quin són els projectes?

9. OBSERVACIONS
Altres comentaris o aclariments sobre el Pla.
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