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1. Dades de l’organització 
 

Nom: Arep 

  

Breu descripció: Arep per la salut mental és una entitat sense ànim de lucre que neix a l’any 1979 per 
cobrir la necessitat d’atenció a persones amb problemes de salut mental a 
Barcelona.  

 

 

  

Dades de contacte 
 

Passeig Maragall, 124 

 
 933521368 

 
 arep@arep.cat 

 
 

http://www.arep.cat 

  

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

dijous, 2 / gener / 2020 
 

 

 

2. Dades del Pla d’Acció 

 

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

L’ecoMissió és una comissió transversal de l’entitat, amb representació de professionals de tots els 
recursos. Aquesta comissió entra en contacte amb Barcelona + Sostenible buscant una orientació per posar 
en marxa accions a tota l’entitat encaminades a la millora mediambiental de tota l’entitat, incloent el seu 
centre especial de treball. 
El punt de partida per elaborar el pla d’acció proposat és un recull d’activitats que Arep ja està fent des de 
les diferents àrees, amb l’objectiu ampliar el pla amb propostes noves per fer passos més decidits a la 
sostenibilitat mediambiental de l’entitat. 
Els membres de l’ecoMissió s’han repartit el recull per àrea d’accions susceptibles de ser incloses en el pla 
d’acció, la referent de la comissió les ha anat recollint en el document. Un cop fet això el pla s’ha posat en 
comú en diferents sessions de treball per millorar-lo i fer les propostes noves d’acció. 
Un cop acabat aquest pla d’acció, es presenta a coordinació d’Arep, on s’aprova per la seva implementació 

  

Data de publicació del Pla d’Acció: 30 de setembre de 2020 

  

Vigència del Pla d’Acció: 1 any 

  

Pla o plans d’acció anteriors: 

 
 
 

 

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
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3. Objectiu del Pla d’Acció 

 

Punt de partida del Pla d’Acció:  

Arep té diferents petites iniciatives mediambiental escampades per l’entitat que sembla que han estat 
engegades en diferents moments sense que hi hagi hagut un seguiment i/o actualització ni una coordinació 
a tota la casa. 
No es fa una recollida separada dels diferents residus, només en alguns despatxos i en algunes plantes. Hi 
ha alguns elements per reduir el consum elèctric (interruptors que s’apaguen sols) però no està 
generalitzat l’ús de led ni es fa cap política comunicativa per incentivar que les persones treballadores 
estalviïn energia (per exemple, apagant ordinadors o monitors). A nivell energètic, hi ha molta fuga d’aire 
calent per manca de sensibilització i polítiques clares de maneres de funcionar (tancar portes quan es pot, 
per evitar malbaratament energètic). 
Es veu necessari fer un recull de tot el que es fa per veure què s’està fent, què s’ha de millorar i que caldria 
fer més.  
També es veu necessari que alguna figura dintre l’entitat vetlli per al compliment dels objectius 
mediambientals que es marqui.  
 

 
Propòsit principal del Pla d’Acció: 

Reduir l’impacte ambiental de l’Associació Arep per la Salut Mental, visibilitzar, cohesionar i clarificar els 
valors de l’entitat. 

 

4. Descripció de les actuacions 
 

1. Nom de l’actuació: 
Implementar la recollida selectiva de residus a tota 

l’entitat 
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

Recollir de manera separada els residus 
generats a tota l’entitat 

 

 

 
 

 

 

 

     
Breu descripció: La situació de partida és que cada lloc de treball té un cubell de la brossa on es 

llencen barrejats tota mena de residus. La recollida que se’n fa no és selectiva i no es 
produeix cap consciència del residu generat.  
Si que existeix un contenidor de paper blau gran a tot l’edifici però tampoc no és 
sistemàtica la recollida de paper. També al menjador hi ha un contenidor gran 
d’envasos, que es fa servir poc. 
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Per fer que els residus es llencin de manera separada cal retirar totes les papereres 
d’ús individual i centralitzar una bateria de cubells senyalitzats per a cada residu a 
cada planta o àrea de treball 

  

Més informació 
(enllaç): 

Enllaceu la vostra pàgina web si hi teniu més informació. 

 

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. Ús racional dels recursos: de la societat del consum al consum responsable 
5.9 . Augmentar la proporció de residus recollits selectivament i la qualitat de les fraccions. Separar els 
residus i dipositar-los on pertoqui correctament. Utilitzar els punts verds i les altres opcions existents de 
recollida especial.  
  

 

 

 

Persona o àrea responsable: ecoMissió 

  

Calendari d’execució previst: 2020 

  

Recursos humans i/o econòmics: 

S’aprofitaran papereres ja existents i es senyalitzaran 
convenientment 

  

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

 

 

Indicador/s: 

Unitats de recollida de residus implementades i en funcionament a cada zona de treball (1 per planta, 3 a la 
planta baixa on hi ha el centre especial de treball, 1 a cadascuna de les 2 residències)] 

 

  

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
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2. Nom de l’actuació: 
Formació sobre la recollida de residus a totes les 
persones treballadores 

  
 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

Millorar la selecció de residus de 
l’entitat 

 

 

 

 

 
 

 

     

Breu descripció: La recollida selectiva fa mandra i genera molts dubtes. Cal que l’entitat faciliti la seva 
implementació i informi bé a les persones treballadores de com fer-ho bé. 
Es proposen fer diferents sessions formatives obligatòries per a tota la plantilla 
d’Arep, incloses les persones treballadores del CET 

 
 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

Enllaceu la vostra pàgina web si hi teniu més informació. 

 

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. Ús racional del recursos: de la societat de consum al consum responsable 
5.9 Separar els residus i dipositar-los on pertoqui correctament. Fer campanyes informatives i de 
sensibilització  

 

 

Persona o àrea responsable: ecoMissió 

  

Calendari d’execució previst: 2n semestre 2020 

  

Recursos humans i/o econòmics: Sessions formatives gratuïtes de Siresa 

  

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

 

 

Indicador/s: 

Nombre de sessions formatives i nombre de participants 

  

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 continuïtat 

  

   

 
Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació? 
 
7. Benestar de les persones: de la ciutat acollidora a la ciutat cohesionada 
7.1 Incrementar la qualitat de vida i les oportunitats de desenvolupament humà amb una atenció especial a les 
persones amb dependència. 
7.2 Afavorir una bona convivència, basada en la inclusió, l’equitat, la solidaritat, el respecte i la confiança. 
7.3 Garantir un habitatge digne per a tothom desenvolupament polítiques econòmiques i socials 
7.10 Estimular la vida comunitària i l’activitat de les xarxes socials (presencials i virtuals) 
 

 
 

3. Nom de l’actuació: Habitatge amb suport 
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

Promoure l’autonomia de la persona 
atesa. 

 

 

 

 

 

 

 

     

Breu descripció: A través de les diferents opcions d’habitatge acompanyem les persones ateses amb 
problemes de salut mental a dur una vida autònoma. 
Aquestes són les diferents opcions que treballem des d’Arep. 
Llars Residència:  
• habitatge residencial comunitari amb suport tècnic de 24 hores al dia  
• llocs de vida permanents o temporals  
• acompanyament integral en les activitats de vida diària  
Llars amb suport:  
• llocs de vida compartits amb suport tècnic periòdic  
• suport per millorar la cura personal i la relació amb l’entorn  
Suport a la pròpia llar:  
• programes que ofereixen el suport tècnic al domicili segons les necessitats de cada 
persona 
 

 

 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

https://www.arep.cat/ca/serveis.cfm/id/5655/habitatge.htm 

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 d’habitatge 

  

Calendari d’execució previst: sempre 

  

Recursos humans i/o econòmics: 

• Equip humà (educadores, treballadores socials, 
psicòlogues, operàries de neteja) d’Arep 

• Llars residència d’Arep (Carrer Francesc Tàrrega i Av. Lleó 
XIII) 

• Llars amb suport 

• Pressupost d’Arep 
 

  

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

 

 

Indicador/s: 

Nombre de persones ateses participants al programa de reunió a la llar 
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4. Nom de l’actuació: 
Crear i mantenir llocs de treball per a persones amb 
alt risc d’exclusió  

  
 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

Crear i mantenir llocs de treball de 
qualitat per a persones amb problemes 
de salut mental, tot promovent la 
inserció laboral a l’empresa ordinària. 

 

 

 

 

 

 

 

     

Breu descripció: L’activitat laboral és una des les vessants més importants de desenvolupament per a 
les persones. Massa sovint les persones amb discapacitat per malaltia mental 
pateixen l’estigma de la malaltia i són exclosos també del món laboral.  
 
Arep té com a missió la millora de les condicions de vida de les persones amb 
problemes de salut mental, la seva integració en la societat i en el sistema productiu i 
la lluita contra els tòpics i els perjudicis que, més que la malaltia mental en si, els 
acorralen i aïllen. Per això fa 20 anys va crear el centre especial de treball on 
actualment hi treballen 51 persones.  

 

 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

http://www.cetlacalaixera.cat 

 

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. Benestar de les persones: de la ciutat acollidora a la ciutat cohesionada 
7.7 Aconseguir una ocupació laboral estable i de qualitat, adaptada a les possibilitats de la persona, harmonitzant 
els interessos dels treballadors i els ocupadors amb una conciliació de la vida laboral, familiar i personal. 

 
 

 

 

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: Centre especial de treball La Calaixera 

  

Calendari d’execució previst: sempre 

  

Recursos humans i/o econòmics: 

• Equip tècnic del CET 

• Facturació de les línies d’activitat del CET 

• Subvencions  

• Pressupost d’Arep 
 

  

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

 

 

Indicador/s: 

Nombre de llocs de treball 
Nombre d’insercions a l’empresa ordinària 
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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. Ús Racional dels recursos: de la societat del consum al consum responsable 
5.3 Impulsar programes d’educació del consum responsable. Reflexionar sobre la situació actual de 
degradació i finitud dels recursos, el consum superflu. 
5.9 Augmentar la proporció de residus recollits selectivament i la qualitat de les fraccions. Separar els 
residus i dipositar-los on pertoqui correctament. Utilitzar els punts verds i les altres opcions existents de 
recollida especial. Fer campanyes informatives i de sensibilització 
5.10 Millorar la gestió de residus prioritzant per aquest ordre la reducció, la reutilització i el reciclatge, 
per sobre de la valoració energètica. 
6. Bon govern i responsabilitat social: de la intervenció sectorial a la intervenció efectiva. 
6. 1 Fer una excel·lent gestió dels recursos (econòmics, humans, materials, naturals) 
6.2 Optimitzar el funcionament de les organitzacions millorant-ne la coordinació interna i la 
transversalitat. 
6. 6 Desenvolupar en les institucions, les entitats i les empreses una cultura organitzativa socialment i 
ambientalment responsable que creï valor a llarg termini. 
6.9 Incorporar criteris de sostenibilitat i processos de millora contínua en l’activitat de les organitzacions. 
7. Progrés i desenvolupament. 
7.8 Implantar models de gestió per avançar cap al residu zero. 
9. Educació i acció ciutadana: de la conscienciació a la coresponsabilització amb coneixement de causa. 

5. Nom de l’actuació: Redacció d’un protocol ambiental per Arep  
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

Informar i compartir amb totes les 
persones treballadores d’Arep de les 
actuacions de l’entitat en matèria 
ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

     

Breu descripció: L’estiu del 2019 es crea l’ecoMissió a Arep com a primer pas per fer avançar l’entitat 
cap a una gestió ambientalment sostenible.  
Per tal que tothom que treballa a l’entitat es faci partícip dels criteris ambientals que 
es volen seguir, cal un document que reculli aquests criteris i serveixi de guia per a 
tothom. 

 

 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

      

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
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9. 1 Estendre la cultura de la sostenibilitat a tota la ciutadania. Avançar de la informació al coneixement i 
a l’acció responsable, individualment i col·lectivament. Predicar amb l’exemple. 
9.3 Impulsar continuadament l’educació per la sostenibilitat en l’educació no formal (àmbit 
socioeducatiu, ocupacional, cultural i de lleure) 

 
 

 

 

Persona o àrea responsable: ecoMissió 

  

Calendari d’execució previst: 2020 

  

Recursos humans i/o econòmics: 
Persones integrants de l’ecoMissió d’Arep 
 

  

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

 

 

Indicador/s: 

Document redactat i aprovat 
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5. Avaluació 

Indicadors de seguiment: 

Actuació Indicador 
Valor actual 
Data: gen.-20 

Valor esperat al 
cap d’un any: 

Valor assolit 
Data 1r any: 

gen.-21 

Valor assolit 
Data 2n any: 

gen.-22 

Implementar la recollida selectiva de 
residus a tota l’entitat 

Unitats de recollida de 
residus implementades i en 
funcionament a cada zona 
de treball (1 per planta, 3 a 
la planta baixa on hi ha el 
centre especial de treball)] 

1 9 

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

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

Formació sobre la recollida de residus a 
totes les persones treballadores 

Nombre de sessions 
realitzades 
Nombre de participants 

0 
17 accions 
80% participació 

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

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

Habitatge amb suport 
Participació a les reunions de 
la llar 

40% 60% 

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

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

Crear i mantenir llocs de treball per a 
persones amb alt risc d’exclusió 

Nombre de persones 
treballadores 
Nombre d’insercions a 
l’empresa ordinària 

51 
4 

52 persones 
treballadores 
4 insercions 

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

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

Redactar un protocol ambienta per a 
Arep 

Protocol redactat i aprovat 0 % 100% 
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 

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

 

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

