PLA D’ACCIÓ
B+S
Fundació Boscana
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1. Dades de l’organització
Nom:

Fundació Boscana

Breu descripció:

Entitat dedicada a l’atenció de persones amb discapacitat intel·lectual

Dades de contacte

Can Caralleu,18
932031481
hola@boscana.com
www.boscana.com

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

2012

2. Dades del Pla d’Acció
Expliqueu com us heu organitzat per fer el Pla d’Acció:
Hem fet un recull amb l’equip de gestió, de les accions que hem dut a terme a Boscana l’any 2020
alineades amb el Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2021-2022, malgrat el context pandèmic viscut.
Data de publicació del Pla d’Acció:

Juny 2021

Vigència del Pla d’Acció:

2 anys

Pla o plans d’acció anteriors:

2019-2020

3. Objectiu del Pla d’Acció
Punt de partida del Pla d’Acció:
Dur a terme les actuacions alineades amb aquest Compromís.

Propòsit principal del Pla d’Acció:
Enfortir el model de sostenibilitat de Fundació Boscana a través d’accions alineades amb aquest
Compromís amb l’objectiu de treballar per aconseguir sostenibilitat econòmica, mediambiental i social, en
aliança i sinergies amb persones, empreses o entitats del tercer sector que vulguin produir un impacte
positiu a la societat.
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4. Descripció de les actuacions
PVME

1. Nom de l’actuació:
Objectius d’aquesta
actuació:

Proporcionar l’opció de reciclar material
susceptible de deixalleria a les persones
que atenem i a les seves famílies dins de la
mateixa entitat, una vegada a l’any, gràcies
el Punt Verd mòbil de la nostra ciutat.
Considerar el residu com a recurs. Separar
els residus i dipositar-los on pertoqui
correctament. Utilitzar els punts verds i les
altres opcions existents de recollida
especial.

Breu descripció:

Cada any des de la Fundació, s’organitza una visita del punt verd mòbil escolar amb
l’objectiu de gestionar els residus especials i per sensibilitzar sobre els residus com a
recurs.
El 2020 no vam poder rebre el PVME però l’equip humà de l’entitat es va desplaçar el
punt verd de les Tres Torres.

Més informació
(enllaç):
Beneficis
esperats:

Enllaceu la vostra pàgina web si hi teniu més informació.

Tipus d’actuació:

☒ Ambientals
☒ Socials
☒ Econòmics

de continuïtat

Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta
actuació?
5.9; 9.3

Persona o àrea responsable:

Gisela Reinón

Calendari d’execució previst:

1 cop/any

Recursos humans i/o econòmics:

L’equip humà, les persones que atenem i les seves famílies

Observacions:
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Indicador/s:
Totes les persones usuàries i membres d l’equip humà: aproximadament 35 persones.

2. Nom de l’actuació:

Projecte d’educació ambiental

Objectius d’aquesta
actuació:

Desenvolupar hàbits d’esforç i treball, així com
actituds de confiança amb iniciativa personal, auto
disciplina, sentit crític, responsabilitat, curiositat,
interès i creativitat.
Conèixer i valorar el medi natural.
Conèixer, valorar i estimar l’entorn natural.
Resoldre problemes mediambientals
Afavorir la participació, la iniciativa i la responsabilitat
en el treball.
Enriquir la cultura de sostenibilitat.
Enriquir l’àpat.
Enriquir l’entorn, tant interior com exterior, amb la
presència de vegetació i elements naturals que
milloren la qualitat de vida i la salut de les persones.

Breu descripció:

S’elabora un nou projecte d’educació ambiental adreçat a posar en marxa horts
ecològics amb adob i llavors orgàniques i el cultiu de germinats. Entenen que és una
practica agrícola que no preveu l’ús de productes químics de síntesi.
Les taules de cultiu de dimensions reduïdes es situen a racons estratègics del jardí de
la residencia i amb un sistema de reg manual.
Farem ús de les plantes aromàtiques per foragitar mosques i mosquits.
Els germinats es duran a terme a l’interior de l’aula a través de germinadors
especialitzats. Menjarem tot el que cultivem.

Més informació
(enllaç):
Beneficis
esperats:

Enllaceu la vostra pàgina web si hi teniu més informació.

Tipus d’actuació:

☒ Ambientals
☒ Socials
☒ Econòmics

d'innovació

Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta
actuació?
1.3; 1.4; 1.8; 9.1

Persona o àrea responsable:

Bea Bonilla
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Calendari d’execució previst:

Tot l’any

Recursos humans i/o econòmics:

Equip humà i les persones usuàries.

Observacions:
Indicador/s:
Les persones usuàries i l’equip humà i les famílies que també fan un tast dels productes de cultiu.
7 persones usuàries i 2 educadores.

3. Nom de l’actuació: Boles de llavors
Objectius d’aquesta
actuació:

Promoure l’abundància biològica.
Apropar al món vegetal.
Intentar generar valors sense malgastar
recursos.
Fomentar l’economia circular.
Impulsar l’ocupació verda.
Enriquir l’entorn.

Breu descripció:

Fem boles d’argila, adobs i llavors que es personalitzen en el tipus d’espècies i en
colors. Boles plenes de vida, que germinen i creixen. L’empresa Bridepalla ens
proporciona tot el material necessari, l’explicació del procés a l’equip professional i
la recollida de les boles una vegada ja estan fetes.

Més informació
(enllaç):
Beneficis
esperats:

https://vimeo.com/boscana

Tipus d’actuació:

☒ Ambientals
☒ Socials
☒ Econòmics

d'innovació

Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta
actuació?
7.1; 7.7; 9.9

Persona o àrea responsable:

Bea Bonilla
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Calendari d’execució previst:

Tot l’any

Recursos humans i/o econòmics:

Persones usuàries i col·laboració amb Bridepalla

Observacions:

La situació pandèmica va impedir durant mesos aquesta tasca

Indicador/s:
Producció de boles: Aproximadament 1000 boles

4. Nom de l’actuació:

Innovació Social i Tecnològica

Objectius d’aquesta
actuació:

Integrar la tauleta digital en el procés
educatiu per tal de millorar els
aprenentatges i les destreses en l’ús dels
dispositius mòbils.
Fer un bon ús de les noves tecnologies.
Afavorir la inclusió social.
Impulsar la innovació social i tecnològica
amb l’objectiu de millorar la qualitat de
vida de les persones.

Breu descripció:

Decidim integrar les tauletes digitals a les aules taller. Realitzem una selecció prèvia
dels programes i aplicacions més adaptats a les característiques de les persones
usuàries que ens ajudaran aconseguir els nostres objectius.

Més informació
(enllaç):
Beneficis
esperats:

Enllaceu la vostra pàgina web si hi teniu més informació.

Tipus d’actuació:

☒ Ambientals
☒ Socials
☒ Econòmics

de millora

Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta
actuació?
4.8; 7.1

Persona o àrea responsable:

Bea Bonilla

Calendari d’execució previst:

Tot l’any
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Recursos humans i/o econòmics:

L’equip humà i a les persones que atenem.

Observacions:

Gràcies aquesta innovació tecnològica la residència confinada
va fer ús de les tabletes per fer vídeo conferencies amb les
seves famílies.

Indicador/s:
Qualitatius:
Més comunicació alternativa i augmentativa de les persones usuàries.
Més reconeixement de les emocions.
De forma transversal es treballaran els valors de l’esforç, del respecte, l’equitat i la responsabilitat.
Quantitatius:
Totes les persones usuàries de Boscana i l’equip professional. Aproximadament 40 persones.

Balanç Social

5. Nom de l’actuació:
Objectius d’aquesta
actuació:

Incrementar la transparència.
Millorar internament.
Ajuda a autoavaluar l’entitat.
Incrementar la transparència de l’entitat
i publicar el resultat a la pàgina web.
Buscar indicadors alternatius al PIB per
mesurar el benestar social

Breu descripció:

Eina de rendició de comptes i mesures d’impacte social i ambiental i de bon govern a
través d’un qüestionari.

Més informació
(enllaç):
Beneficis
esperats:

Enllaceu la vostra pàgina web si hi teniu més informació.

Tipus d’actuació:

☒ Ambientals
☒ Socials
☐ Econòmics

de millora

Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta
actuació?
6.8; 8.10
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Persona o àrea responsable:

Bea Bonilla

Calendari d’execució previst:

1 de juliol de 2021

Recursos humans i/o econòmics:

L’equip humà

Observacions:
Indicador/s:
S’obté de forma automàtica l’informe del balanç social amb tots els indicadors calculats. La comissió de
Balanç Social fa una avaluació de cada informe, i disposa si l’entitat obté o no el Balanç Social.
Fer el Balanç Social

Xarxes socials

6. Nom de l’actuació:
Objectius d’aquesta
actuació:

Fomentar l’exercici de transparència de
l’entitat.
Estimular la vida comunitària i l’activitat
a les xarxes socials (presencials i virtuals)
Reduir la fractura digital.

Breu descripció:

Elaborar un anàlisis DAFO de l’entitat i elaborar un pla editorial per les xarxes socials,
donant visibilitat a les activitats que duen a terme les persones usuàries amb
discapacitat intel·lectual.

Més informació
(enllaç):
Beneficis
esperats:

www.boscana.com

Tipus d’actuació:

☒ Ambientals
☒ Socials
☐ Econòmics

de millora

Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta
actuació?
4.8; 7.10; 9.10
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Persona o àrea responsable:

Marta Fortanet Riera

Calendari d’execució previst:

Tot l’any

Recursos humans i/o econòmics:

L’equip humà i les persones que atenem

Observacions:

La situació pandèmica va fomentar l’activitat a les xarxes
socials. Més que mai la nostra professió i servei essencial ha
de ser visible a la societat.

Indicador/s:
Nombre i comentaris de seguidors
Posicionar-nos en el sector com a referents

7. Nom de l’actuació:

Promoció de la Mobilitat

Objectius d’aquesta
actuació:

Promoure la mobilitat sostenible.
Implantar el vehicle elèctric i altres
vehicles nets i menys sorollosos,
prioritzant les fonts d’energia renovable.

Breu descripció:

Membres de l’equip professional fan ús de la bicicleta elèctrica per venir a treballar.
L’entitat disposa d’àmplies zones d’aparcament.
5 famílies de persones usuàries fan ús del transport públic per venir a la nostra
entitat.
5 persones usuàries fan ús del transport públic per desplaçar-se.

Més informació
(enllaç):
Beneficis
esperats:

Enllaceu la vostra pàgina web si hi teniu més informació.

Tipus d’actuació:

☒ Ambientals
☒ Socials
☐ Econòmics

de millora

Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta
actuació?
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2.5

Persona o àrea responsable:

Bea Bonilla

Calendari d’execució previst:

1 de juliol de 2021

Recursos humans i/o econòmics:

L’equip humà, les persones que atenem i les seves famílies.

Observacions:

Indicador/s:
Persones que es desplacen en vehicles sostenibles
1 persona de l’equip professional.
5 famílies de persones usuàries.
5 persones usuàries.

Reciclatge

8. Nom de l’actuació:
Objectius d’aquesta
actuació:

Desenvolupar un projecte de reciclatge
en el que les persones usuàries prenguin
consciencia de la importància del medi
ambient per la preservació dels recursos
naturals i d’aquesta manera adquirir
l’hàbit de reciclar i promoure una
cultura ecològica.
Incorporar criteris de sostenibilitat i
processos de millora continua

Breu descripció:

Col·loquem en les aules, tallers i a la cuina contenidors de reciclatge.

Més informació
(enllaç):

Enllaceu la vostra pàgina web si hi teniu més informació.

Beneficis
esperats:

Tipus d’actuació:

☒ Ambientals
☒ Socials
☐ Econòmics
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de millora

Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta
actuació?
5.9; 9.3
Persona o àrea responsable:

Bea Bonilla

Calendari d’execució previst:

Tot l’any

Recursos humans i/o econòmics:

L’equip humà, les persones que atenem i les seves famílies.

Observacions:

Indicador/s:
Qualitatius: observar si es fa correctament la separació de les diferents fraccions.

Associació Sol i Vida

9. Nom de l’actuació:
Objectius d’aquesta
actuació:

Conèixer la metodologia de l’horticultura.
Afavorir el contacte amb la natura.
Promoure els hàbits de bona alimentació.
Adquirir eines per la responsabilitat i autonomia.
Potenciar l’autoestima fent evident la seva unitat i
valor social.
Enriquir l’entorn, tant interior com exterior, amb la
presència de vegetació i elements naturals que
milloren la qualitat de vida i la salut de les
persones.

Breu descripció:

Es tracta d’un taller setmanal a les instal·lacions de l’hort ecològic de l’Associació Sol
i Vida.
Plantació de planters.
Manteniment de l’hort.
Extracció de verdures.
Realització de receptes amb els productes obtinguts.

Més informació
(enllaç):

http://www.solivida.cat/
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Beneficis
esperats:

Tipus d’actuació:

☒ Ambientals
☒ Socials
☒ Econòmics

de millora

Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta
actuació?
1.3; 1.4; 1.8; 7.10; 9.1; 9.9

Persona o àrea responsable:

Gisela Reinón

Calendari d’execució previst:

Tot l’any

Recursos humans i/o econòmics:

L’equip humà i la col·laboració amb l’Associació Sol i Vida.

Observacions:

El context pandèmic va impedir l’activitat durant mesos.

Indicador/s:
5 persones usuàries i 2 educadores
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10. Avaluació
Indicadors de seguiment:

Actuació

Indicador

Valor actual
Data: juny 2021

PVME

Nombre de persones que
35
visiten el PVME

Projecte d’educació ambiental

9 persones en
Nombre de persones que
total, inclou també
participen al projecte.
els 2 professionals

Boles de llavors

Nombre de boles de llavors
1000
produïdes

Innovació social i tecnològica

Nombre de persones que fan
servir les tabletes

40

Balanç Social

Fer el Balanç Social

Fet

Reciclatge

Qualitatiu: grau de correcta
separació dels residus
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Valor esperat al
cap d’un any:

Valor assolit
Data 1r any:

Valor assolit
Data 2n any:

Promoció de la mobilitat

Xarxes socials

Sol i Vida

Nombre de persones que es
desplacen amb vehicles
sostenibles
Nombre i comentaris de
seguidors

Participants als tallers

11 persones
565 seguidors i 5
comentaris de
seguidors en cada
publicació.
7 persones en
total, inclou també
els 2 professionals.
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11. 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

12. Col·laboracions i treball en xarxa
Bridepalla
Associació Sol i Vida
BCN Sostenible
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