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1. Dades de l’organització 
 

Nom: Projecte Minerva. Creadores de Gràcia 

  
Breu descripció: El Projecte Minerva espera ser un punt de trobada per a les creadores del districte i 

un altaveu del talent femení i la creació cultural de les dones de Gràcia per a la 
comunitat i l’entorn artístic de la ciutat. 
La seva finalitat és el foment de la creació cultural de les dones, des del territori i amb 
perspectiva de gènere. 
 

 

 

  

Dades de contacte  Plaça de la Vila 2 
 

 645379559 

  minerva@creadoresdegracia.cat 
 

 https://creadoresdegracia.cat/   

  
Data de la signatura del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 
2012-2022: 11/06/2019 
 

 

2. Dades del Pla d’Acció 

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

La voluntat de fer un pla d’acció participatiu i escrupolós, que englobi tots els espais on podem incidir com a 
projecte que inclou a moltes creadores d’àmbits, disciplines i sensibilitats diferents, fa que una de les 
prioritats d’aquest any sigui la formació i la creació participativa del pla. Pensem que cal fer una diagnosi 
prèvia i individualitzada per poder plantejar les línies estratègiques que tindrà. Així doncs, ara formalitzem 
la voluntat de realitzar un pla d’acció complet que constarà d’una fase de diagnosi i una sessió participativa 
i formativa per totes les integrants.  
 
 
 
 

 

Data de publicació del Pla d’Acció: 18/06/2019 
  

Vigència del Pla d’Acció: 1 any 

  

Pla o plans d’acció anteriors: 

 
 

Cap 
 
 

 

 

 

 

 

https://creadoresdegracia.cat/
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:  
En el projecte hi ha moltes situacions, sensibilitats i realitats diferents. Hi ha persones que ja estan 
realitzant la seva feina des d’una òptica social i ecològica però d’altres no disposen de les eines o recursos 
per treballar en aquesta direcció. La diversitat de disciplines i activitat també s’han de tenir en compte com 
a punt de partida per fer un pla d’acció real, acurat i adequat a les necessitats de totes les creadores.  
 
Propòsit principal del Pla d’Acció: 
La nostra voluntat és sensibilitzar-nos col·lectivament i individualment sobre la importància de treballar de 
manera ecològicament sostenible i adquirir eines i recursos per fer-ho en cada una de les diverses 
situacions en les quals ens trobem. 

 
4. Descripció de les actuacions 
 

1. Nom de l’actuació: Elaborar el Pla d’acció B+S 2020 de forma participativa. 
  

 

 
Objectius d’aquesta 
actuació: 

- Diagnosi de les diferents situacions i necessitats de les 
creadores del projecte 

- Sensibilització entorn què vol dir sostenibilitat i 
posada en comú dels dubtes i necessitats que tenim 

- Creació d’un pla participatiu i de manera horitzontal 
que s’adapti a totes les circumstàncies. 

 

 

 
 
 
 
     
Breu descripció: - Qüestionari virtual per detectar les pràctiques, coneixements i necessitats 

de les creadores.  
- Trobada presencial per establir les línies de treball estratègiques i adequades a 

totes.  

 
 
 
  

Beneficis esperats: 
x☐   Ambientals  
x☐   Socials 
  ☐   Econòmics 

Tipus d’actuació: Innovació 

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

6.2, 6.6, 6.7 i 6.9 
 
 

Persona o àrea responsable: Grup motor. Trobades mensuals 

  

Calendari d’execució previst: De setembre a desembre de 2019 

  

Recursos humans i/o econòmics: 

1 persona de coordinació / tot el col·lectiu per diagnosi i 
detecció de necessitats i estratègies 

  

 

Indicador/s: 

Nombre de persones que responen el qüestionari 
Nombre de persones que assisteixen a la sessió presencial 
Valoració de les persones participants 
 

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:  Promoure la reducció de residus i la correcte gestió en 
els diferents tallers 

  
 

 
Objectius d’aquesta 
actuació: 

- Reduir l’ús de plàstic i d’altres 
elements contaminants als tallers i a 
les trobades mensuals 

- Fomentar la separació correcte de 
residus 

- Donar a conèixer el Punt Verd i 
altres serveis municipals 

 

 

 
 
 
 

 

     
Breu descripció: Es donarà a conèixer la iniciativa a la qual ens hem sumat al conjunt de les creadores 

de Gràcia, es facilitarà informació sobre la correcte separació de residus i es resoldran 
dubtes concrets entorn aquestes temàtiques. També es treballarà activament per la 
reducció de residus en les trobades i actes col·lectius, utilitzant materials sostenibles.  

 
 
 
 

Beneficis esperats: x☐   Ambientals  
  ☐   Socials 
  ☐   Econòmics 

Tipus d’actuació: 
Innovació 

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

5.8, 5.9 i 5.10 

 
 
 
 

Persona o àrea responsable: Grup motor. Trobades mensuals 

  

Calendari d’execució previst: Es farà al llarg de tot l’any 2019 

  

Recursos humans i/o econòmics: 

Una persona de coordinació. El conjunt de les creadores per 
l’execució i posada en pràctica 

  

Observacions: 
 

 

 

Indicador/s: 

Valoració de les creadores 
Nombre de demandes d’informació rebudes 

  

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

Actuació Indicador Valor actual 
Data: 13/06/2019. 

Valor esperat al 
cap d’un any: 

Valor assolit 
Data 1r any:  

Valor assolit 
Data 2n any:  

Elaborar el Pla d’acció B+S 2020 de 
forma participativa. 

Nombre de persones que 
responen el qüestionari 
 

No hi ha valors 
associats 

Mínim de 15 
respostes al 
qüestionari virtual 
 

  

Elaborar el Pla d’acció B+S 2020 de 
forma participativa. 

Nombre de persones que 
assisteixen a la sessió 
presencial 
 

No hi ha valors 
associats 

Mínim 10 persones 
a la sessió 
presencial 
 

  

Elaborar el Pla d’acció B+S 2020 de 
forma participativa. 

Valoració de les persones 
participants 

No hi ha valors 
associats Valoració positiva   

Promoure la reducció de residus i la 
correcte gestió en els diferents tallers. 

Valoració de les creadores 
 

No hi ha valors 
associats 

Valoració positiva 
per part de les 
creadores. 

  

Promoure la reducció de residus i la 
correcte gestió en els diferents tallers. 

Nombre de demandes 
d’informació rebudes 

No hi ha valors 
associats    
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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 

Les integrants del projecte Minerva: https://creadoresdegracia.cat/creadores  
Els espais que donen suport al projecte: https://creadoresdegracia.cat/espais  
Altres creadores i associacions de comerciants del districte.  

 

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

