PLA D’ACCIÓ
B+S
Consell de Joventut de
Barcelona (CJB)
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1. Dades de l’organització
Nom:

Consell de Joventut de Barcelona (CJB)

Breu descripció:

Som una plataforma d’associacions i col·lectius que representem la
joventut organitzada de Barcelona, treballem en xarxa per promoure
l’associacionisme, generem discurs sobre les problemàtiques i
inquietuds de les persones joves i contribuïm a aportar propostes i
construir alternatives.
Els quatre pilars d’aquesta tasca que ens defineix són:

Dades de
contacte:



Representar la joventut de la ciutat amb l’objectiu d’aglutinar
el màxim nombre d’entitats possible i poder defensar els seus
interessos.



Fomentar l’associacionisme juvenil a través de
l’acompanyament a les entitats formades per joves i des de la
reivindicació de la millora de les seves condicions i el
reconeixement de l’associacionisme.



Treballar en xarxa des de la concepció que es tracta del
mecanisme més eficient, representatiu i enriquidor possible
en el nostre dia a dia.



Generar discurs crític amb la realitat per empoderar-nos i
empoderar la joventut, per tal construir un món més just.

93 265 51 58
c. Gran de Gracia 190-192
08012 Barcelona

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

11/12/2012

2. Dades del Pla d’acció
Expliqueu com us heu organitzat per fer el Pla d’Acció:
S'han recollit totes aquelles accions ja promogudes pel CJB, el CRAJ, l’Espai Jove La
Fontana i el PIJ. El pla d'acció ja estava marcat en les línies de treball del consell i
només s'ha sintetitzat.
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Data de publicació del Pla
d’acció:
Vigència del Pla d’acció:

31 de desembre de 2018

Pla/plans d’acció anterior/s:

3. Diagnosi
Expliqueu el punt de partida del Pla d’acció:
Des de fa més de 15 anys que el Consell de Joventut de Barcelona implementa accions
per tal de potenciar la sostenibilitat en les diferents associacions que el conformen i
donar resposta al compromís de sostenibilitat dels equipaments que gestiona: EJLF, Punt
INFOJOVE Gràcia i CRAJ.

4. Finalitat
Expliqueu el propòsit principal del Pla d’acció:
La finalitat del Pla d'acció es marcar les línies d'actuació per a mantenir el compromís
amb la sostenibilitat durant els pròxims anys.

3

5. Descripció de les actuacions
5.1 Nom de l’actuació: Criteris de Sostenibilitat
Objectius:

Reduir la petjada ecològica en les accions del CJB i les entitats
associades

Breu
descripció:

La compra de material d'oficina pel Consell de la Joventut de
Barcelona i els serveis que gestiona es fa seguint criteris sostenibles:
sempre que hi ha opció es compren materials reutilitzables,
recarregables o ecològics.
Es pretén, també, elaborar un llistat de proveïdors que siguin de
proximitat i/o d’economia Social i Solidària per a donar-los-hi
preferència a la hora de realitzar compres. Es facilitarà aquesta llista
a les associacions i col·lectius del CJB.

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:

3.5 / 5.4 / 5.5 / 5.9 / 6.9

Persona o àrea responsable:

Administració i gerència

Observacions:

Indicador/s:

Elaboració d’un llistat d’empreses amb criteris d’economia social i
solidària
Realització d’un elevat percentatge de compres a aquestes.
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5.2 Nom de l’actuació: Gots Reutilitzables
Objectius:

Evitar el consum excessiu de gots
de plàstic d'un sol ús.

Breu
descripció:

El Consell de Joventut de Barcelona promociona l'ús de gots
reutilitzables en totes les seves activitats tant a l'equipament com en
altres espais on realitzem activitats. Per exemple, a la LaliJove,
jornades temàtiques o reunions internes del secretariat.

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:
5.8 / 5.10

Persona o àrea responsable:

Tècnics del CJB

Observacions:

Indicador/s:

Utilització dels gots reutilitzables
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5.3 Nom de l’actuació: Reducció del consum de paper
Objectius:

Reduir
l'ús
de
paper
en
impressions i reutilitzar per a
tasques internes el que sigui
reutilitzable.

Breu
descripció:

S'ha fet un seguiment de la utilització de les impressores i
fotocopiadores, informant a tot l'equip tècnic dels criteris de
sostenibilitat i econòmics que hauríem de tenir en compte. S'han
realitzat cartells per a conscienciar les treballadores i s'han creat
espais per guardar els papers reutilitzables. També hi ha hagut una
reducció de les quantitats de publicacions impreses.
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:

5.1 / 5.10

Persona o àrea responsable:

Administració

Observacions:

Indicador/s:

Reducció del número d’impressions
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5.4 Nom de l’actuació: Reciclatge
Objectius:

Reciclatge de paper i plàstic.

Breu
descripció:

Tenim contenidors de paper i de plàstic en tot l'equipament de l'Espai
Jove La Fontana. Per la naturalesa de les nostres activitats que es
realitzen no es necessari el reciclatge del vidre. També fem recollida
de taps de plàstic per a accions col·laboratives de reciclatge i
revalorització del material.

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:
5.9

Persona o àrea responsable:

Direcció Espai Jove La Fontana

Observacions:

Indicador/s:

Utilització dels contenidors
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5.5 Nom de l’actuació: Realització de Recursos sobre sostenibilitat
per al jovent i les associacions del CJB
Objectius:

Proporcionar al jovent de la ciutat i a
les associacions juvenils del CJB
recursos sostenibles i formacions en
aquest
àmbit.
Per
exemple,
l’elaboració de guies o actes com la
jornada de la sostenibilitat.

Breu
descripció:

S'han creat diverses guies i recursos per part del CJB i del CRAJ.
També s'ha inclòs un apartat de 'pràctiques sostenibles' al butlletí del
CRAJ i s'han promocionat diverses formacions.
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:

4.9 / 5.3 /9.1/9.2/9.4/ 9.10/10.1

Persona o àrea responsable:

Tècnics del CJB i del CRAJ.

Observacions:

Indicador/s:

Elaboració de mínim un nou recurs i distribució dels ja existents
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5.6 Nom de l’actuació: Fomentar la participació juvenil a la ciutat i
el treball en xarxa de les entitats juvenils
-

Objectius:

Fomentar la participació juvenil a la ciutat.
Treball en xarxa de les entitats juvenils que formen el Consell
de Joventut de Barcelona.

Un dels principals objectius del CJB és el foment de la participació
juvenil i de les entitats juvenils de la ciutat. Es per això que treballem
en projectes d’empoderament juvenil i de foment del teixit associatiu,
entenent que es necessària una participació associativa i de
voluntariat forta per a poder ser representatius en el sí de la ciutat.

Breu
descripció:

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:

9.5 / 9.6 / 9.7 / 9.9

Persona o àrea responsable:

Direcció de participació

Observacions:

Indicador/s:

Assoliment dels projectes del Consell de Joventut de Barcelona.
Participació de les entitats en els projectes del CJB.
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5.7 Nom de l’actuació: Guia SOS Campaments
-

Objectius:

-

Fomentar les pràctiques sostenibles entre les entitats
d’educació en el lleure.
Estendre entre les entitats educatives que formen el Consell de
Joventut de Barcelona la perspectiva sostenible.

Els campaments dels caus i els esplais són un bon moment per dur a
terme pràctiques sostenibles promogudes per les monitores i caps i
implicant als infants i joves. D’aquesta manera, el CJB ha elaborat la
Guia SOS Campaments amb recomanacions i reflexions sobre com
poder realitzar uns campaments més sostenibles.

Breu
descripció:

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:

9.1, 9.3, 9.6, 9.10

Persona o àrea responsable:

Tècniques del CJB

Observacions:

Indicador/s:

Elaboració de la Guia SOS.
Presentació durant el mes de juny del 2019.
Ús d’aquesta per part dels caus i esplais
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5.8 Nom de l’actuació: Marató Energètica
-

Objectius:

-

Sensibilitzar el conjunt de treballadores en relació a pràctiques
sostenibles.
Treballar en xarxa amb les diferents organitzacions del
Districte.

La participació a la Marató Energètica ha estat promoguda per l’Àrea
d’Ecologisme i Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona. La Comissió
de Sostenibilitat (formada per treballadores del CRAJ, CJB, PIJ i Espai
Jove La Fontana) ha coordinat aquest projecte a tot l’equipament.
Durant el mes de febrer, es van dur a terme accions diferents per
sensibilitzar sobre la necessitat de reduir el consum energètic. Així
doncs, es van fer cartells per animar a pujar per les escales, es va
regular la temperatura dels termòstats, es van fer cartells i accions de
sensibilització per conscienciar sobre el consum d’aigua als lavabos,
entre d’altres. D’altra banda, cada setmana es va informar a totes les
treballadores de l’estalvi en els diferents nivells de consum energètic.

Breu
descripció:

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:

4.5, 6.9, 6.10, 10.4

Persona o àrea
responsable:

Comissió Sostenible

Observacions:

Indicador/s:

Reducció del consum energètic de l’edifici.
Dur a terme un mínim de 3 accions comunicatives de sensibilització.
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5.9 Nom de l’actuació: Jornades de Sostenibilitat
-

Objectius:

Sensibilitzar el conjunt de la ciutadania sobre pràctiques
sostenibles

El dissabte 1 de juny se celebren les Jornades de la Sostenibilitat a la
plaça de l’Espai Jove La Fontana. Aquest acte té per objectiu
sensibilitzar i conscienciar la ciutadania sobre com podem tenir unes
pràctiques més sostenibles i, de l’altra, obrir la reflexió sobre com els
col·lectius juvenils poden tenir un paper clau a l’hora d’incorporar la
sostenibilitat com un dels reptes principals de la ciutat de Barcelona i
també a escala global. Durant el matí es durà a terme una taula
rodona entre col·lectius juvenils diferents, es celebrarà un dinar de
reaprofitament i a la tarda es realitzaran activitats i tallers diversos.

Breu
descripció:

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:

9.1

Persona o àrea responsable:

Comissió Sostenible

Observacions:

Indicador/s:

Realitzar les Jornades de la Sostenibilitat al mes de juny
Aconseguir una participació de mínim 40 persones.

12

5.10 Nom de l’actuació: Brides a les aixetes
-

Objectius:

Reducció del consum d’aigua a l’equipament

Una de les accions que s’ha dut a terme en relació a l’objectiu de
reduir el consum d’aigua ha estat posar brides als polsadors de les
aixetes dels lavabos de l’Espai Jove la Fontana per tal que duri menys
el raig de l’aigua i poder reduir el consum d’aigua.

Breu
descripció:

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:

4.5

Persona o àrea responsable:

Comissió Sostenible

Observacions:

Indicador/s:

Haver bridat totes les aixetes dels lavabos de l’equipament.
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5.11 Nom de l’actuació: Tovallons de roba
-

Objectius:

Reducció del consum de paper
Sensibilitzar el conjunt de les sobre el consum de paper.

Una altra de les accions és la reducció del consum de paper dins del
menjador per les treballadores de l’equipament. Per aquest motiu,
s’han confeccionat tovallons de roba per cadascuna de les
treballadores i s’ha instal·lat un estenedor-

Breu
descripció:

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:

5.1, 5.2

Persona o àrea responsable:

Comissió Sostenible

Observacions:

Indicador/s:

Totes les treballadores tenen un tovalló de roba.
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6. Avaluació
Indicadors de seguiment:

Indicador

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

Criteris de Sostenibilitat

Elaboració d’un llistat d’empreses
amb criteris d’economia social i
solidària.

Haver elaborat
el llistat.

Finalitzat

Realitzat

--------------

Criteris de Sostenibilitat

Realització d’un elevat
percentatge de compres en
empreses d’ESS.

Tenir un
proveïdor
almenys de
cada sector en
ESS.

En procés

17% de
compres totals

En procés

Gots Reutilitzables

Utilització

Utilització en
un mínim de 20
trobades

En procés

Utilització en
36 trobades

En procés

Reducció del consum de paper

Reducció número d’impressions

Reduir un 20%
del total

En procés

No realitzat

En procés

Reciclatge

Utilització dels contenidors

Utilització

En procés

Realitzat

En procés

Realització de Recursos sobre
sostenibilitat per al jovent i les
associacions del CJB

Elaboració de mínim un nou
recurs i distribució dels ja
existents

Elaboració d’
un nou recurs i
distribució

En procés

Realitzat

En procés

Fomentar la participació juvenil a la ciutat
i el treball en xarxa de les entitats juvenils

Assoliment dels projectes del
Consell de Joventut de Barcelona.
Participació de les entitats en els
projectes del CJB.

Participació
Elevada

En procés

Realitzat

En procés

Actuació

Estat actual
Data:

1r any
Data: 2018

2n any
Data: 2019

15

Guia SOS Campaments

Marató Energètica

Jornades de Sostenibilitat

Brides a les aixetes

Tovallons de roba

Elaboració de la Guia i
presentació de la Guia al juny
Ús per part dels caus i esplais
Reducció del consum energètic de
l’edifici.
Dur a terme un mínim de 3
accions comunicatives de
sensibilització.
Realitzar les Jornades de la
Sostenibilitat al mes de juny
Aconseguir una participació de
mínim 40 persones.
Bridar totes les aixetes de
l’equipament.

Totes les treballadores tenen un
tovalló de roba.

Haver
presentat la
guia i
aconseguir un
mínim de 50
descàrregues
Aconseguir un
5% mínim de
consum total.
Fer un mínim
de 5 cartells.
Aconseguir una
participació de
mínim 40
persones.
Aconseguir un
estalvi del 5&
d’aigua
Totes les
treballadores
tenen un
tovalló de roba
(també les
persones
noves).

En procés

-----------------

Realitzat

Finalitzat

---------------------

Realitzat

Finalitzat

-------------------

Realitzat

Finalitzat

--------------------

Realitzat

En anàlisi

----------------------

Realitzat
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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

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

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

10.1
0

10. Resiliència i responsabilitat
planetària

8. Col·laboracions i treball en xarxa
El Consell de Joventut de Barcelona, que està format per 76 entitats juvenils de la ciutat,
té caràcter de treball en xarxa amb aquestes. Divideix el seu treball en àmbits
d’actuació els quals cada entitat participa en grup de treball per tal de realitzar
projectes col·laborativament. Té caràcter de ciutat, i per tant col·labora amb
pràcticament tots els equipaments de la ciutat en la realització dels seus projectes i
esdeveniments.

9. Observacions
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