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

Fundació Pere Tarrés

Breu descripció:
La Fundació Pere Tarrés, amb 60 anys d'existència, és una organització no lucrativa
educativa i d'acció social que va néixer amb la finalitat de promoure l’educació en el
lleure d’infants i joves.
Dedicada a la promoció de l'educació en el temps lliure, el voluntariat, la millora de la
intervenció social i l'enfortiment del teixit associatiu, amb el temps la seva acció s'ha
ampliat a altres àmbits de l'acció social com ara la formació, la recerca i la gestió.

Dades de contacte

c/ Numància 149-151, 08029 Barcelona
Via Telefònica: 93 430 16 06
Via e-mail: mfoz@peretarres.org
https://www.peretarres.org/

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

dimarts, 11 / desembre / 2012

2. Dades del Pla d’Acció
Expliqueu com us heu organitzat per fer el Pla d’Acció:
La Fundació Pere Tarrés (FPT en endavant) té implantat i certificat un sistema de gestió ambiental basat en
la ISO 14001:2015 als centres de Numància i Carolines. En aquest context es realitza el seguiment
d’aspectes ambientals considerats per l’activitat de la FPT. Sobre aquests aspectes ambientals es realitza
una avaluació anual i es plantegen accions sobre aquells considerats significatius. Dels significatius es
plantegen objectius específics o es gestionen com a riscos/oportunitats.
En el procés hi participen els diferents treballadors/es que realitzen el seguiment i l’avaluació, i el
plantejament d’objectius hi participa l’equip dels sistemes de gestió i la direcció.
Data de publicació del Pla d’Acció:

Gener 2021

Vigència del Pla d’Acció:

31/12/2021

Pla o plans d’acció anteriors:

Pla d'Acció FPT 2019_2020
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3. Objectiu del Pla d’Acció
Punt de partida del Pla d’Acció:
La Fundació té, des dels seus inicis, una estreta vinculació i un llarg recorregut en l’àmbit de l’educació i
formació ambiental; existeixen també, moltes experiències de bones pràctiques ambientals en altres
seccions de l’organització. Al setembre del 2016 es va iniciar la implantació d’un Sistema de Gestió
Ambiental (SGA).
Es continua treballant per la implantació d'un sistema de gestió ambiental, per tal de prevenir la
contaminació, reduir l'impacte ambiental i fomentar la sostenibilitat. Al 2019 es va dur a terme la
certificació inicial del sistema de gestió ambiental implantat a la seu central del carrer Numància i al centre
de formació i consultoria del carrer Carolines, d'acord amb la norma ISO 14001:2015, i progressivament
s’anirà ampliant la certificació.
Propòsit principal del Pla d’Acció:
Actuar sobre els aspectes ambientals significatius de l’any 2019-2020. Millorar la capacitat de seguiment de
consums i residus de la FPT, així com seguir contribuint en la conscienciació i educació ambiental.
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4. Descripció de les actuacions
1. Nom de l’actuació:

Mantenir certificació SGA segons ISO 14001:2015

Objectius d’aquesta
actuació:

Mantenir la certificació del Sistema de
Gestió Ambiental (SGA) implantat i
certificat als centres de Carolines i la Seu
de Numància.

Breu descripció:

Mantenir la certificació del Sistema de Gestió Ambiental conforme a la norma UNEEN ISO 14001:2015 als centres de Carolines i la Seu de Numància, realitzant les
auditories de seguiment i renovació corresponents. L’abast de la certificació és la
gestió dels serveis, activitats i docència realitzada a les instal·lacions d’aquests dos
centres (activitat d’oficina).

Més informació
(enllaç):
Beneficis esperats:

Tipus d’actuació:

☒ Ambientals
☐ Socials
☐ Econòmics

de continuïtat

Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació?
Objectiu 6, línia acció 6 (Desenvolupar en les institucions, les entitats i les empreses una cultura
organitzativa socialment i ambientalment responsable que creï valor a llarg termini).
Objectiu 6, línia acció 9 (Incorporar criteris de sostenibilitat i processos de millora contínua en l’activitat
de les organitzacions; també en esdeveniments (fires, congressos, festes, etc.) i les obres de la ciutat).
Persona o àrea responsable:

Àrea de Qualitat i Medi Ambient.

Calendari d’execució previst:

Setembre 2021

Recursos humans i/o econòmics:

Cost auditoria externa de certificació.

Observacions:

-

Indicador/s:
Mantenir vigent el certificat acreditatiu corresponent per part de l’entitat certificadora.
f
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2. Nom de l’actuació:

Reducció del consum de paper i del paper blanc

Objectius d’aquesta
actuació:

Reduir el 5% del consum de paper global
i incrementar el consum de paper
reciclat fins assolir mínim el 40% del
total, al centre de Numància.

Breu descripció:

Fomentar les bones pràctiques per tal de reduir el consum de paper, establir
mecanismes de control en la compra de paper, per tal de reduir les comandes de
paper en general, i també de paper blanc, amb l’objectiu de reduir el 5% del consum
de paper, i d’incrementar el consum de paper reciclat fins assolir mínim un 40% del
consum total, a les oficines de la Seu de Numància.

Més informació
(enllaç):
Beneficis esperats:

Tipus d’actuació:

☒ Ambientals
☐ Socials
☒ Econòmics

de millora

Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació?
Objectiu 5, línia acció 5 (Enfortir la contractació i la compra responsable per part de l’Administració
pública, el sector privat i el tercer sector. Incorporar criteris ambientals i socials en concursos públics.
Formalitzar contractes amb reserva social i iniciatives socials, a través de centres d’inserció sociolaboral o
entitats sense ànim de lucre).

Persona o àrea responsable:

Departament de compres Numància - Àrea de Qualitat i Medi
Ambient.

Calendari d’execució previst:

Desembre 2021.

Recursos humans i/o econòmics:

-

Observacions:

-

Indicador/s:
Consum de paper (Kg/treb*any).
% paper reciclat del total del consum de paper anual.
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3. Nom de l’actuació:

Reducció del consum energètic

Objectius d’aquesta
actuació:

Implantar model per monitorització de
consums i proposta de millores.
(eficiència energètica)

Breu descripció:

Sistematitzar el seguiment i anàlisi detallat dels consums a partir de la monitorització
d’una eina de gestió i eficiència energètica que integra les dades digitalitzades de
telemesures proporcionades pels proveïdors, per tal d’adoptar mesures que en
permetin reduir el consum en les instal·lacions de la FPT.

Més informació
(enllaç):
Beneficis esperats:

Tipus d’actuació:

☒ Ambientals
☐ Socials
☒ Econòmics

de continuïtat

Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació?
Objectiu 4, línia acció 5 (Estalviar recursos naturals i aconseguir la màxima eficiència en la seva producció,
distribució i us, en especial de l’aigua i l’energia).

Persona o àrea responsable:

Serveis Tècnics.

Calendari d’execució previst:

Desembre 2021.

Recursos humans i/o econòmics:

-

Observacions:

-

Indicador/s:
Implantació model monitorització (Sí o No).
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4. Nom de l’actuació:

Reducció del residu d’envasos

Objectius d’aquesta
actuació:

Reduir el 15% el residu d’envasos al
centre de Carolines.

Breu descripció:

Reduir el residu d’envasos generat al centres de Carolines fent principalment accions
de sensibilització als treballadors/es i als usuaris/usuàries de bones pràctiques
ambientals per tal de reduir, reutilitzar i reciclar el residu d’envasos.

Més informació
(enllaç):
Beneficis esperats:

Tipus d’actuació:

☒ Ambientals
☐ Socials
☐ Econòmics

de millora

Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació?
Objectiu 5, línia acció 9 (Considerar el residu com a recurs. 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).
Objectiu 5, línia acció 10 (Millorar la gestió dels residus prioritzant per aquest ordre la reducció, la
reutilització i el reciclatge, per sobre de la valorització energètica. Incrementar el compostatge. Aplicar el
criteri de proximitat i responsabilitat en el tractament dels residus, i optimitzar les rutes de transport).

Persona o àrea responsable:

Àrea de Qualitat i Medi Ambient.

Calendari d’execució previst:

Desembre 2021.

Recursos humans i/o econòmics:

-

Observacions:

-

Indicador/s:
Residu d’envasos generat (Kg/treb*any)

F
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5. Nom de l’actuació:

Sensibilització treballadors/es i usuaris/usuàries

Objectius d’aquesta
actuació:

Sensibilitzar a treballadors/es i a
usuaris/usuàries dels serveis de la
Fundació sobre l’impacte ambiental
generat i accions per evitar-lo.

Breu descripció:

Recollir accions i activitats realitzades. Difondre iniciatives pròpies.
Conscienciar sobre les activitats realitzades que generen impacte al medi ambient.
Difondre entre els treballadors/es el funcionament del sistema de gestió ambiental i
bones pràctiques de treball. Conscienciar als usuaris/usuàries del compromís
ambiental de la Fundació i fomentar bones pràctiques.

Més informació
(enllaç):
Beneficis esperats:

Tipus d’actuació:

☒ Ambientals
☒ Socials
☐ Econòmics

de continuïtat

Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació?
Objectiu 6, línia acció 7 (Potenciar el desenvolupament personal i professional de treballadors i
col·laboradors, proporcionant unes condicions de treball òptimes i la motivació necessària. Garantir la
igualtat d’oportunitats. Incorporar criteris ambientals i socials en la formació).
Objectiu 9, línia acció 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.

Persona o àrea responsable:

Àrea de Qualitat i Medi Ambient.

Calendari d’execució previst:

Desembre 2021.

Recursos humans i/o econòmics:

-

Observacions:

-

h

Indicador/s:
Accions realitzades durant l’any.

f

8

6. Nom de l’actuació:

Incrementar productes neteja de gamma ECO

Objectius d’aquesta
actuació:

Substituir el 50% dels productes de
neteja per la gamma ECO equivalent.

Breu descripció:

Reduir la perillositat dels productes de neteja emprats establint amb el proveïdor una
proposta de substitució dels productes utilitzats per productes equivalents ECO amb
etiqueta ecològica.

Més informació
(enllaç):
Beneficis esperats:

Tipus d’actuació:

☒ Ambientals
☐ Socials
☐ Econòmics

de millora

Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta
actuació?
Objectiu 5, línia acció 5 (Enfortir la contractació i la compra responsable per part de l’Administració
pública, el sector privat i el tercer sector. Incorporar criteris ambientals i socials en concursos públics.
Formalitzar contractes amb reserva social i iniciatives socials, a través de centres d’inserció sociolaboral o
entitats sense ànim de lucre).

Persona o àrea responsable:

Departament de compres.

Calendari d’execució previst:

Desembre 2021.

Recursos humans i/o econòmics:

-

Observacions:

-

Indicador/s:
% productes neteja ECO respecte productes sense etiqueta ecològica.
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7. Nom de l’actuació:

Ecocolònies Estiu 2021

Objectius d’aquesta
actuació:

Les colònies d’estiu són una experiència
única per viure de manera intensiva el
contacte amb la natura i els valors de la
sostenibilitat. Els nostres programes
educatius incorporen criteris de
sostenibilitat i de coneixement del medi
i fan pedagogia sobre la necessitat
d’actuar per revertir els efectes del canvi
climàtic. L’equip de monitores i
monitors de la Fundació Pere Tarrés,
especialitzats en educació ambiental,
acompanyaran els infants, adolescents i
joves en el seu paper protagonista en el
futur del planeta durant la seva estada a
les colònies.

Breu descripció:

Les ECOCOLÒNIES s’han dissenyat prenent com a premissa cinc compromisos per un
planeta més sostenible. Una manera de fer que ens marca el camí a seguir de la mà
de les noves generacions: compromís d’eficiència energètica, compromís de
conscienciació sobre el consum d’aigua, compromís de gestió de residus, compromís
de medi natural, i compromís d’hàbits de consum.

Més informació
(enllaç):
Beneficis esperats:

Ecocolònies 2021
Tipus d’actuació:

☒ Ambientals
☐ Socials
☐ Econòmics

de continuïtat

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

Objectiu 5, línea d’acció 3 (Impulsar programes d’educació del consum responsable. Reflexionar sobre la
situación actual de degradació i finitud dels recursos, el consum superflu, el diner i les opcions de productes
més saludables per a les persones i el planeta, ja des de la infància i al llarg de tota la vida).
Objectiu 8, línea d’acció 5 (Establir l’ecodisseny i l’ecoproducció, basats en el cicle de vida, com a
procediments prioritaris de creació de productes i serveis. Eliminar l’obsolescència programada).
Objectiu 9, línia acció 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).
Objectiu 9, línia acció 3 (Impulsar continuadament l’educació per la sostenibilitat en l’educació no formal
(àmbit socioeducatiu, ocupacional, cultural i de lleure) i informal (mitjans de comunicació, acció comunitària,
etc.).
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Persona o àrea responsable:

Servei de Colònies de Vacances - Educació Ambiental.

Calendari d’execució previst:

Juliol 2021.

Recursos humans i/o econòmics:

-

Observacions:

-

h

Indicador/s:
Ecocolònies realitzades durant l’estiu del 2021.
f
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8. Nom de l’actuació:

Casals d’Estiu sostenibles 2021

Objectius d’aquesta
actuació:

La Fundació Pere Tarrés presenta un
Casal d’Estiu sostenible des de dos punts
de vista que es relacionen: d'una banda,
la sostenibilitat emocional dels infants i
joves i de l’altra, la sostenibilitat
ambiental. Aquest últim punt va lligat a
l’eix temàtic, i pretén promoure la
sensibilització sobre la importància de
respectar el medi ambient i d’actuar per
preservar-lo.

Breu descripció:

Aquest estiu seguim posant l’accent en els ODS (objectius de Desenvolupament
Sostenible) donant una oportunitat de sensibilització i protagonisme davant la
intenció de fer un món millor, sostingut per la identitat individual i grupal, el
sentiment de pertinença, l’apoderament dels infants, la igualtat de gènere, el consum
sostenible, entre d’altres.
“Siguem el canvi que volem al món” és el centre d’interès de la proposta educativa
dels casals d’enguany de la Fundació Pere Tarrés. La Gaia és el personatge d’una
súper heroïna que somia amb un món millor per a tothom, tant per als animals, les
plantes, els éssers humans i tot el planeta Terra. La Gaia, acompanyada d’altres
personatges, plantejarà reptes setmanals a partir d’un seguit d’activitats i
experiències per l’entorn per tal de millorar el món.

Més informació
(enllaç):
Beneficis esperats:

Casals d'estiu 2021
Tipus d’actuació:

☒ Ambientals
☒ Socials
☐ Econòmics

de continuïtat

Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta
actuació?
Objectiu 9, línia acció 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).

Objectiu 9, línia acció 3 (Impulsar continuadament l’educació per la sostenibilitat en l’educació no formal
(àmbit socioeducatiu, ocupacional, cultural i de lleure) i informal (mitjans de comunicació, acció comunitària,
etc.).
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Persona o àrea responsable:

Programes Educatius i Socials - Escola i Lleure.

Calendari d’execució previst:

Juliol 2021.

Recursos humans i/o econòmics:

-

Observacions:

-

h

Indicador/s:
Casals realitzats durant l’estiu del 2021.
f
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5. Avaluació

Indicadors de seguiment:

Actuació

Valor actual
Data: des.-19

Indicador

Valor esperat al
cap d’un any:

Mantenir vigent el certificat
acreditatiu corresponent per
part de l’entitat
certificadora.

Certificació inicial
2019- Primer
seguiment 2020

Mantenir vigent
certificació -Segon
seguiment 2021

Consum paper Kg/treb*any
% paper reciclat del total del
consum de paper anual.

21,4 Kg/treb*any
26%

≤ 20,3 Kg/treb*any
≥ 40%

Implantació model
monitorització (Sí o No)

-

Model
monitorització
implantat

4. Reduir el 15% el residu d’envasos al
centre de Carolines.

Residu generat Kg/pers*any

1,4Kg/treb*any

≤ 1,17Kg/treb*any

5. Sensibilització treballadors/es i
usuaris/usuàries.

Accions realitzades durant
l’any.

2

3-4

1. Mantenir certificació SGA segons ISO
14001:2015 centres Carolines i
Numància.
2. Reduir el 5% del consum de paper
global i incrementar el consum de paper
reciclat fins assolir mínim el 40% del
total, al centre de Numància.
3. Reducció del consum energètic.
Implantar model per monitorització de
consums i proposta de millores.
(eficiència energètica)
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Valor assolit
Data 1r any:

Valor assolit
Data 2n any:

5. Avaluació
Indicadors de seguiment:

Actuació

Valor actual
Data: des 2019

Indicador

6. Substituir el 50% dels productes de
neteja per la gamma ECO equivalent.

% productes neteja ECO
respecte productes sense
etiqueta ecològica.

-

7. Ecocolònies Estiu 2021.

Ecocolònies realitzades
durant l’estiu del 2021.

13 (valor 2020)

8. Casals d’Estiu sostenibles 2021.

Casals realitzats durant
l’estiu del 2021.

55 (valor 2020)
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Valor esperat al
cap d’un any:
≥ 50% productes
neteja ECO
respecte productes
sense etiqueta
ecològica
Que totes les
ecocolònies
previstes es puguin
dur a terme (23)
Que tots els casals
previstos es puguin
dur a terme (60)

Valor assolit
Data 1r any:

Valor assolit
Data 2n any:

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
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