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PLA   D’ACCIÓ   
B+S 		

Projecte   Minerva 		

		

		
		
		
		
		
		
		
		



    

1.			Dades			de			l’organització	   
  

		

		

2.			Dades			del			Pla			d’Acció	 		
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Nom:   Projecte   Minerva.    Dones   creadores   de   Gràcia   
    

Breu   descripció:   

El   Projecte   Minerva   és,   després   de   10    anys,   un   punt   de   trobada   consolidat   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   ar�s�c   de   la   ciutat.   

  
La   seva   finalitat   és   el   foment   de   la   creació   cultural   de   les   dones,   des   del   territori   i   amb   
perspec�va   de   gènere.   

  

  

  

    

Dades   de   contacte     Plaça   de   la   Vila,   2   

  

  

Mònica   Noguero   
mnes�lpunt@gmail.com    (646239295)   
Jèssica   Herrera     
pqno@pqno.com    (   626666132)   

    minerva@creadoresdegracia.cat   
  

  
h�ps://creadoresdegracia.cat/     

  
    

Data   de   la   signatura   del    Compromıś   Ciutadà   per   la   
Sostenibilitat    2012-2022:   16/06/2021   

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

  
  

Donada   la   realitat   del   nostre   col.lec�u,   format   per   creadores   amb   diverses   sensibilitats   laborals   i   personals,   
hem   decidit   com   a   grup   buscar   una   forma   opera�va   de   treball,   que   ens   permet   definir   les   àrees   d’actuació   
derivant   les   responsabilitats   en   comissions   de   treball.    Mantenint   la   voluntat   de   fer   un   pla   d’acció   
par�cipa�u,   que   englobi   tots   els   espais   on   podem   incidir   com   a   projecte   que   inclou   a   moltes   creadores   
d’àmbits,   disciplines   i   sensibilitats   diferents,   es   deriva   el   disseny   del   mateix   a   la   comissió   de   sostenibilitat   
liderada   per   Jessica   Herrera   i   Mònica   Noguero,   que   comptarà   amb   el   suport   de   l’equip   tècnic   de   TRAMA.   
Un   cop   feta   la   definició   inicial   de   les   línies   d’actuació   es   consensuarà   el   Pla   amb   el   conjunt   de   les   creadores   
del   Projecte   Minerva.   

  
  
  
  

  

Data   de   publicació   del   Pla   d’Acció:   16/06/2021   
    

Vigència   del   Pla   d’Acció:   31/12/2022   

    

Pla   o   plans   d’acció   anteriors:   

  
  

Pla   d’acció   Minerva   2019   

mailto:mnestilpunt@gmail.com
mailto:pqno@pqno.com
https://creadoresdegracia.cat/
http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/documents/plans/pla_daccio_minerva_2019.pdf


    

  

  

  

  

  

3.			Objectiu			del			Pla			d’Acció	 		

		
4.			Descripció			de			les			actuacions	 		
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Pla   d’acció   Minerva   2020   
  
  

Punt   de   partida   del   Pla   d’Acció:     
Després   de   dos   anys   presentant   el   Pla   d’acció   des   del   Projecte   Minerva,   com   a   col·lec�u   hem   treballat   el   
diagnosi   de   les   diferents   situacions   i   necessitats   de   les   creadores.    La   sensibilització   sobre   la   necessitat   
d’aplicar   criteris   de   sostenibilitat   social   i   ambiental   a   les   nostres   actuacions.    I   finalment   la   consciencia   com   
a   col.lec�u   de   con�nuar   endavant   en   la   nostra   par�cipació   dins   d’aquest   pla   com   a   reflex   de   compromís   
ciutadà.    Avançar   ens   compromet   a   formar-nos   per   generar   una   par�cipació   ac�va   dins   la   nostra   comunitat.   

  
Propòsit   principal   del   Pla   d’Acció:   
.   Par�cipar   ac�vament    en   aquelles   formacions   proposades   des   de   B+S,   que   puguin   tenir   impacte   i   interès   
pel   desenvolupament   de   les   nostres   ac�vitats   com   a   col·lec�u   i   es   centrin   en   les   diverses   realitats   de   les   
nostres   creadores.   

  
.   Assumir   el   compromís   des   de   la   Comissió   de   sostenibilitat   del   Projecte   Minera,   de   fer   difusió   dels   plans   
forma�us   a   la   resta   de   companyes   per   fomentar   les   bones   pràc�ques   en   matèria   de   sostenibilitat.   

  
.   Difondre   dintre   el   col.lec�u   el   coneixement   adquirit   en   les   sessions   forma�ves   i   donar   eines   explícites   per   
posar-ho   en   pràc�ca.   
    

1.			Nom			de			l’actuació:		 Formació   per   la   conscienciació   
    

  

  
Objectius   
d’aquesta   actuació:   

-Detectar  la  oferta  forma�va  de  B+S  que  s’adap�  a  la            
realitat   de   les   nostres   creadores.   

  
-Difondre  els  coneixements  adquirits  en  les  formacions         
entre  el  grup  de  creadores  per  estendre  la  cultura  de  la             
sostenibilitat   de   manera   interna.   

  

 

  
  
  
  
          

Breu   descripció:   -Par�cipació   de   les   representants   de   la   Comissió   de   sostenibilitat   en   les   
formacions   escollides.   
-Transmissió   posterior   dels   coneixements   adquirits   mitjançant   e-mails   
trimestrals    informa�us.     

  
  
  
    

Bene�icis   esperats:   
x☐     Ambientals    
x☐     Socials   
   ☐     Econòmics   

Tipus   d’actuació:   Formació   
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Quines   lıńies   d’acció   del    Compromıś   Ciutadà   per   la   Sostenibilitat    contribueixen   amb   aquesta   actuació?   

5.2,   5.4,   7.9,   9.1,   9.3,   

Persona   o   àrea   responsable:   Comissió   sostenibilitat   Projecte   Minerva   

    

Calendari   d’execució   previst:   Juny   2021/   Desembre   2022   

    

Recursos   humans   i/o   econòmics:   2   persones,   encarregades   de   la   Comissió.     
    

Indicador/s:   

Nombre   de   formacions   realitzades.   
Nombre   de   mails   informa�us   enviats.     
Nombre   de   consultes   realitzades   al   respecte.   

2.			Nom			de			l’actuació:		 Incidir   en   l’ús   de   bones   pràctiques   en   matèria   de   
sostenibilitat   en   les   accions   organitzades   pel    col.lectiu.   

    
  

  
Objectius   
d’aquesta   actuació:   

-Con�nuar  amb  la  feina  desenvolupada       
fins  al  moment  en  l’anterior  Pla  d'acció,         
incidint  en  la  reducció  d’ús  de  materials         
i   el   reaprofitament   dels   mateixos.   

  
-Fomentar  l’ús  de  materials      
sustentables.   

  
-Minimitzar  l’impacte  ambiental  de  les       
nostres   actuacions.   

  
-Treballar  l’adaptabilitat  social  de  les       
nostres   intervencions.   

  
  

  

  

  
  
  
  

  

          
Breu   descripció:   Mitjançant   les   trobades   mensuals   de   les   Creadores   Minerva   i   els   mails   informa�us   

enviats   per   la   Comissió   de   sostenibilitat,   anirem   revisant   l’impacte   de   les   nostres   
actuacions.   
Es   facilitarà   informació   i   accés   a   les   formacions   ofertes   per   B+S.   

  
  
  

Bene�icis   esperats:   x☐     Ambientals    
   x☐     Socials   
   ☐     Econòmics   

Tipus   d’actuació:   
  Con�nuïtat   

    
      
  
  

Quines   lıńies   d’acció   del    Compromıś   Ciutadà   per   la   Sostenibilitat    contribueixen   amb   aquesta   actuació?   
  

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
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5.8,   5.9   5.10,6.9.   

Persona   o   àrea   responsable:   Comissió   sostenibilitat   Projecte   Minerva.   

    

Calendari   d’execució   previst:   Juny2021/   Desembre   2022   

    

Recursos   humans   i/o   econòmics:   
Comissió   sostenibilitat   (2   persones).   Dones   creadores   de  
Gràcia.   

    

Observacions:     

Indicador/s:   

-Número   de   actuacions   on   s’apliquen   criteris   de   sostenibilitat   ambiental   i   social.   
-Número   de   consultes   rebudes   al   respecte.   
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3.			Nom			de			l’actuació:		 Transparència   i   accesibilitat   de   la   informació.   
    

  

  
Objectius   
d’aquesta   actuació:   

.Incorporar  el  coneixement  adquirit  de       
bones  pràc�ques  en  matèria  de       
sostenibilitat  ambiental  i  social  en  el        
catàleg  Minerva  ,  accesible  a  totes  les         
creadores   de   manera   permanent.   

  

  

  

  
  
  
  
  
          

Breu   descripció:   .Crear   en   el   catàleg   de   les   Dones   creadores   de   Gràcia   ,   un   apartat   on   es   faci   referència   
a   la   nostra   inclusió   al   projecte   B+S,   i   des   d’on   podem   compar�r   el   coneixement   
adquirit   a   les   diverses   formacions.     

  
  
  

Bene�icis   esperats:   x☐     Ambientals    
   x☐     Socials   
   ☐     Econòmics   

Tipus   d’actuació:   
Informa�va   

    
      
  
  

Quines   lıńies   d’acció   del    Compromıś   Ciutadà   per   la   Sostenibilitat    contribueixen   amb   aquesta   actuació?   
  

9.6,9.10.   

Persona   o   àrea   responsable:   Comissió   sostenibilitat   

    

Calendari   d’execució   previst:   Juny   2021-   desembre   2022   

    

Recursos   humans   i/o   econòmics:   Suport   tècnic   TRAMA.   Dues   persones   comissió   sostenibilitat.   

    

Observacions:     

Indicador/s:   

Entrades   d’informació   realitzades    .   
Visites   realitzades   en   aquest   apartat   de   la   plana   web.   

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


    

5.			Avaluació	 		
Indicadors			de			seguiment:	 		
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Actuació	 		 Indicador	 		 Valor			actual	 		
Data:     11/06/2021   

Valor			esperat			al		
cap			d’un			any:	 		

Valor			assolit	 		
Data   1r   any:     

Valor			assolit	 		
Data   2n   any:     

Formació   per   la   consciència   
Nombre   de   formacions   
realitzades   

  

No   hi   ha   valors   
associats   

Mínim   6formacions  
      

Formació   per   la   consciència`   
Nombre   de   mails   
informa�us   enviats   

  

No   hi   ha   valors   
associats   

Mínim   un   mail   
informa�u   per   
trimestre   

  

    

Formació   per   la   consciència`   Nombre   de   consultes   
realitzades   al   respecte   

No   hi   ha   valors   
associats   

5   consultes   per   
mail   informa�u   
trimestral   

    

Incidir   en   l´ús   de   bones   pràc�ques   en   
matèria   de   sostenibilitat   en   les   accions   

organitzades   pel   col·lec�u   

Nombre   d’actuacions   on   
s’apliquen   criteris   de   
sostenibilitat   ambiental   i   
social   

No   hi   ha   valors   
associats   5   ac�vitats       

Incidir   en   l´ús   de   bones   pràc�ques   en   
matèria   de   sostenibilitat   en   les   accions   

organitzades   pel   col·lec�u   

Nombre   de   consultes   
realitzades   al   respecte   

No   hi   ha   valors   
associats   

5   consultes   per   
ac�vitat   

    

Transparència   i   accessibilitat   de   la   
informació   

Nombre   d’entrades   
d’informació   realitzades   

No   hi   ha   valors   
associats   3   per   trimestre       

Transparència   i   accessibilitat   de   la   
informació   

Nombre   de   visites  
realitzades   en   aquest   apartat   
de   la   plana   web   

No   hi   ha   valors   
associats   

50   visites   
trimestrals   

    



    
6.			Relació			amb			el			Compromís			Ciutadà			per			la			Sostenibilitat	 		

  
Objectius	 	i	 	línies	  d’acció  del   Compromıś  Ciutadà  per  la  Sostenibilitat  relacionades  amb  les  	 	            
actuacions   del   Pla   d’Acció:   

  

  

  

7.			Col·laboracions			i			treball			en			xarxa	 		
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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   

10.1 
0   

Les   integrants   del   projecte   Minerva:    h�ps://creadoresdegracia.cat/creadores     

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

