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ACCIONS PER LA SOSTENIBILITAT 
 

1. DADES DE L’ORGANITZACIÓ 

 

Nom de l’organització: Fundació Engrunes 

Breu descripció de l’organització:  ENGRUNES és una fundació privada d'iniciativa social 
constituïda al 1982, que té com a objectiu lluitar contra la pobresa i l'exclusió social a 
través de la inserció laboral i social de persones marginades o excloses i, com a empresa 
d' inserció, mitjançant la producció de béns i serveis. 

Telèfon 93 582 99 99 

Web: http://www.engrunes.org/ 

E-mail contacte engrunes@engrunes.org 

 
 

2. ACTUACIONS DESTACADES 

 
Llistat de l’actuació o actuacions sobre gestió de residus 
 

Títol de les actuacions 

1. Reutilitzar més, llençar menys 

2. Jo reutilitzo, i tu? calcula quantes emissions pots evitar! 

3. Projecte de promoció, cohesió social i desenvolupament del Districte de 
Nou Barris 

 

1. Reutilitzar més, llençar menys 

 
Breu descripció:  
 
Aquesta campanya, que segueix el testimoni del Waste Watchers, va ser en l'edició de 
2009 la primera de les accions de la Setmana Europea de Prevenció de Residus realitzada 
paral·lelament en diferents països d'Europa.  
 
Campanya de recollida de recursos i equivalència de tones de residus evitats, per tant, de 
recursos naturals estalviats, a través de la recollida i venda d’articles de 2a mà. 
Durant la campanya, les persones ocupades a les botigues i les voluntàries de les nostres 
entitats conviden els clients i visitants a conèixer el pes dels articles que compren i a 
incloure'l en la recollida de dades a nivell europeu. A més, els ciutadans poden conèixer 
el funcionament de les organitzacions recuperadores, els beneficis de la reutilització i les 
diferents bones pràctiques que tenen a l’abast per reduir la generació de residus. 
 
Per a això s'ha utilitzat com a exemple el pes dels articles destinats diàriament a través 
de les botigues a la reutilització i que equivalen al pes de residus "no generats", per tant, 
de "recursos naturals estalviats", al costat del dada agregada del pes diari total calculat a 
nivell europeu en totes les entitats que participen paral·lelament a l'acció. 
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Imatge de la iniciativa 
 

 
 

Beneficis: 
 
  x  Ambientals         x    Socials         x   Econòmics 

 
Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat: 5.5, 5.10 
 

 

2. Contra el canvi climàtic ... jo reutilitzo, i tu? calcula quantes emissions pots 
evitar! 

 
Breu descripció:  
 
El projecte consisteix en una campanya de sensibilització per reduir la generació de 

residus i apostar per la reutilització com a estratègia contra el canvi climàtic. L'objectiu 

general és la prevenció de la contaminació i el canvi climàtic relacionats amb la generació 

de residus urbans. 

 La iniciativa vol llançar el missatge que la conseqüència directa d'un millor aprofitament 

dels nostres recursos a través de la reutilització i el reciclatge afavoreix la disminució de 

gasos d'efecte hivernacle, el que és una contribució directa a frenar el canvi climàtic. 

 A més, es pretén promocionar la reutilització i el reciclatge, com una mesura més per a 

la prevenció de la generació de residus i una alternativa de consum responsable. 

 Els objectius específics són: 

 • Promocionar els hàbits de la reutilització i el reciclatge com a estratègia prioritària 

davant la gestió de residus, la prevenció de la contaminació i la lluita contra el canvi 
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climàtic. 

 • Divulgar la relació directa que hi ha entre la reutilització i el reciclatge de residus i la 

disminució dels GEH (gasos d'efecte hivernacle). 

S’ha desenvolupat una calculadora de CO2 evitat, perquè els ciutadans puguin 

comprovar les emissions que s'estalvien amb els seus hàbits vinculats a la prevenció, 

reutilització i reciclatge de potencials residus. Es determinen unes equivalències de tones 

de CO2 evitades per cada article que és reutilitzat o reciclat en comptes de rebutjat. 

1 frigorífic reutilitzat= - 46 cotxes en circulació 

1 sofà reutilitzat= 4.579 arbres absorbint CO2 

http://reutilizayevitaco2.aeress.org/ 

Imatge de la iniciativa 
 

 
 

Beneficis: 
 
 x   Ambientals        x    Socials         x   Econòmics 

 
Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat: 5.5, 5.10 
 

 

3. Projecte de promoció, cohesió social i desenvolupament del Districte de Nou Barris 

 
Breu descripció:  
 

Aquest projecte ha millorat la formació i la situació de 15 persones en risc d’exclusió 
social del districte de Nou Barris mitjançant un contracte de treball, amb 
l’acompanyament d’un tècnic d’inserció i la formació activa al lloc de treball.  

 
Per dur a terme aquesta iniciativa s’han realitzat tasques de manteniment de mobiliari 
urbà del Districte de Nou Barris. 
 
OBJECTIU DEL COMPROMÍS CIUTADÀ PER LA SOSTENIBILITAT 

http://reutilizayevitaco2.aeress.org/
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Posar en marxa un Projecte Pilot de Manteniment Urbà, adreçat a col·lectius amb 
especials dificultats d’inserció. 

Generar noves oportunitats de treball i de desenvolupament professional i 
empresarial al territori en col·laboració amb el sector públic. 

Capacitar professionalment a persones amb dificultats d’inserció de Nou Barris 
mitjançant un contracte laboral.  

Millorar l’estat del  Mobiliari urbà. 

Aconseguir el reconeixement ciutadà dels participants i la sensibilització dels veïns 
i veïnes del barri vers la cura i manteniment de l’espai urbà i la sostenibilitat, com 
a elements potenciadors de la convivència i el civisme. 

         Establir les bases tècniques de l’activitat d’un servei de neteja específic de cartells,       
         adhesius, pintades i grafits en caixes de serveis situades a l’espai públic que pugui   
         consolidar-se en la creació de nous projectes  empresarials. 
 
DURADA 
El període d’execució del projecte ha estat de 12 mesos. Des de l’1 de desembre de 2014 
i fins al 31 de desembre de 2015. 
 
VALORS A DESTACAR 

Un dels factors que han caracteritzat el projecte és la utilització d’una metodologia 
participativa, orientada a implicar als diferents agents socials i econòmics, així com a la 
comunitat, en l’elaboració de propostes i projectes orientats a la resolució de les 
problemàtiques més rellevants que afecten a la població del territori, com ara la inserció 
sociolaboral. 

La Fundació Privada Engrunes ha presentat una proposta d’actuació integral i sostenible 
de promoció, cohesió social i desenvolupament econòmic del Districte de Nou Barris, 
orientada a generar una nova experiència de promoció econòmica i creació d’ocupació 
que superi el model aplicat fins ara al nostre territori. 

Es tracta de plantejar una nova experiència que permeti aplicar una metodologia de 
treball innovadora i establir un marc de relacions i treball que pugui ser transferible a 
altres projectes i situacions, un nou model que permeti treballar en xarxa amb el Districte 
de Nou Barris, els diferents serveis municipals que operen al territori conjuntament amb 
les entitats i empreses de Nou Barris. 
Creiem que aquesta és una oportunitat de treballar nous models des de la proximitat i 
amb una alt component de visibilitat al territori, factors que creiem poden contribuir a la 
sensibilització de la comunitat envers la importància de la seva aportació en la resolució 
dels problemes que afecten al nostre Districte. 
 

Resultats aconseguits 

  El Projecte s’ha presentat a la Xarxa d’Inserció Sociolaboral de Nou Barris i es 

va valorar molt positivament.  
 

  S’ha aplicat la metodologia de treball de les empreses d’inserció, amb un tècnic 

de producció i un tècnic d’inserció que han dut a terme accions de suport als 
usuaris. 

  A través de les formacions que s’han portat a terme amb els treballadors: PRL, 

específiques, BCN Activa, DIBA HOGAR, i sessions grupals, a més de la formació 
diària al lloc de treball s’ha millorat el grau d’ocupabilitat de les persones. Mostra 
d’això és l’alt índex d’inserció que hi ha hagut. 

  Els treballadors han anat informant als ciutadans del que estaven fent i de la 

importància de cuidar el mobiliari Urbà. 

  S’ha fet el manteniment i tractament de 897 caixes. A més de millora d’altres 

elements de mobiliari urbà com papereres, neteja i repintada de les línies del 
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camp Poliesportiu del Parc de l’Amistat. 

  De les 15 persones que han fet un procés d’inserció només hi ha hagut una 

baixa per falta d’actitud. Podem valorar que el 93% ha fet un bon procés. 

 
Les baixes per incompliment del pla d’inserció o falta d’actitud han estat del 

6,67%. 
 

 
 Tots els treballadors han realtzat formació durant la duració del projecte. 

Un concretament ha estat anant a XIC Nou Barris per assolir un nivell de 
conversa en castellà més fluid. 

 
 El 53% de les persones que han fet un procés s’han inserit al mercat de 

treball. 
 

 
Imatge de la iniciativa 
 

 
 

 
 

Beneficis: 
 
 Ambientals        x    Socials         x   Econòmics 

 
Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat: 7.7, 7.8 
 

 


