PLA D’ACCIÓ
B+S
CASAL DELS INFANTS PER A
L'ACCIÓ SOCIAL ALS BARRIS

1. Dades de l’organització
Nom:

CASAL DELS INFANTS PER A L'ACCIÓ SOCIAL ALS BARRIS

Breu descripció:

Des de 1983, fem costat als infants i joves en risc d'exclusió a la nostra societat.
Convençuts i convençudes que, per dura que sigui la seva realitat, poden superar la
desigualtat, aprofitar les oportunitats i tirar endavant, si reben el suport i
l'acompanyament que necessiten.

Dades de contacte

Departament de serveis generals
93 317 00 13 – 636 27 38 15
info@casaldelsinfants.org
https://www.casaldelsinfants.org/es

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

dilluns, 19 / juny / 2017

2. Dades del Pla d’Acció
Expliqueu com us heu organitzat per fer el Pla d’Acció:
Finals d'aquest any està previst obrir un nou centre al barri de La Mina (Sant Adrià de Besòs), en el projecte
de la remodelació de l'espai, que actualment està en obres, s'ha optat per millores que afavoreixen la
reducció del consum elèctric.
Data de publicació del Pla d’Acció:

27 / juny / 2019

Vigència del Pla d’Acció:

12/2019

Pla o plans d’acció anteriors:

2018

3. Objectiu del Pla d’Acció
Punt de partida del Pla d’Acció:
Seguim amb el pla d'estalvi energètic aplicant millores en les instal·lacions per reduir el consum.
Propòsit principal del Pla d’Acció:
Gestionar els recursos públics i privats amb la màxima responsabilitat per a un futur sostenible.
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4. Descripció de les actuacions
1. Nom de l’actuació:

Rehabilitació sostenible

Objectius d’aquesta
actuació:

Aprofitar al màxim els recursos
disponibles per un bon ús sostenible
d'energia.
Incrementar el coneixement cap a un ús
sostenible dels recursos

Breu descripció:

Aplicar criteris de sostenibilitat durant la rehabilitació del nou centre de la
associació:
1-Instal·lació de lluminàries 100% LED a tots els espais
2-Construcció el 60% de parets de la façana amb vidres de seguretat amb l'objectiu
d’aprofitar el llum natural durant el dia i reduir el consum elèctric
3-Instal·lació d'interruptor general que apaga tots els llums i talla el pas d'aigua
general a tota la instal·lació.
4-Instal·lació de mecanismes i un programa en les màquines de l'aire condicionat
que permet desconnectar-les amb l'interruptor general de llum per millorar el
rendiment i la vida útil de les màquines.
Treballar de forma paral·lela juntament amb els usuaris la importància de preservar
el nostre medi d'ambient i reduir els consums.

Més informació
(enllaç):
Beneficis esperats:

https://www.casaldelsinfants.org/
Tipus d’actuació:

x Ambientals
x Socials
x Econòmics

de continuïtat

Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació?
4.4; 6.1

Persona o àrea responsable:

Hamza Laabouri Amesnaou

Calendari d’execució previst:

09/2019

Recursos humans i/o econòmics:

22897 euros ( pressupost obre instal·lació de lluminàries
noves del nou local)

Observacions:

La millora se aplica a totes les instal·lacions noves
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Indicador/s:
Actualment no desponem de indicadores precisos, estem treballant en crear una BDD per al seguiment i
control del consum d'energia

2. Nom de l’actuació:

Taller d’educació per a la sostenibilitat

Objectius d’aquesta
actuació:

Transformar allò que creiem que no té
valor en una expressió artística
enriqueix la nostra autoestima i ens fa
prendre consciència del consum amb
seny.

Breu descripció:

El taller es basa en el reciclatge de palets per ser reutilitzats en la confecció de
mobles (sofàs) a les instal·lacions de Casal dels infants, conscienciar els usuaris la
importància del reciclatge i el seu impacte en el medi ambient, sense oblidar els
beneficis que es poden obtenir al reciclar aquestes estructures de fusta.

Més informació
(enllaç):
Beneficis esperats:

https://www.casaldelsinfants.org/es
Tipus d’actuació:

x Ambientals
x Socials
☐ Econòmics

de continuïtat

Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació?
5.8; 9.1

Persona o àrea responsable:

Hamza Laabouri Amesnaou

Calendari d’execució previst:

14-06-2019

Recursos humans i/o econòmics:

Educador responsable del projecte Adria Grau, 200 euros de
diversos materials.

Observacions:

Escriviu, si s’escau, altres observacions.

Indicador/s:
Nombre de participants als tallers
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5. Avaluació
Indicadors de seguiment:

Actuació

Rehabilitació sostenible:
1- lluminàries LED a tots els espais
2- Façanes amb vidres de seguretat
3- Interruptor general llum i aigua
4- Mecanisme aire condicionat

Indicador

Percentatge implantació
actuacions

Taller d’educació per a la sostenibilitat

Nombre participants als
tallers

Escriviu o copieu els noms de les actuació
descrites abans.

Copieu o escriviu
l’indicador/s que heu
proposat a aquesta actuació.

Escriviu o copieu els noms de les actuació
descrites abans.

Copieu o escriviu
l’indicador/s que heu
proposat a aquesta actuació.

Valor actual
Data: jul.-19

1.
2.
3.
4.

en procés
en procés
en procés
en procés

Indiqueu el valor
assolit actualment
en aquesta
actuació.
Indiqueu el valor
assolit actualment
en aquesta
actuació.
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Valor esperat al
cap d’un any:

1.
2.
3.
4.

100%
100%
100%
100%

Escriviu quin valor
voldríeu assolir per
a aquest indicador.
Escriviu quin valor
voldríeu assolir per
a aquest indicador.

Valor assolit
Data 1r any: Feu
clic per escriure
una data.

Valor assolit
Data 2n any:
Feu clic per
escriure una
data.

A emplenar quan
l’acció ja s’ha
realitzat durant 1
any.

A emplenar quan
l’acció ja s’ha
realitzat durant
2 anys.

A emplenar quan
l’acció ja s’ha
realitzat durant 1
any.
A emplenar quan
l’acció ja s’ha
realitzat durant 1
any.
A emplenar quan
l’acció ja s’ha
realitzat durant 1
any.

A emplenar quan
l’acció ja s’ha
realitzat durant
2 anys.
A emplenar quan
l’acció ja s’ha
realitzat durant
2 anys.
A emplenar quan
l’acció ja s’ha
realitzat durant
2 anys.

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
Fem Raval
Federació Ecom
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