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

Fundació Boscana

Breu descripció:

Entitat dedicada a l'atenció de persones amb discapacitat intel·lectual.

Dades de contacte:

hola@boscana.com
T. 93 203 14 81
Bea Bonilla, coordinació Barcelona + sostenible
Elena de Carandini, directora general

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
Ens reunim educadora i responsable de tallers i decidim la continuïtat de l’activitat mediambiental
pels beneficis obtinguts fins el moment.
Data de publicació del Pla d’acció:

Juny 2019

Vigència del Pla d’acció:

2 anys

Pla/plans d’acció anterior/s:

2013, 2017 i 2018

3. Diagnosi
Expliqueu el punt de partida del Pla d’acció:
Després de tot un curs realitzant l'activitat de reciclatge, com cada any els hi proposem als nostres
usuaris la possibilitat de reciclar materials de deixalleria que habitualment no poden reciclar per
motius de mobilitat i logística.

4. Finalitat
Expliqueu el propòsit principal del Pla d’acció:
Fer partícips als usuaris de la fundació del reciclatge de material de deixalleria i integra-ho com a una tasca
habitual, fer del reciclatge un HÀBIT ADQUIRIT.
Incorporar al Pla altres actucions que es porten a terme des de l’entitat seguint els objectius del CCS
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5. Descripció de les actuacions
5.1 Nom de l’actuació: PVME a Boscana
Objectius:

. Proporcionar la possibilitat de reciclar
material de deixalleria als nostres usuaris.
. Implicar a usuaris i famílies en la recollida del
material a reciclar.
. Fer del reciclatge un hàbit adquirit.

Breu descripció:

IMATGE

Com cada any a finals de curs, per tal de tancar l'activitat de reciclatge, (en cap
cas donar-la com a acabada perquè es tracta d'una activitat inclosa en el treball
d'hàbits) ens hem posat en contacte amb la secretaria de BCN+Sostenible per tal
de concretar dia i hora de visita del PVME.
Paralel.lament es fa arribar un mail a les famílies dels usuaris i al personal del
centre per tal de recollir tot aquell material succeptible d'anar a la deixalleria i
poder treballar així la temàtica
Unes setmanes prèvies a la visita del PVME, recollim material que aporten les
famílies i personal del centre. Es fan vàries sessions informatives i formatives
adaptades a les necessitats dels usuaris per tal de poder participar activa i
significativament el reciclatge d'aquest tipus de material.

Més informació (enllaç):

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; 9.1; 9.8

Persona o àrea responsable:

Bea Bonilla

Calendari d’execució previst:

5 de Juliol del 2019

Recursos humans i/o econòmics:

Educadors Fundació Boscana i Personal PVME

Observacions:

Indicador/s:

Persones participants de l’activitat
Kg de residus gestionats al PVME
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5.2 Nom de l’actuació: Hort Urbà
Objectius:

- Desenvolupar hàbits d’esforç i treball, així com actituds de confiança amb
iniciativa personal, auto disciplina, sentit crític, responsabilitat, curiositat,
interès i creativitat.
- Conèixer i valorar el medi natural.
- Conèixer, valorar i estimar l’entorn natural.
IMATGE
- Valorar la importància de la higiene i de la salut.
- Fomentar valors.
- Observar éssers vius i seguir el seu cercle vital.
- Promoure el coneixement del medi natural.
- Capacitar a l’usuària que cerqui solucions per resoldre problemes
mediambientals.
- Afavorir la participació, la iniciativa i la responsabilitat en el treball.
- Enriquir la cultura de sostenibilitat.
- Enriquir l’àpat.

Breu descripció:

S’elabora un nou projecte d’educació ambiental adreçat a posar en marxa un
hort ecològic amb adob i llavors orgàniques i el cultiu de germinats. Entenen
que és una pràctica agrícola que no preveu l’ús de productes químics de síntesi.
L’hort es situa en un racó del jardí de la residència, en una taula de cultiu de
dimensions reduïdes i amb un sistema de reg manual. Farem ús de les plantes
aromàtiques per foragitar mosques i mosquits. Els germinats es duran a terme a
l’interior de l’aula a través de germinadors especialitzats.

Més informació (enllaç):

Beneficis esperats:

Actuació:

Ambientals

d'innovació

Socials

de millora

Econòmics

de continuïtat
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Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat relacionats amb l’actuació:
1.3; 1.4; 9.3
Persona o àrea responsable:

Gisela Reinón

Calendari d’execució previst:

Setembre 2018 a juliol 2019

Recursos humans i/o econòmics:

Educadors Fundació Boscana

Observacions:

Persones que participen a l’activitat

Indicador/s:

5.3 Nom de l’actuació: Horts ecològics Associació Sol i vida
Conèixer la metodologia de l’horticultura
Afavorir el contacte amb la natura
Promoure hàbits de bona alimentació
Desenvolupament de la psicomotricitat fin i
gruixuda
- Adquirir eines per la responsabilitat i
autonomia
- Afiançar l’autoestima fent evident la seva
utilitat i valor social
-

Objectius:

Breu descripció:

IMATGE

Es tracta d’un taller setmanal a les instal.lacions d’hort ecològic de l’Associació
Sol i vida
- Plantació de planters
- Manteniment de l’hort (reg, treure males herbes, etc..)
- Extracció de verdures
- Realització de receptes amb els productes obtinguts

Més informació (enllaç):

.

Beneficis esperats:

Actuació:

Ambientals

d'innovació

Socials

de millora

Econòmics

de continuïtat
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Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat relacionats amb l’actuació:
1.3; 9.3; 9.6

Persona o àrea responsable:
Calendari d’execució previst:
Recursos humans i/o econòmics:
Observacions:

Indicador/s:

Nombre tallers realitzats
Nombre persones participants

5.4 Nom de l’actuació: Voluntariat corporatiu
Mantenir el bosc de Boscana amb unes
condicions òptimes.

Objectius:

IMATGE

Breu descripció:

Cooperar amb amb altres entitats oferint activitats ecològiques dins la fundació
treballant i donant la possibilitat d’interactuar amb persones amb discapacitat
intel.lectual.

Més informació (enllaç):

Beneficis esperats:

Actuació:

Ambientals

d'innovació

Socials

de millora

Econòmics

de continuïtat
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Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat relacionats amb l’actuació:
9.7; 9.9
Persona o àrea responsable:

Gisela Reinón

Calendari d’execució previst:

Setembre 2018 a juliol 2019

Recursos humans i/o econòmics:

Educadors Fundació Boscana

Observacions:

Indicador/s:

Nombre entitats participants al voluntariat
Nombre de persones participants
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6. Avaluació
Indicadors de seguiment:

Actuació

PVME
Hort Urbà

Horts ecològics Associació Sol i vida

Voluntariat corporatiu

Indicador

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

Estat actual
Data:

1r any
Data:

2n any
Data:

Persones participants de l’activitat
Kg de residus gestionats al PVME
Persones participants de l’activitat
Nombre entitats participants al
voluntariat
Nombre de persones participants
Nombre entitats participants al
voluntariat
Nombre de persones participants
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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. Resiliència i responsabilitat planetària

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

10.10

8. Col·laboracions i treball en xarxa

9. Observacions
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