COMPROMÍS CIUTADÀ
PER LA SOSTENIBILITAT 2012-2022
Organització: Espai Jove la Fontana
Pla d'Acció 2014-2018

1. DADES DE L’ORGANITZACIÓ
L’Espai Jove la Fontana és un centre públic ubicat al barri de Gràcia de Barcelona, que ofereix recolzament als joves i
a les associacions juvenils, en les seves necessitat i inquietuds i que acull esdeveniments de lleure i cultura d’interès per
a joves, sovint organitzats per les pròpies associacions. L'equipament allotja diverses entitats de funcionament autònom,
entre elles el Consell de la Joventut de Barcelona (CJB), el Centre de Recursos per a les Associacions Juvenils de
Barcelona (CRAJ), el Punt d'Informació de Joves de Gràcia (PIJ) i la Plataforma d'Entitats Juvenils de Gràcia (PEJG).

Dades de contacte:
Adreça: Gran de Gràcia, 190-192
Telèfon: 932 655 217
Fax: 932 655 158
Adreça electrònica: agenda21@lafontana.org
Pàgina web: www.lafontana.org
Persona de contacte: Alba Foz Altarriba

2. DADES DEL PLA D’ACCIÓ
Data de signatura del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022: Març de 2013.
El Pla d'Acció de la Fontana 2014-2018 planteja una diagnosi ambiental i un seguit d'accions a emprendre en les línies
de residus, mobilitat, material d'oficina, consum d'aigua, consum energètic i sensibilització ambiental. En aquest sentit,
s'han establert diverses accions concretes per realitzar dins l'equipament de la Fontana, per tal de conduir l'espai cap a
unes dinàmiques més sostenibles.
El procés d’elaboració:
L'elaboració del Pla d'Acció per aquests 4 anys s'ha basat en una diagnosi de consulta. Per una banda mitjançant una
comissió que ha treballat el tema punt per punt a través de diverses reunions i, per una altra, oferint la possibilitat als
treballadors i usuaris d'expressar la seva percepció de l'actual situació de l'equipament pel que fa a les accions
quotidianes relacionades amb la sostenibilitat. Les actuacions previstes a desenvolupar també s'han dividit en dos
formats diferents: les actuacions de millora de certs aspectes del funcionament ordinari de l'edifici, les quals les
realitzaran els mateixos treballadors de l'equipament i concretament la comissió implicada, i les accions destinades als
usuaris de l'equipament, com són els tallers i les xerrades emmarcades dins aquest Pla d'Acció i també incloses en la
programació mensual del centre per tal de fer-ne difusió a la resta de la ciutadania.
VIGÈNCIA DEL PLA D'ACCIÓ: 4 anys (Del 2014 al 2018)
Tot i que el Pla d'Acció que detallarem a continuació està projectat per als pròxims 4 anys, gran part de les actuacions es
concentre en aquest primer any, ja que per proximitat podem detallar molt més el calendari. De cara als anys següents
del Pla d'Acció, es seguirà treballant en les mateixes línies exposades, però evidentment el calendari encara està per
concretar, així com també els responsables d'executar-lo.
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3. ACCIONS PER LA SOSTENIBILITAT
Llistat de les actuacions i relació amb els objectius del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat.

Nom de l’actuació
1

Taller d'hort Urbà a La Fontana

2

Participació en La Verdinada - Setmana Verda de
Gràcia

3

Participació en el Renova la teva Roba

Línies d’acció
Biodiversitat 1.3
Qualitat ambiental i salut 3.5
Resiliència i responsabilitat planetària 10.5
Ciutat eficient 4.10
Educació i acció ciutadana 9.1, 9.9
Ciutat eficient 4.10
Ús racional dels recursos 5.1, 5.6
Educació i acció ciutadana 9.9
Biodiversitat 1.8
Ciutat eficient 4.9
Ús racional dels recursos 5.2
Benestar de les persones 7.6

4

Pràctiques Sostenibles per a les entitats juvenils

5

Agenda d'activitats sostenibles associatives i de
voluntariat a la ciutat de Barcelona

Ciutat eficient 4.9
Educació i acció ciutadana 9.3, 9.7

6

Elaboració de compost a La Fontana

Biodiversitat 1.2
Ús racional dels recursos 5.10

7

Gestió sostenible del material d'oficina

Ús racional dels recursos 5.8
Resiliència i responsabilitat planetària 10.7

8

Optimització del consum elèctric a l'equipament

Progrés i desenvolupament 8.4
Resiliència i responsabilitat planetària 10.4

9

Separació selectiva de residus

Ús racional dels recursos 5.9
Resiliència i responsabilitat planetària 10.7

10

Equipament públic referent de qualitat

11

Serveis externs en clau sostenible (Missatgeria/
Càtering/ Manufactura)

12

Viver d'Emprenedoria Juvenil

13

Apartat web de projectes sostenibles

Espai Públic i mobilitat 2.1
Qualitat ambiental i salut 3.3, 3.6
Ciutat eficient 4.3, 4.5, 4.10
Bon govern i responsabilitat social 6.3, 6.4, 6.5
Benestar de les persones 7.9, 7.10
Educació i acció ciutadana 9.6
Ús racional dels recursos 5.5
Progrés i desenvolupament 8.3, 8.8
Progrés i desenvolupament 8.1, 8.8
Educació i acció ciutadana 9.10
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4. PRINCIPALS OBJECTIUS I LÍNIES D’ACCIÓ

1

Objectiu
Biodiversitat

2

Espai públic i mobilitat

3

Qualitat ambiental i salut

4

Ciutat eficient, productiva i
d’emissions zero
Ús racional dels recursos

5
6
7

Bon govern i responsabilitat
social
Benestar de les persones

8

Progrés i desenvolupament

9

Educació i acció ciutadana

10

Resiliència i responsabilitat
planetària

Línies d’acció
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

5.10

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

9.10

10.1

10.2

10.3

10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 10.9 10.10

Nombre total d’actuacions contemplades al Pla d’Acció: 13.
5.1. Taller d'hort Urbà a La Fontana
Objectiu/s: Amb aquest taller es pretén oferir als joves de Barcelona els coneixements bàsics i la pràctica per a
que ells mateixos puguin crear després el seu propi hort urbà al balcó o terrat de casa.
Breu descripció: En aquest taller aprenem nocions de com poder construir un hort urbà i quines passes seguir per
poder cultivar en temporada, a través de la pròpia experiència desenvolupant un hort al balcó de l'espai Jove la
Fontana.
Beneficis esperats: Ambientals
Actuació: Nova actuació
Vinculació amb els objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat
• Biodiversitat 1.3, ampliant el verd urbà a balcons i terrats.
• Qualitat ambiental i salut 3.5, fomentant la producció d'aliments ecològics
• Resiliència i responsabilitat planetària 10.5, recuperant la producció alimentària local
Càrrec o àrea responsable: Consell de la Joventut de Barcelona (CJB) i Dinamització de L'Espai Jove la Fontana.
Calendari d’execució previst: Del 30 de gener al 3 d'abril de 2014.
Recursos humans i econòmics: 2 persones responsables de dinamitzar el taller, material d'horticultura, material
didàctic i espai interior i exterior per a desenvolupar-hi el taller.
Observacions: De cara als pròxims anys es valorarà si mantenir o no aquestes dates, així com el format del taller.
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5.2. Participació en La Verdinada - Setmana Verda de Gràcia
Objectiu/s: La Verdinada és un projecte d’activitats que giren al voltant del medi ambient amb l’objectiu de crear
consciència i actuar sosteniblement amb el nostre entorn.
Breu descripció: La Verdinada, és una setmana verda (enguany seran 21 dies) coordinada pels Lluïsos de Gràcia,
que persegueix conscienciar la població sobre la importància del foment del medi ambient i la sostenibilitat,
mitjançant tota mena d'activitats adreçades a públic ben divers.
Beneficis esperats: Ambientals
Actuació: Proposta de millora o ampliació
Vinculació amb els objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat
• Ciutat eficient 4.10, fomentant el treball en xarxa amb altres entitats del barri de Gràcia.
• Educació i acció ciutadana 9.1, 9.9 estenent la cultura de la sostenibilitat tot desenvolupant accions
conjuntes.
Càrrec o àrea responsable: Equip de l'Espai Jove la Fontana
Calendari d’execució previst: Del 3 al 23 de març de 2014.
Recursos humans i econòmics: Entitats col·laboradores, material de difusió, sales i espais per a les activitats.

5.3. Participació en el Renova la teva Roba
Objectiu/s: Renova la teva roba és una iniciativa per fomentar el consum conscient i la prevenció de residus
promoguda per entitats, associacions i equipaments municipals de la ciutat.
Breu descripció: El projecte consisteix en l'intercanvi de roba mitjançant un sistema de punts, vàlid per a
diferents equipaments de la ciutat.
Beneficis esperats: Ambientals, socials i econòmics
Actuació: Nova actuació
Vinculació amb els objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat
• Ciutat eficient 4.10, fomentant el treball en xarxa amb altres equipaments i entitats de Barcelona
• Ús racional dels recursos 5.1, 5.6, allargant la vida útil de la roba en bon estat i promovent el seu
intercanvi.
• Educació i acció ciutadana 9.9, sumant iniciatives aïllades per desenvolupar un projecte comú.
Càrrec o àrea responsable: Equip de l'Espai Jove la Fontana
Calendari d’execució previst: Maig (renova-primavera) i Novembre (renova hivern) de 2014.
Recursos humans i econòmics: Espai per a la recollida i intercanvi de roba, personal voluntari per els dies de
l'intercanvi, material de difusió.
Observacions: Aquest 2014 la Fontana participarà en dues jornades del “renova la teva roba” la de primavera i la
d'hivern.
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5.4. Pràctiques Sostenibles per a les entitats juvenils
Objectiu/s: Oferir recursos pràctics per a que les associacions puguin conèixer aspectes concrets de temàtiques
ambientals, i alternatives d'acció per tal d'esdevenir més sostenibles.
Breu descripció: Les Pràctiques Sostenibles són un recurs en format de fitxa, que mensualment es penja a la
pàgina web del CRAJ tractant temes específics sobre sostenibilitat en les associacions.
Beneficis esperats: Ambientals
Actuació: En curs
Vinculació amb els objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat
• Biodiversitat 1.8, generant materials de divulgació sobre biodiversitat urbana
• Ciutat eficient 4.9, fomentant l'accessibilitat a la informació relacionada amb el medi per facilitar la
participació de la ciutadania.
• Ús racional dels recursos 5.2, millorant la informació referent a determinats productes de consum.
• Benestar de les persones 7.6 fomentant unes pautes saludables en el dia a dia de les associacions.
Càrrec o àrea responsable: Centre de Recursos per a les Associacions Juvenils de Barcelona (CRAJ)
Calendari d’execució previst: Cada mes es genera una pràctica sostenible nova o se n'actualitza una d'obsoleta.
Recursos humans i econòmics: Impressió i plastificació d'un exemplar de cada nova pràctica.
Observacions: Les Pràctiques sostenibles actualitzades es poden consultar en aquest apartat de la pàgina web del
CRAJ: http://www.crajbcn.cat/practiques-sostenibles.html

5.5. Agenda d'activitats sostenibles associatives i de voluntariat a la ciutat de Barcelona
Objectiu/s: L'Agenda d'activitats ambientals i de voluntariat busca oferir als i les joves un espai on trobar-hi
resumida una oferta d'activitats setmanals relacionades amb el medi ambient i el voluntariat que es facin a
Barcelona.
Breu descripció: L'agenda d'activitats és un apartat de la pàgina web del CRAJ on s'introdueixen cada setmana
dues propostes d'activitats ambientals (xerrades, exposicions, tallers, etc.) i també s'hi incorporen setmanalment
dues crides de voluntariat.
Beneficis esperats: Ambientals i Socials
Actuació: En curs
Vinculació amb els objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat
• Ciutat eficient 4.9 facilitant a la ciutadania la participació
• Educació i acció ciutadana 9.3, 9.7 impulsant l'educació per la sostenibilitat i vitalitzant el voluntariat.
Càrrec o àrea responsable: Centre de Recursos per a les Associacions Juvenils de Barcelona (CRAJ)
Calendari d’execució previst: 2 noves propostes cada setmana, durant tot l'any.
Recursos humans i econòmics: Personal encarregat de fer la cerca d'activitats per a l'agenda.
Observacions:
L'agenda d'activitats es pot consultar a través d'aquest enllaç: http://www.crajbcn.cat/week.listevents/2012/01/14/
Les crides de voluntariat es poden consultar en aquest apartat de la web: http://www.crajbcn.cat/58-crides-devoluntariat.html
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5.6. Elaboració de compost a La Fontana
Objectiu/s: Experimentar amb el procés del compostatge i donar un nou ús a les restes orgàniques que es generen
al dia a dia de l'equipament.
Breu descripció: Elaboració de compost a partir de les restes orgàniques dels dinars dels treballadors del centre,
per tal d'aprofitar com a substrat per les plantes del balcó de l'Espai Jove.
Beneficis esperats: Ambientals
Actuació: Nova actuació
Vinculació amb els objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat
• Biodiversitat 1.2, fomentant el verd urbà amb la millora de la qualitat del sòl.
• Ús racional dels recursos 5.10, millorant la gestió de residus orgànics a través del compostatge.
Càrrec o àrea responsable: Equip de l'Espai Jove la Fontana – Treballadors del centre
Calendari d’execució previst: Iniciat el procés en 2014 i amb intenció de seguir-lo mantenint durant els següents
anys.
Recursos humans i econòmics: Compostador i persones responsables del manteniment del compostatge.

5.7. Gestió sostenible del material d'oficina
Objectiu/s: Fer un ús racional i sostenible de tot el material fungible que utilitzem a la oficina.
Breu descripció: Es tracta del conjunt de petites accions que diàriament duem a terme per tal de ser més
sostenibles amb el material d'oficina: impressió del paper a doble cara, compra sostenible de material
d'escriptura, utilització de bosses de tela en comptes de plàstic, etc.
Beneficis esperats: Ambientals
Actuació: En curs
Vinculació amb els objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat
• Ús racional dels recursos 5.8, fomentant la reducció de residus.
• Resiliència i responsabilitat planetària 10.7, minimitzant els impactes de la societat sobre el planeta.
Càrrec o àrea responsable: Equip de l'Espai Jove la Fontana – Treballadors del centre
Calendari d’execució previst: Acció anual.
Recursos humans i econòmics: Persona responsable d'efectuar una compra sostenible del material d'oficina, i una
gestió del seu bon ús. Partida econòmica destinada a la compra de materials que presentin certificats ambientals.
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5.8. Optimització del consum elèctric a l'equipament
Objectiu/s: Minimitzar el consum d'electricitat a l'equipament mitjançant un ús racional de la climatització i
l'enllumenat.
Breu descripció: Aquesta acció consisteix en dur un control conscient de l'ús que fem dels llums i la
climatització, apagant-los quan sortim de cada sala i assegurant que no consumim més del necessari, amb l'ajuda
d'una senyalització específica al costat de cada interruptor.
Beneficis esperats: Ambientals i Econòmics
Actuació: Proposta de millora o ampliació
Vinculació amb els objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat
• Progrés i desenvolupament 8.4, reduint el consum d'energia per una economia baixa en emissions.
• Resiliència i responsabilitat planetària 10.4, reduint el consum d'energia.
Càrrec o àrea responsable: Equip de l'Espai Jove la Fontana - Treballadors del centre
Calendari d’execució previst: Acció anual.
Recursos humans i econòmics: Material per a la senyalització i els cartells de cada sala.

5.9. Separació selectiva de residus
Objectiu/s: Reduir l'impacte dels residus que generem al centre, dipositant-los en els seus corresponents
contenidors per a fer possible el seu reciclatge.
Breu descripció: A l'Espai Jove la Fontana disposem de contenidors de separació de residus de plàstic, paper,
vidre i rebuig. Els residus orgànics els utilitzem per al compostador i els residus que van al Punt Verd també els
separem a banda.
Beneficis esperats: Ambientals
Actuació: En curs
Vinculació amb els objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat
• Ús racional dels recursos 5.9, separant els residus correctament i utilitzant els punts verds.
• Resiliència i responsabilitat planetària 10.7, reduint l'impacte ambiental del centre.
Càrrec o àrea responsable: Equip de l'Espai Jove la Fontana
Calendari d’execució previst: Acció anual.
Recursos humans i econòmics: Personal de neteja conscienciat amb el Pla d'Acció Ambiental. Contenidors de
separació de residus per a cada planta.
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5.10. Equipament públic referent de qualitat
Objectiu/s: Fomentar i donar a conèixer les bones pràctiques ambientals que es realitzen a l'equipament, per tal
d'esdevenir un exemple d'equipament sostenible a la ciutat.
Breu descripció: L'Espai Jove la Fontana té l'oportunitat de donar a conèixer un munt d'aspectes relacionats amb
la sostenibilitat, a través de les seves plaques solars, el Punt d'informació de Recursos per a la sostenibilitat, el
servei de cessió de materials sostenibles (com ara la cuina solar, la vaixella reutilitzable), etc.
Beneficis esperats: Ambientals i Socials.
Actuació: Proposta de millora o ampliació.
Vinculació amb els objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat
• Espai Públic i mobilitat 2.1, oferint un equipament públic de qualitat.
• Qualitat ambiental i salut 3.3, 3.6, controlant dels nivells de soroll en l'oci nocturn i implicant la
ciutadania en el manteniment de l'espai públic.
• Ciutat eficient 4.3, 4.5, 4.10 aprofitant l'energia solar, esdevenint eficients en el consum d'aigua i
electricitat i treballant en xarxa en programes compartits.
• Bon govern i responsabilitat social 6.3, 6.4, 6.5 coordinant sector públic, privat i tercer sector.
Fomentant la participació dels col·lectius joves. Treballant amb programari lliure i indicadors.
• Benestar de les persones 7.9, 7.10, fomentant les activitats culturals a la ciutat. Oferint espais de
connexió gratuïta a Internet.
• Educació i acció ciutadana 9.6, enfortint i recolzant el teixit associatiu de la franja jove de la ciutat.
Càrrec o àrea responsable: Equip de l'Espai Jove la Fontana, PIJ, CRAJ, CJB i Plataforma d'Entitats Juvenils de
Gràcia.
Calendari d’execució previst: Acció anual (amb accions puntuals de difusió, foment de l'associacionisme, etc.).
Recursos humans i econòmics: Personal implicat activament en les accions. Espai d'ordinadors per a usuaris.

5.11. Serveis externs en clau sostenible (Missatgeria/ Càtering/ Manufactura)
Objectiu/s: Esdevenir sostenibles també en els serveis externs que contractem, per tal de contribuir a la millora
del medi ambient.
Breu descripció: Establir criteris socials i de sostenibilitat a l'hora de seleccionar a quines empreses contractem
els serveis de missatgeria, càtering, impressió o manipulació de materials.
Beneficis esperats: Socials
Actuació: En curs
Vinculació amb els objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat
• Ús racional dels recursos 5.5, enfortint la contractació i la compra responsable.
• Progrés i desenvolupament 8.3, 8.8, implementant criteris ètics d'economia social i fomentant les
cooperatives.
Càrrec o àrea responsable:
Equip de l'Espai Jove la Fontana - Consell de la Joventut de Barcelona - Punt d'Informació Juvenil de Gràcia
Calendari d’execució previst: Acció anual.
Recursos humans i econòmics: Personal implicat en la recerca dels serveis que compleixen els criteris ètics
establerts.
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5.12. Viver d'Emprenedoria Juvenil
Objectiu/s: Fomentar els projectes d'emprenedoria juvenil i oferir recolzament i infraestructures per a que puguin
créixer i desenvolupar-se.
Breu descripció: El viver d'emprenedoria juvenil consisteix en un programa destinat a joves que vulguin engegar
el seu propi projecte econòmic, als quals se'l ofereix assessorament tècnic i un espai de treball dins l'equipament.
Beneficis esperats: Socials
Actuació: Proposta de millora o ampliació
Vinculació amb els objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat
• Progrés i desenvolupament 8.1, 8.8, fomentant un entorn favorable per generar i retenir talent.
Càrrec o àrea responsable: Equip de l'Espai Jove la Fontana
Calendari d’execució previst: Acció Anual de setembre a juliol.
Recursos humans i econòmics: Espai físic i mobiliari per a les oficines dels vivers.
Observacions: Actualment hi ha 8 projectes que formen part del viver d'Emprenedoria Juvenil de la Fontana.

5.13. Apartat web de projectes sostenibles
Objectiu/s: Oferir un espai per donar a conèixer aquells projectes ambientals que poden ser d'interès per a les
associacions juvenils.
Breu descripció: Aquest apartat consisteix en un espai dins la pàgina web del CRAJ on les entitats poden
consultar alguns projectes o recursos ambientals que s'han desenvolupat amb èxit, per poder-los aplicar o
reproduir amb la seva associació.
Beneficis esperats: Ambientals
Actuació: Nova actuació
Vinculació amb els objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat
• Educació i acció ciutadana 9.10, millorant la visualització de processos educatius a favor de la
sostenibilitat.
Càrrec o àrea responsable: Centre de Recursos per a les Associacions Juvenils de Barcelona (CRAJ)
Calendari d’execució previst: Cada mes està previst afegir-hi un o dos projectes sostenibles nous.
Recursos humans i econòmics: Personal responsable de fer la cerca de projectes d'interès. Espai web destinat a
aquest apartat.
Observacions: Aquest espai dins la web encara no ha estat dissenyat, ja que es tracta d'una nova actuació.

COMPROMÍS CIUTADÀ
PER LA SOSTENIBILITAT 2012-2022
Organització: Espai Jove la Fontana
Pla d'Acció 2014-2018

6. INDICADORS DE SEGUIMENT

Actuació
1

Taller d'hort Urbà a La
Fontana

2

Participació en La
Verdinada - Setmana
Verda de Gràcia

3

Participació en el
Renova la teva Roba

4

5

6

7

Pràctiques Sostenibles
per a les entitats
juvenils
Agenda d'activitats
sostenibles associatives
i de voluntariat a la
ciutat de Barcelona

Indicadors

Valor de l’indicador
Gener 2014

Varietats d'hortalisses plantades.

Varietats d'hortalisses plantades: 4

Nombre de participants al taller.

Participants al taller: 8

Nombre d'activitats realitzades a la
Fontana en la Verdinada anual.

De moment
previstes.

Nombre d'usuaris participants en
l'intercanvi de roba.

Activitat puntual de maig i novembre.

Nombre de pràctiques sostenibles
creades o actualitzades.

Pràctiques creades el 2014: 1
“Entitats implicades amb el Medi
ambient”.

Nombre d'activitats sostenibles
pujades al web.
Nombre de crides de voluntariat
pujades al web

Elaboració de compost
a La Fontana

Kg de compost obtinguts anualment

Gestió sostenible del
material d'oficina

Nombre de paquets de paper
comprats (*500 fulls per paquet)
Nombre d'enviaments per correu
Nombre de vegades que es reomple
un cartutx de tinta (consumible).
Consum elèctric a l'equipament.

8

Optimització del
consum elèctric a
l'equipament

9

Separació selectiva de
residus

Nombre de bujols de separació de
residus a l'equipament.

10

Equipament públic
referent de qualitat

Nombre d'activitats culturals de gran
format obertes al public.
Nombre d'usuaris de l'espai lliure
d'Internet

Electricitat generada amb les plaques
solars

hi

ha

3

activitats

Activitats sostenibles: 15
Crides de voluntariat: 12
Actualment encara no hem obtingut
compost.
Paquets comprats: 9 paquets.
Enviaments: 450 cartes
Consumibles de tinta reomplerts: 0
Consum elèctric gener 2014:
22848 Kw/hora
Generació elèctrica gener:
1081 Kw/hora
12 (en blocs de 3 o 4).
Activitats culturals: 9
Usuaris d'Internet: 344

11

Serveis externs en clau
sostenible
(Missatgeria/Càtering/
Manufactura)

Nombre de serveis externs
contractats a entitats
ètiques/sostenibles.

Impressions: Cooperativa de Barris/
El Tinter SCL.
Neteja i manufacturació: Associació
Arapdis.
Missatgeria: Cooperativa Trèbol.
Tècnic de so: Cooperativa Larry

12

Viver d'Emprenedoria
Juvenil

Nombre de projectes inscrits al viver
d'emprenedoria juvenil.

Projectes d'emprenedoria: 8

13

Apartat web de
projectes sostenibles

Nombre de projectes penjats a
l'apartat web.

Actualment encara no està creat
l'apartat a la web.

