
POLÍTICA DE SOSTENIBILITAT 
SOCIAL I AMBIENTAL



A Punt de Referència hem adoptat les següents mesures de sostenibilitat socials i ambientals, de con-
tractació i compra sostenible, transversals a tots els projectes de l’entitat. 
Aquestes mesures són les que volem transmetre també al jovent, per fer-los agents actius envers la 
millora ambiental: 

1. Utilització de gots i vaixella reutilitzable. Fem ús de gots de vidre reutilitzables per a les sessions formatives i 
tutories. Per a les activitats grupals, si no es disposa de suficients materials,  es demanaran els que l’Ajuntament 
de Barcelona posa a disposició de les entitats socials. 

2. Ús prioritari de mitjans digitals per a la difusió: majoritàriament es fa ús de la pàgina web i el correu electrònic 
per a la gestió de les inscripcions tant de jovent com de voluntariat. Les xarxes socials, juntament amb el butlletí 
electrònic mensual, són els nostres mitjans de difusió habituals. Únicament s’imprimiran, i sempre es farà en 
paper reciclat, dos documents: la memòria anual i el flyer de difusió dels projectes, per a xerrades informatives 
presencials.

3. Compra de materials i contractació de serveis: els materials d’animació per a les activitats., paper d’impressora 
i petit material d’oficina es compren en empreses cooperatives o centres especials de treball, i els serveis (ne-
teja, assegurances, contractacions de proveïdors, ...) es realitzen prioritàriament a les empreses cooperatives o 
d’economia social. El mateix criteri s’utilitzarà pel que fa a les entitats bancàries i de finançament de l’entitat (p.ex. 
COOP57, Caixa d’Enginyers).

4. Compra de productes d’alimentació o neteja: sempre que es possible es realitza en botigues de comerç de 
proximitat o a granel.

5. Compra de productes reutilitzats: els equipaments informàtics, d’oficina o dels habitatges que gestiona l’enti-
tat són de segona mà, facilitats per altres organitzacions.  

6. Donació d’excedents alimentaris i de neteja: es recullen donacions de fundacions que reparteixen excedents, 
per tal que el jovent sense ingressos pugui tenir aliments i productes d’higiene personal i de la llar. Puntualment 
també roba i calçat.

7. Ús de productes de neteja de baix impacte ambiental: els productes de neteja que es compren (si no disposem 
de donatius) són ecològics i es compren a granel.

8. Lloguer o ús compartit de materials: a la trobada anual o activitats grupals, si es necessiten equips de megafo-
nia i so, es lloguen a l’espai jove La Fontana o en equipaments públics similars.

9. Reducció d’envasos de plàstic: s’ha instal·lat un filtre a l’aixeta de l’aigua per millorar-ne el gust i el consum d’ai-
gua de boca és fa sempre de l’aixeta. Totes les aules i despatxos disposen de gerres amb aigua. També es promou 
que l’equip professional no consumeixi productes envasats en plàstic o utilitzi tasses reutilitzables.

10. Accions de visibilització: quan adoptem o incorporem noves mesures de sostenibilitat en fem un article en 
el butlletí electrònic que distribuïm entre la nostra base social. També estarà disponible a la nostra pàgina web i 
puntualment se’n fa difusió a les xarxes socials. 

Ens comprometem a realitzar el Balanç Social de l’entitat i fer difusió del resultat.


