PLA D’ACCIÓ
B+S
ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS
DEL 019 (AC019)

1. DADES DE L’ORGANITZACIÓ
Nom: Associació de Comerciants del 019
Breu descripció: Associació de comerciants que agrupa un total de 62 socis al barri de El Besòs i El
Maresme, del Districte de Sant Martí.
Dades de contacte: Raquel Espada - 933053651
Data de signatura del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022: 26 de juny de
2014.

2. DADES DEL PLA D’ACCIÓ
Breu descripció del procés d’elaboració: Les accions que es projecten fer per tal de dinamitzar el
comerç i crear sinèrgies amb la població del barri. Les nostres accions estan dissenyades per tal que
es mantinguin els valors com el respecte, la tolerància i la solidaritat. I, a més a més, potenciar el
valor de la cura del medi ambient.
Data d’aprovació del Pla d’acció: 12 d’abril de 2017.
Vigència del pla d’acció: Fins el 31 de desembre de 2017.
Personal implicat: Els socis, la junta directiva i la dinamitzadora

3. DIAGNOSI
La diagnosi s’ha dut a terme a través de la dinamitzadora, juntament amb la junta de l’associació,
amb el recolzament de la Tècnica d’Accions de treball als barri de Barcelona Activa. S’han fet visites
als socis per saber quina predisposició tenen a canvis que els generin beneficis econòmics i socials.

4. FINALITAT
La finalitat és aconseguir que el comerç de proximitat esdevingui més sostenible i s’adoni de la
importància de cuidar el medi ambient. Així com potenciar la xarxa, tan humana com comercial.
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5. DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS
5.1. NOM DE L’ACTUACIÓ: FES-TE MÉS SOSTENIBLE
Objectiu/s:
Aconseguir un comerç més sostenible, estalviant en energia.

Breu descripció: Incentivar els comerços perquè canviïn, qui encara no ho ha fet, la il·luminació de
les botigues per leds. Per tal de poder recolzar els comerços, hem demanat una subvenció de la
Direcció de Comerç de l’Ajuntament de Barcelona.
No només tindran l’oportunitat de canviar les seves llums, sinó que se’ls farà un estudi energètic
complet que permet conèixer mals usos i costums en temes energètics. Amb aquesta finalitat, hem
signat un acord entre IES Rambla Prim, Geeni i la nostra associació per tal donar l’oportunitat als
seus estudiants de Medi Ambient a participar, fent pràctiques, amb l’empresa Geeni en la realització
d’aquests estudis.

www.geeni.es
Beneficis esperats:

Actuació:

x Ambientals
x Socials
x Econòmics

x d’innovació
__ de millora
__ de continuïtat

Vinculació amb els objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat:
3.7, 4.3, 4.5, 10.4

Persona o àrea responsable: Pilar Segura (AC019)
Calendari d’execució previst: A partir del 3r trimestre
Recursos humans i econòmics: Geeni, estudiants IES Rambla Prim, dinamitzadora i subvencions
Observacions:

Indicador/s: - Número d’establiments que fan l’estudi energètic
- Número d’establiments que canvien la lluminària a LEDS
- Estalvi energètic al cap d’un any (o 6 mesos després del canvi de llums)
Valor esperat de l’indicador al cap d’un any: 50% d’aquests socis, hagin canviat a leds i millorat
els seus usos i costums
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5.2. NOM DE L’ACTUACIÓ: REPARTIMENT DE BOSSES RECICLABLES I INFORMACIÓ DELS
PUNTS VERDS
Objectiu/s: reducció de residus, fent ús de bosses de roba

Beneficis esperats:

Actuació:

x Ambientals
x Socials
x Econòmics

__ d’innovació
__ de millora
x de continuïtat

Vinculació amb els objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat:
5.3, 5.8, 5.10, 8.2

Persona o àrea responsable: Pilar Segura (AC019)
Calendari d’execució previst: tot l’any 2017
Recursos humans i econòmics: Dinamitzadora de l’associació
Observacions:

Indicador/s: Número de bosses entregades per cada establiment.
Valor esperat de l’indicador al cap d’un any: 100% de comerços associats entregant aquestes
bosses als seus clients.

5.3. NOM DE L’ACTUACIÓ: FIRA DE SEGONA MÀ “LA PUÇA DEL 019”
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Objectiu/s: Conscienciar del valor del reciclatge i la reutilització. Atreure gent de fora del barri, que
permeti donar més visibilitat als comerços

Breu descripció: Es tracta de implementar una fira de segona mà on es puguin comprar i vendre
roba i altres objectes usats.
A la vegada s’efectuaran tallers de reparació de bicicletes, taula de cooperativisme ...
Es tracta de donar, a un dia festiu, un caire de sostenibilitat, a més d’atreure persones d’altres barris
de Barcelona

Beneficis esperats:

Actuació:

_ Ambientals
x Socials
x Econòmics

X d’innovació
__ de millora
__ de continuïtat

Vinculació amb els objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat:
5.1, 5.8, 6.9

Persona o àrea responsable: Pilar Segura (AC019)
Calendari d’execució previst: tot l’any 2017
Recursos humans i econòmics: Fundació On the Garage i dinamitzadora de l’associació
Observacions:

Indicador/s: - Número de fires realitzades en 1 any.
- Número de parades de la fira
Valor esperat de l’indicador al cap d’un any: Haver pogut fer 3 fires “La puça del 019”
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5.4. NOM DE L’ACTUACIÓ: EL TRESOR PERDUT/ DIBUIXOS A LES BOTIGUES
Objectiu/s:
Relacionar ciutadans de totes les franges d’edat amb el comerç de proximitat.

Breu descripció:
Amb la finalitat de relacionar públics de totes les edats i que els menors entrin als comerços, s’ha
pensat en donar continuïtat a l’activitat que es dur a terme a l’estiu, de buscar un objecte a les
botigues que no tingui res a veure amb el que allà es ven.
A més a més es vol implementar la idea de que els escolars facin un dibuix a l’escola que serà penjat
a una botiga. L’infant haurà d’anar acompanyat d’un adult (pare, mare ...) a localitzar el seu dibuix i,
quan el trobi, aquella botiga farà entrega d’algun petit obsequi

Beneficis esperats:

Actuació:

_ Ambientals
x Socials
x Econòmics

__ d’innovació
__ de millora
x de continuïtat

Vinculació amb els objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat:
9.5, 9.6, 9.9

Persona o àrea responsable: Pilar Segura (AC019)
Calendari d’execució previst: juliol-desembre 2017
Recursos humans i econòmics: Dinamitzadora de l’associació, Casals infantils, Mercat de El Besòs,
d’altres associacions que hi vulguin participar i les escoles
Observacions:
El jovent necessita familiaritzar-se amb el comerç de barri i el comerç també necessita fer més
implicació amb d’altres entitats (escoles, associacions diverses ...)

Indicador/s: - Nombre de comerços que participen
- Nombre de nens participants
Valor esperat de l’indicador al cap d’un any: El 50% dels comerços de qualsevol associació hi
participin i almenys una escola
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5.5. NOM DE L’ACTUACIÓ: TANCAR EL CERCLE “360” (economia solidària)
Objectiu/s:
Aconseguir tancar el cercle davant diversos problemes detectats al barri: Comerç pobre, gent gran i
cooperativa Alencop
Breu descripció: En aquests moment s’està en procés de confecció d’un projecte molt agosarat que
consisteix en fer repartiment a domicili des del petit comerç, per a la gent gran amb pocs recursos i
que viu sola, mitjançant una cooperativa amb poc contingut i que disposa de bicicletes.

http://alencop.coop/el-nostre-projecte/
Beneficis esperats:

Actuació:

x Ambientals
x Socials
x Econòmics

x d’innovació
x de millora
__ de continuïtat

Vinculació amb els objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat:
2.5, 2.6, 2.10, 3.1, 9.1
Persona o àrea responsable: Pilar Segura (AC019)
Calendari d’execució previst: A partir del 3r trimestre 2017
Recursos humans i econòmics: Alencop, Mercat i altres associacions, comerços, dinamitzadora i
subvencions
Observacions:
Indicador/s: - Número de comerços que s’adhereixen a la iniciativa
- Número de repartiments/any realitzats
Valor esperat de l’indicador al cap d’un any: projecte en marxa
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6. AVALUACIÓ
Indicadors de seguiment

Indiqueu d’una manera fàcil com mesureu el grau d’acompliment de l’actuació:

Indicador

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

FES-TE MÉS SOSTENIBLE

Número d’establiments que fan l’estudi
energètic
Número d’establiments que canvien la
lluminària a LEDS

50% de comerç
associat, adaptat
a leds

Inici de l’estudi
comerç a comerç

BOSSES RECICLABLES

Número de bosses entregades per
cada establiment

100%
comerç
associat repartint
bosses reciclables

En
procés,
continuïtat

LA PUÇA DEL 019

Número de fires realitzades en 1 any.
Número de parades de la fira

3 fires

Iniciant-se

TRESOR PERDUT/DIBUIXOS AL COMERÇ

Nombre de comerços que participen
Nombre de nens participants

Participació
d’escoles

Actiu

TANCAR EL CERCLE “360”

Número de comerços que s’adhereixen
a la iniciativa
Número de repartiments/any realitzats

Projecte
marxa

Actuació

en

Estat actual

Procés de estudi

1r any

2n any

Ampliar als nous
comerços
associats

Tots els comerços
associats només
fent ús de bosses
reciclables

Actiu

Actiu

7. RELACIÓ AMB EL COMPROMÍS CIUTADÀ PER LA SOSTENIBILITAT

Principals objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat que es contemplen el 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
El nostre objectiu és treballar en xarxa amb el màxim de sectors i col·lectius possible. En funció del
projecte podem i volem col·laborar amb sectors tant diferents com:
IES i escoles, Associacions de comerciants i Mercat, Serveis Socials, Alencop i d’altres que puguin anar
sorgint

9. OBSERVACIONS

