PLA D’ACCIÓ B+S
Associació de Comerciants
Eix Fort Pienc

1. DADES DE L’ORGANITZACIÓ
Nom: Associació de Comerciants Eix Fort Pienc
Breu descripció:
L’Associació de Comerciants Eix Fort Pienc és la unió dels comerciants del barri de Fort Pienc que s’han
implicat en un projecte comú per trobar maneres de posar en valor les qualitats d’un barri carregat
d’oportunitats. Va néixer al 2011, i al llarg dels anys s’ha convertit en un dinamitzador territorial i social que
aglutina comerços, empreses de serveis i entitats socials.
Per aconseguir-ho han programat un ampli ventall d’esdeveniments lúdics, ofertes comercials originals, i
tot un seguit d’avantatges per als consumidors i la gent que viu o es passeja pel barri.
Dades de contacte:
www.eixfortpienc.com
comunicacion@gruposigma.com – Alejandro Montemayor
93 356 90 87
Data de signatura del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022: 7/02/2017

2. DADES DEL PLA D’ACCIÓ
Breu descripció del procés d’elaboració: Des de fa ja dos anys, la Junta es reuneix per traçar un
pla d’accions sostenibles, per tant, el nostre procés d’elaboració seria semblant a lo que ja venim fent.
Data d’aprovació del Pla d’acció: 30/06/2017
Vigència del pla d’acció: Fins el 31 de desembre de 2017
Personal implicat: Sigma (4 treballadors) i Junta (6 membres socis)

3. DIAGNOSI
L’ASSOCIACIÓ JA TREBALLA EN TEMES DE SOSTENIBILITAT, COM EL REPARTIMENT DE BOSSES
DE TELA REUTILITZABLES, LES VISITES O REPARTIMENTS DE MATERIAL EN BICICLETA, LA
COL·LABORACIÓ AMB L’AULA SOSTENIBLE FICANT VAIXELLA COMPOSTABLES EN ELS DIFERENTS
ESDEVENIMENTS, AIXÍ COM LA DISTRIBUCIÓ DE PAPERES DE CARTRÓ PER RECICLAR LA
DEIXALLA.
EL BARRI DE FORT PIENC ÉS UN BARRI POC CONEGUT DE BARCELONA (ABSÈNCIA D’IMATGE I
IDENTITATS) QUE ACULL UNA POBLACIÓ MOLT DIVERSA AMB UN IMPORTANT PES DE LA
COMUNITAT ASIÀTICA. DESTACANT QUE HI HA UN NOMBRE MOLT ELEVAT DE COMERÇOS
REGENTATS PER PERSONES XINESES.
AMB EL PROJECTE XEIX COL·LABOREM AMB UN GRAN NOMBRE D’ASIÀTICS DEL TERRITORI, TANT
A NIVELL DE COMERÇOS COM D’ENTITATS CULTURALS.
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ES CARACTERITZA TAMBÉ PER SER UN BARRI DE POBLACIÓ JOVE.
L’ASSOCIACIÓ ACULL TAMBÉ A DIVERSES ENTITATS D’ACCIÓ SOCIAL AMB LES QUE
COL·LABOREM.
LES ACCIONS ES DEFINEIXEN MITJANÇANT GRUPS ESPECIALITZATS DE TREBALL.
TREBALLEM AMB ALTRES ASSOCIACIONS DE COMERÇ (XARXAEIXAMPLE I FUNDACIÓ BARCELONA
COMERÇ),ENTITATS CULTURALS ASIÀTIQUES, ORGANITZACIONS SOCIALS, EQUIPAMENTS DEL
FORT PIENC. LA NOSTRA ASSOCIACIÓ VA GUANYAR EL PREMI AL COMERÇ COL·LABORATIU DE LA
FUNDACIÓN BARCELONA COMERÇ AL 2016.

4. FINALITAT
Les línies d'acció del pla de sostenibilitat són:
- La cohesió social
- Foment de la interculturalitat
- Potenciar una identitat de barri entorn a les arts escèniques
- La promoció econòmica sostenible
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5. DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS
5.1. NOM DE L’ACTUACIÓ: Distribució bosses de tela
Objectiu/s:
La bossa de tela és reutilitzable i evitar l’ús de la bossa de plàstic, tant contaminant i no
biodegradable.
Breu descripció:
Repartiment a clients de bosses de tela per al seu ús a l’hora de fer la compra i explicació de la
importància de reciclar la bossa de la compra.

Beneficis esperats:

Actuació:

_X_ Ambientals
__ 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., 8.2., 5.10

Persona o àrea responsable: Junta i equip de dinamització
Calendari d’execució previst: Gener-març
Recursos humans i econòmics: Equip de dinamització (4 persones)
Observacions:

Indicador/s: Nº bosses repartides
Valor esperat de l’indicador al cap d’un any: 3857
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5.2. NOM DE L’ACTUACIÓ: Repartiment de material i visites en bici
Objectiu/s:
Evitar l’ús del cotxe i promoure el transport en bicicleta per la ciutat per tal d’evitar la
contaminació del mediambient de la ciutat i l’acústic.
Breu descripció:
El nostre comercial que també s’encarrega de repartir el material als socis fa les visites en
bicicleta.

Beneficis esperats:

Actuació:

_X_ Ambientals
__ Socials
_X_ Econòmics

__ d’innovació
__ de millora
_X_ de continuïtat

Vinculació amb els objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat:
2.5., 2.10.

Persona o àrea responsable: Junta i equip de dinamització
Calendari d’execució previst: gener a desembre
Recursos humans i econòmics: Equip de dinamització
Observacions:

Indicador/s: Nº de visites realitzades
Valor esperat de l’indicador al cap d’un any: >2000
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5.3. NOM DE L’ACTUACIÓ: Fashion Revolution Day
Objectiu/s:
Lluitar contra la injustícia que pateixen els treballadors del sector tèxtil a molts països asiàtics
principalment, i col·laborar en que la moda sigui més sostenible.

Breu descripció:
Promoure i col·laborar en la organització d’una jornada de moda sostenible per fomentar l’ús del
reciclatge de la roba celebrant el dia del Fashion Revolution Day, que representa una lluita a favor
dels drets dels treballadors i treballadores del sector tèxtil, explotats en la gran majoria dels
països asiàtics.

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:
5.4., 5.8., 5.9., 5.10.

Persona o àrea responsable: Equip dinamització, entitats del barri i upcycling
Calendari d’execució previst: març-maig
Recursos humans i econòmics: col·laboració amb entitats com el Centre Cívic, la Biblioteca
Arús i la Biblioteca Fort Pienc i de comerços de moda com UPcycling, Mescladís i entitats socials
d’altres barris.
Observacions:

Indicador/s: Nº entitats involucrades en l’acció
Valor esperat de l’indicador al cap d’un any: 17
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5.4. NOM DE L’ACTUACIÓ: Projecte Xeix
Objectiu/s:
Impulsar la incorporació de persones asiàtiques a les xarxes associatives del barri, especialment
la comercial i l’educativa, facilitant l’intercanvi, el coneixement i la col·laboració entre elles.
Breu descripció:
En cada una de les nostres accions sempre tenir en compte les diferents cultures, exposar-lis la
idea i tractar de veure com poden col·laborar i unir forces per treballar en una mateixa direcció.
Treballem per la captació de nous socis asiàtics, per la seva participació i col·laboració (tant
comerços com entitats culturals) amb nosaltres, per impulsar la seva cultura i trencar amb
rumors nocius sobre aquestes comunitats.

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:
7.2. i 9.6.

Persona o àrea responsable: Junta, mediadores (xinesa i paquistanesa) i equip de
dinamització.
Calendari d’execució previst: gener a desembre
Recursos humans i econòmics: 6 persones
Observacions:

Indicador/s: nº comerciants xinesos associats i nº participació de socis asiàtics en fires
Valor esperat de l’indicador al cap d’un any: 33 i 30
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5.5. NOM DE L’ACTUACIÓ: Reducció de residus i treball sostenible en les nostres accions
Objectiu/s:
Treballar amb proveïdors que treballen amb productes sostenibles i de Km 0 i reciclatge del
material i dels residus utilitzats
Breu descripció:
Tractar de treballar amb proveïdors que es preocupen per la sostenibilitat, col·laborar amb l’aula
mediambiental per reciclar la deixalla que es genera en la nostra activitat.
Reciclar els nostres residus i reutilitzar el nostre propi material per evitar generar deixalla de
més.

Beneficis esperats:

Actuació:

_X_ Ambientals
_X_ Socials
_X_ Econòmics

__ d’innovació
_X_ de millora
__ de continuïtat

Vinculació amb els objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat:
5.1., 5.4. i 5.10

Persona o àrea responsable: Equip dinamització
Calendari d’execució previst: gener a desembre
Recursos humans i econòmics: 4 persones
Observacions:

Indicador/s: Nº activitats en les que hem realitzat accions sostenibles
Valor esperat de l’indicador al cap d’un any: 4
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5.6. NOM DE L’ACTUACIÓ: Formació en l’àmbit de la sostenibilitat i millora del pla d’acció
sostenible
Objectiu/s:
Assistir al menys a una reunió formativa sobre sostenibilitat
Breu descripció:
Assistir al menys a una formativa sobre sostenibilitat per prendre idees i compartir experiències per tal
d’aplicar-les en la nostra activitat.

Beneficis esperats:

Actuació:

_X_ Ambientals
_X_ Socials
_X_ Econòmics

__ d’innovació
_X_ de millora
__ de continuïtat

Vinculació amb els objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat:
9.1. i 9.3.

Persona o àrea responsable: Equip de dinamització
Calendari d’execució previst: gener a desembre
Recursos humans i econòmics: 4 persones
Observacions:

Indicador/s: Número de reunions formatives sobre sostenibilitat
Valor esperat de l’indicador al cap d’un any: 3
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5.7. NOM DE L’ACTUACIÓ: Fira de la Salut, Benestar i Bellesa
Objectiu/s:
Fomentar la prevenció mèdica, les activitats físiques, esportives o mentals que afavoreixen una
millora en la qualitat de la nostra salut. Es realitzen tallers, proves i assessoraments, tot per
fomentar la salut.
Breu descripció:
Participar a la Fira de la Salut, Benestar i Bellesa com a expositors del sector de la Salut, de
l’esport, de l’alimentació saludable, de la bellesa... per promoure una vida més saludable de
diferents maneres possibles al barri.

Beneficis esperats:

Actuació:

__ Ambientals
_X_ Socials
__ Econòmics

__ d’innovació
_X_ de millora
__ de continuïtat

Vinculació amb els objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat:
7.6.

Persona o àrea responsable: Equip de dinamització
Calendari d’execució previst: Abril a juny
Recursos humans i econòmics: Junta i equip dinamització
Observacions:

Indicador/s: nº de carpes expositores
Valor esperat de l’indicador al cap d’un any: 32

10

5.8. NOM DE L’ACTUACIÓ: Col·laboració amb entitats socials del barri i equipaments
Objectiu/s:
Col·laborar amb entitats socials del barri.
Breu descripció:
Promoure l’activitat social del barri ajudant als més necessitats, mitjançant la col·laboració amb
entitats socials del barri que s’encarreguen de fer aquestes petites i no tan petites accions socials.

Beneficis esperats:

Actuació:

__ Ambientals
_X_ Socials
__ Econòmics

__ d’innovació
__ de millora
_X_ de continuïtat

Vinculació amb els objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat:
8.9. i 9.9.

Persona o àrea responsable: Junta i equip dinamització
Calendari d’execució previst: gener a desembre
Recursos humans i econòmics: 6 persones
Observacions:

Indicador/s: Nº entitats acció social col·laboradores en accions
Valor esperat de l’indicador al cap d’un any: 32
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5.9. NOM DE L’ACTUACIÓ: Promoure un pla de neteja dels carrers més efectiu.
Objectiu/s:
Que els carrers del barri estiguin més nets i no facin mala olor.
Breu descripció:
Parlar amb Districte per proposar un nou pla de neteja més efectiu per afavorir la correcta neteja
dels carrers del barri.
Beneficis esperats:

Actuació:

_X_ Ambientals
_X_ Socials
__ Econòmics

__ d’innovació
_X_ de millora
__ de continuïtat

Vinculació amb els objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat:
6.3., 9.8.

Persona o àrea responsable: Junta, grup de treball i equip dinamització
Calendari d’execució previst: Març-Novembre
Recursos humans i econòmics: 5 persones
Observacions:

Indicador/s: Nº de reunions amb Districte
Valor esperat de l’indicador al cap d’un any: 2
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6. AVALUACIÓ
Indicadors de seguiment

Actuació

Indicador

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

Estat actual

1r any

2n any

Distribució bosses de tela

Nº bosses de tela repartides

3857

Executat

3857

3000

Repartiment de material i visites en bici

Nº de visites

>2000

50%

>2000

>2000

Fashion Revolution Day

Nº de col·laboradors

17

17

17

24

Nº de socis asiàtics

33

33

33

36

Nº participació de socis asiàtics en
fires

30

14

30

32

Reducció de residus i treball sostenible en les
nostres accions

Nº activitats en les que hem realitzat
accions sostenibles

4

2

4

5

Formació en l’àmbit de la sostenibilitat i millora
del pla d’acció sostenible

Nº de reunions formatives sobre
Acció sostenible

3

2

3

3

Fira de la Salut, Benestar i Bellesa

Nº de carpes expositores

32

32

32

30

Col·laboració amb entitats socials del barri

Nº entitats acció social
col·laboradores en accions

32

22

32

40

Promoure un pla de neteja dels carrers més
efectiu.

Nº de reunions amb Districte

2

1

2

2

Projecte Xeix
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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

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

10.1
0

10. Resiliència i responsabilitat planetària

8. COL·LABORACIONS I TREBALL EN XARXA
Sector del comerç Xarxa Eixample i Fundació Barcelona Comerç
Sector cultural: Entitats d'arts escèniques (escoles i equipaments d'arts escèniques de Barcelona,
Sector del llibre), Biblioteques Arús i de Fort Pienc
Sector social amb entitats com Mescladís, Accem, Fundació Hospital de Nens, Centre Cívic, amb
els que col·laborem en projectes com la Fira de la Salut, el Benestar i la Bellesa.
Sector ambiental, per les diferents fires contactem amb l’Aula Ambiental i el seu proveïdor Sarau i

més per obtenir vaixella compostable i/o papereres de cartró per reciclar.
Sector Salud, Centres de salut del barri

9. OBSERVACIONS
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