PLA D’ACCIÓ
B+S
Eix Torrent. Associació de
Comerciants de Torrent de
l’Olla i Rodalies

1. Dades de l’organització
Nom:

Eix Torrent. Associació de Comerciants de Torrent de l’Olla i Rodalies

Breu descripció:

Associació de comerciants que compta amb més de 50 socis: comerços,
restauradors i professionals del Carrer Torrent de l’Olla, així com de carrers
propers com Fraternitat, Progrès, Guilleries, Biada i Penedès.

Dades de contacte:

Marta Molas, Dinamitzadora
93 009 06 53
687388392
dinamitzacio@eixtorrent.com

Data de signatura del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022:

2. Dades del Pla d’acció
Expliqueu com us heu organitzat per fer el Pla d’acció
En una Reunió de Socis durant el Setembre de 2017 es van considerar les accions possibles a dur a
terme, que contemplessin el màxim d’associats possibles, que fossin fàcils de dur a terme i que
signifiquessin un real canvi en termes de sostenibilitat.
Data de publicació del Pla d’acció:

19/03/2018

Vigència del Pla d’acció:

Fins a 31 de desembre de 2018

Pla/plans d’acció anterior/s:

3. Diagnosi
Expliqueu el punt de partida del Pla d’acció:
El punt de partida és la presa de consciència de la necessitat de fer els nostres comerços, el nostre
barri, ciutat i planeta més sostenible. I analitzar quines petites accions podem fer tots per a
contribuir a aquesta sostenibilitat.

4. Finalitat
Expliqueu el propòsit principal del Pla d’acció:
- Fer el nostre barri, ciutat i planeta més sostenible
- Instaurar bones pràctiques mediambientals entre els associats
- Guanyar el descompte en l’import de les brosses
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5. Descripció de les actuacions
5.1 Nom de l’actuació: Bosses de tela solidàries Eix Torrent
Objectius:

- Fomentar el residu zero
- Fomentar l’ús de bosses de tela
- Fomentar la compra al barri – comerç km0-.

Breu descripció:

L’acció consisteix en participar de la compra col·lectiva i de la venda posterior de
les bosses solidàries d’Eix Torrent. Són bosses de cotó orgàniques, a preu de
2.17€ de cost, que es venen posteriorment a 5€. Els beneficis de les bosses, van
destinats a l’Associació ACIDH, entitat d’inserció social de persones amb
diversitat funcional. D’aquesta manera, promocionem el residu zero, la utilització
de bosses de tela, el foment de la compra al barri – promocionant l’associació Eix
Torrent-, i un fi solidari i social.

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:
4.9, 5.8, 5.10, 7.8, 8.2, 9.1, 9.6, 9.9
Persona o àrea responsable:
Calendari d’execució previst:
Recursos humans i/o econòmics:

Laura Cartañà, secretària de la Junta d’Eix Torrent
Marta Molas, dinamitzadora d’Eix Torrent
Anual
Des de l'Associació Eix Torrent s'ha gestionat la compra de la
bossa i s'ha pagat la impressió del logotip d'Eix Torrent sobre la
bossa.

Observacions:
Indicador/s:

Nombre d’associats participants
Nombre de bosses venudes
Diners recollits per ACIDH
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5.2 Nom de l’actuació: 5% de descompte si vens amb bossa pròpia!
Objectius:

- Fomentar el residu zero
- Fomentar l’ús de bosses reciclables
- Fomentar la compra al barri

Breu descripció:

La iniciativa pretén que tots els comerços associats a Eix Torrent, promoguin un
5% de descompte a les seves compres, si els client/es venen a fer la compra amb
la seva pròpia bossa o recipient: carret, etc.

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:
4.9, 5.8, 5.10, 8.2, 9.1

Persona o àrea responsable:

Junta de l’Eix Torrent

Calendari d’execució previst:

Anual

Recursos humans i/o econòmics:

Des de l'Associació Eix Torrent s'informa de l'acció i es generarà
un cartell d'informació per penjar-ho a cada comerç implicat en
aquesta acció.

Observacions:

Indicador/s:

Nombre d’associats participants
Nombre de descomptes aplicats
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5.3 Nom de l’actuació: Utilitza el baix consum!
Objectius:

- Fomentar la utilització i manteniment de les
instal·lacions amb energia verda.
- Donar a conèixer l’energia verda.

Breu descripció:

La iniciativa pretén que tots els comerços associats a Eix Torrent, utilitzin Leds i
il·luminació de baix consum en els seus establiments. També es donarà
informació als comerços sobre comercialitzadores d’energia verda i promoure el
canvi de contracte.

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:
4.3, 4.5, 4.6

Persona o àrea responsable:

Junta de l’Eix Torrent

Calendari d’execució previst:

Anual

Recursos humans i/o econòmics:

Des de l'Associació Eix Torrent s'informarà de diferents
comercialitzadores d'aquesta llum, distribuïdores d'energia
verda, tot promovent canvis de contracte.

Observacions:

Indicador/s:

Nombre d’associats participants
Nombre d’associats que instal·len il·luminació de baix consum
Nombre d’associats que han contractat energia verda
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5.4 Nom de l’actuació: Recollida d’objectes pel Punt Verd!
Objectius:

- Fomentar el residu zero
- Fomentar el reciclatge
- Fomentar la compra al barri

Breu descripció:

La iniciativa pretén que tots els comerços associats a Eix Torrent, promoguin que
els seus establiments siguin un punt de recollida especialitzat en el que venen. És
a dir, els comerços facilitaran la recollida d’objectes, relacionats amb el seu
comerç, que van destinats al Punt Verd.
Exemples:
*una botiga eròtica recull vibradors
*una ganiveteria i ferreteria recull aparells electrònics
Etc

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

Persona o àrea responsable:

Junta d’Eix Torrent

Calendari d’execució previst:

Anual

Recursos humans i/o econòmics:

Des de l'Associació Eix Torrent s'informa de l'acció i es generarà
un cartell d'informació per penjar-ho a cada comerç implicat en
aquesta acció.

Observacions:

Indicador/s:

Nombre d’associats participants
Nombre de viatges al Punt Verd
Nombre d’elements recollits per comerç
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6. Avaluació
Indicadors de seguiment:

Actuació

Indicador

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

Bosses de Tela Solidàries Eix Torrent

Número d’associats participants
Número de bosses venudes
Diners recollits per a ACIDH

50% dels socis

Descompte 5% en venir amb bossa pròpia

Número d’associats participants
Número de descomptes aplicats

50% dels socis

Número d’associats participants

50% dels socis

Ús de Leds i llums de baix consum

Recollida per al Punt Verd

Nº associats que instal·len il·luminació
de baix consum/ Nº associats que han
contractat empreses d’energia verda.
Número d’associats participants
Número de viatges al Punt Verd
Número d’elements recollits per
comerç

Estat actual
Data:

1r any
Data:

2n any
Data:

Per diagnosticar
Per diagnosticar

Per diagnosticar
50% dels socis
Per diagnosticar
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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
Associació ACIDH
Instituto Europeo di Design
Federació Gràcia Comerç

9. Observacions
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