PLA D’ACCIÓ
B+S
Associació de Comerciants
Fem Raval

1. Dades de l’organització
Nom:

Associació de Comerciants Fem Raval

Breu descripció:

L’Associació de Comerciants Fem Raval, és el resultat de la unió de quatre de les
associacions de comerciants existents al Barri del Raval, amb una mitja de 10 anys
d’activitat i d’experiència en la promoció i la defensa de l’associacionisme comercial al
territori. D’aquests, 5 com a membres de la Federació d’Associacions de Comerciants i
Entitats del Raval: Eix Comercials del Raval.
L’objectiu de Fem Raval és: defensar, gestionar i representar els interessos comuns
dels i les associades, així com promocionar tota mena de projectes i activitats
culturals, econòmiques i socials, que afavoreixin el ple desenvolupament del comerç
urbà del barri del Raval.
Des d’aquest projecte d’associacionisme comercial promovem els valors de la
convivència, la cooperació, el diàleg i el treball en xarxa.
A més a més, l’Associació està compromesa amb la igualtat d’oportunitats, i per tant
no discrimina mai per raó de naixença, raça, gènere, religió, opinió o qualsevol altra
condició o circumstància personal o social.

Dades de contacte

C/ Lleialtat, 6 baixos, 08001, Barcelona
688 978 001
femraval@femraval.com
www.femraval.com

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

14/06/2017

2. Dades del Pla d’Acció
Expliqueu com us heu organitzat per fer el Pla d’Acció:
Recollint les dades de l’any passat i comparant amb les dades d’aquest any els indicadors, també
hem tingut reunions amb les entitats amb les que col·laborem en projectes.
Data de publicació del Pla d’Acció:

26/06/2019

Vigència del Pla d’Acció:

2019

Pla o plans d’acció anteriors:

Pla d’acció Fem Raval 2018

1

3. Objectiu del Pla d’Acció
Punt de partida del Pla d’Acció:
La incorporació de noves eines és vital per al futur del petit comerç. En aquest sentit, l'aposta pel medi
ambient, situa als comerços i serveis en el bon camí per a ser més competitius.
El petit comerç ofereix qualitat de vida als nostres carrers, barris i ciutats, amb els seus serveis i proximitat.
Som responsables del nostre entorn i hem de fer un pas endavant per a reduir l'impacte mediambiental
que genera la nostra activitat. Per que és responsabilitat de totes!
Eficàcia i eficiència son imprescindibles per a fer un consum més responsable de l'energia que necessitem
per a il·luminar-nos i climatitzar-nos.
Cal tenir més implicació amb la responsabilitat social de les nostres empreses, cal cercar eines i estructures
que ens permetin tenir un impacte menor per a competir amb les grans empreses distribució.
Estem convençudes que podem fer molt per millorar els comerços i serveis membres des d'una vessant
mediambiental, que alhora ens farà ser més competitius, més eficients i més respectuosos amb el medi
ambient.
A més a més, el comerç de proximitat sí posa noms i cognoms als i les seves clientes, i podem fer créixer a
la societat una major consciència social si ens veuen implicades i respectuoses. resum de la situació de
l’organització en temes de sostenibilitat.
Propòsit principal del Pla d’Acció:
Aquest Pla és una de les accions que responen a l’objectiu estratègic de l’Associació de:
- Promoure accions a favor de la sostenibilitat dels comerços i serveis membres, en benefici dels mateixos
establiments comercials i de la societat.
A més a més, d’aquesta manera, Fem Raval posa de manifest el seu compromís en realitzar accions per
millorar la sostenibilitat adaptades específicament al nostre sector dins del nostre territori: el Barri del
Raval de Barcelona.
Des de l’Associació de Comerciants Fem Raval, ja hem començat a treballar en diferents accions en els
àmbits de la prevenció i gestió de residus, el consum responsable i el compromís amb la comunitat.
Aquestes accions, ens han de permetre:
- Minimitzar l'impacte ambiental.
- Implicar els comerços i serveis membres contra el canvi climàtic.
- Promoure la responsabilitat ambiental en el sector comercial.
- Reduir el consum energètic i la producció de residus amb pràctiques senzilles.
- Estimular la innovació en temes mediambientals.
- Sensibilitzar els i les consumidores sobre l’adquisició d'hàbits de compra mediambientalment
respectuosos.
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4. Descripció de les actuacions
1. Nom de l’actuació:

Servei Mancomunat de Neteja

Objectius d’aquesta
actuació:

El projecte es basa en el treball en xarxa
entre les entitats sòcioeducatives i
sòciolaborals, i els comerços i serveis del
Raval per a generar ocupació al barri.

Breu descripció:

Per resoldre necessitats comunitàries res millor que buscar solucions dins de la
comunitat. Amb aquesta filosofia neix el Servei de Neteja Mancomunat del Raval, un
projecte que cobreix les necessitats de serveis de neteja d’alguns establiments del
territori amb el treball dels veïns i veïnes que busquen aconseguir una feina.
El Servei de neteja mancomunat és una acció que a instàncies dels empresaris i
comerciants del Raval es promou des de l’Associació de Comerciants Fem Raval
conjuntament amb l’Agrupació Educativa Integral del Raval (AEI Raval) i Impulsem
SCCL amb el suport de Barcelona Activa.
Aquest projecte es desenvolupa amb la intenció de contribuir a la creació d’un
territori cada vegada més responsable, on les necessitats d’uns poden ser cobertes
amb les capacitats d’altres, revertint en una millora de la qualitat de vida de de la
comunitat. D’aquesta manera donem sortida a les necessitats dels comerços del
Raval, alhora es genera un procés de contractació per la gent del barri que té
dificultats d'adaptar-se al món laboral i que en moltes ocasions els seus horaris són
poc flexibles. Es tracta de generar una xarxa de creació d'ocupació que proporcioni
un servei immediat flexible.
Així doncs, el treball que s’ofereix des del Servei de Neteja Mancomunat pretén
afavorir la inserció de persones que sovint troben més dificultats per trobar una
feina, alhora que permet tant als treballadors com als establiments contractants la
flexibilitat i proximitat que necessiten.

Més informació
(enllaç):
Beneficis esperats:

https://impulsem.blogspot.com.es/p/crea-i-empren.htm l
Tipus d’actuació:

X Ambientals
X Socials
X Econòmics

de continuitat

Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació?
6.8; 7.2;7.3, 7.4, 7.7; 7.8; 9.9
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Persona o àrea responsable:

Equip tècnic de Fem Raval

Calendari d’execució previst:

30/06/2019 al 30/06/2020

Recursos humans i/o econòmics:

Un tècnic de Fem Raval i una tècnica de Impulsem SCCL
encarregats de la difusió,coordinació i interlocució entre els
comerços i serveis del Raval.

Observacions:

Aquest projecte es porta conjuntament amb Agrupació
Educativa Integral del Raval (AEI Raval), i Impulsem SCCL amb
el suport de BcnActiva.

Indicador/s:
- Nombre de persones que han rebut la formació;
- Nombre de famílies beneficiàries d’aquest projecte;
- Nombre de comerços i/o serveis participants
- Grau de satisfacció dels i de les usuàries del servei (enquestes);
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#RavalKm0

2. Nom de l’actuació:
Objectius d’aquesta
actuació:

- Fomentar la dinamització comercial i
social del Raval.
- Generar oportunitats formatives i
ocupacionals al barri.
- Atraure visitants d’arreu de la ciutat i el
país, a descobrir el Raval i contrarrestar
així l’estigma negatiu del barri.

Breu descripció:

#RavalKm0 és un projecte per fomentar la dinamització comercial i social del Raval, a
la vegada que es generen oportunitats formatives i ocupacionals al barri. #RavalKm0
és un projecte fruit del treball col·lectiu de diferents entitats, institucions i comerços
del barri per construir i aplicar una filosofia socialment responsable. En el marc del
Grup Territori Socialment Responsable, aquest 2017 el projecte està promogut per
l’Associació de Comerciants Fem Raval, i Impulsem i la Fundació Tot Raval.
#RavalKm0 pretén engegar processos econòmicament viables i que generin
oportunitats reals de millora de la qualitat de vida al Raval i alhora mostrar el seu
vessant més creatiu, innovador i productiu.
El projecte s’adreça sobretot a generar oportunitats per a persones del barri en
situació d’atur, que participaran produint els llums que guarniran els carrers i
diversos equipaments del barri durant la campanya de Nadal i bosses de roba que els
comerciants repartiran entre veïns, veïnes i visitants.

Més informació
(enllaç):
Beneficis esperats:

https://www.totraval.org/ca/projectes/ravalkm0
Tipus d’actuació:

X Ambientals
X Socials
☐ Econòmics

de continuitat

Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació?
6.8; 7.2; 7.7; 7.8; 9.1; 9.6; 9.9; 10.7.

Persona o àrea responsable:

Equip Tècnic de Fem Raval, Equip Tècnic de Tot Raval

Calendari d’execució previst:

30/06/2019 al 30/06/2020

Recursos humans i/o econòmics:

Equip tècnic Fem Raval
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Observacions:

Escriviu, si s’escau, altres observacions.

Indicador/s:
- Nombre de persones que han rebut la formació;
- Nombre de persones contractades a través d'aquest projecte;
- Nombre de comerços i / o serveis participants; % Del total del associats;
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3. Nom de l’actuació:

Kit d’ambientalització de Barcelona +
Sostenible

Objectius d’aquesta
actuació:

Reducció del consum de
recursos a través de l’ambientalització
dels espais de treball tant si són locals
comercials com
oficines.

Breu descripció:

L’ambientalització es fa a través d’adhesius que contenen missatges breus i directes
per incentivar bones pràctiques a l’hora de consumir aigua, energia i materials, entre
les persones que hi treballen i els visitants puntuals. Aquests adhesius s’hauran
d’enganxar en llocs estratègics per tal que tinguin més efecte.
Però el Kit Barcelona + Sostenible no compta únicament amb adhesius sinó que
també conté una infografia que dóna una informació més detallada sobre els
missatges que apareixen en aquests adhesius. També podreu trobar dos cartells, un
d’ells enfocat a la prevenció de l’ús de bosses de plàstic i l’altre a la correcta gestió
de residus.
Fent ús dels diferents materials que ofereix aquest recurs podreu aplicar bones
pràctiques en consum responsable d’una manera fàcil i entretinguda, que us pot
arribar a suposar un petit estalvi econòmic i energètic!

Més informació
(enllaç):
Beneficis esperats:

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca
Tipus d’actuació:

X Ambientals
Socials
X Econòmics

de millora

Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació?
4:5; 8:4; 9:1; 10:4

Persona o àrea responsable:

Equip tècnic de Fem Raval

Calendari d’execució previst:

30/06/2019 al 30/06/2020

Recursos humans i/o econòmics:

Un tècnic de Fem Raval i tècnics de Barcelona Més Sostenible

Observacions:
Indicador/s:
- Nombre de comerços i / o serveis participants que utilitzin el kit
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5. Avaluació
Indicadors de seguiment:

Actuació

Indicador

- Nombre de persones
contractades a través
d'aquest projecte;
Servei Mancomunat de Neteja

#RavalKm0

- Nombre de comerços i / o
serveis participants;

Valor actual
Data: 20/06/2019

Valor esperat al
cap d’un any:

-2 persones
contractades
.

-63comerços i
associacions
clients del SMN

- Grau de satisfacció dels i
les usuàries del servei
(enquestes);

- 100% grau de
satisfacció del
servei per part dels
i les usuàries.

-Nombre de persones que
han rebut la formació;

20 persones han
rebut la formació;

- Nombre de persones
contractades a través
d'aquest projecte;

- 10 persones
contractades: 5
serigrafia + 5 llums;

-S’ha format a 14
persones en
atur,9 de les
quals han estat
contractades per
elaborar els

- Nombre de comerços i / o

- 90 comerços i

arcs i per

8

Valor assolit
Data 2n any:
30/06/2019

-4 persones
contractades

-4 persones
contractades
-6 comerços i
associacions clients
del SMN

Valor assolit
Data 1r any:
30/06/2018

-6 comerços i
associacions
clients del SMN
- 100% grau de
satisfacció del
servei per part
dels i les
usuàries.
20 persones han
rebut la
formació;
- 10 persones
contractades: 5
serigrafia + 5

serveis participants; % Del
total del associats;

serveis; 75% del
total.

-Nombre d’arcs

-15 carrers i espais
del barri il·luminats

- Nombre de carrers

serigrafia 7.000
bosses de roba
nadalenques que
es
repartiran als
comerços del
barri

-70 arcs realitzats

-15 carrers i
espais del barri
il·luminats
-35 arcs nous
Kit d’ambientalització de Barcelona +
Sostenible

- Nombre de comerços i / o
serveis participants que
utilitzin el kit

10 comerços i
equipaments del
barri del Raval

0
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llums;
- 90 comerços i
serveis; 75% del
total.
-15 carrers i
espais del barri
il·luminats
-70 arcs
realitzats

6. 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

4.6

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

8.5

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

7. Col·laboracions i treball en xarxa
- Associació Educativa Integral del Raval - AEI Raval;
- Associació Amics de la Rambla;
- Associació per a Joves TEB;
- Associació Freedonia
- Casal dels Infants per a l'Acció Social ALS Barri;
- Dona Kolors;
- Escola Massana;
- Estel Tàpia;
- Fundació Tot Raval;
- Impulsem SCCL;
- Casal de barri Folch i Torres
-Fundació 4 vents
-Banc de Recursos de Ciutat Vella
-La Fàbrica del Sol
-Barcelona Oberta
-Barcelona Activa
- Ajuntament de Barcelona
-Pla de barris de Raval Sud i Gòtic Sud
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8.4

4.5

