PLA D’ACCIÓ
B+S
Associació del Comerç i les
Empreses de Trinitat Nova

Logotip organització

1. Dades de l’organització
Nom:

Associació del Comerç i les Empreses de Trinitat Nova

Breu descripció:

L’Associació del Comerç i les Empreses de Trinitat Nova és una entitat que
treballa per al desenvolupament econòmic del barri i alhora, per a la seva
millora com espai de convivència i creixement dels seus veïns.
Fundada al 2014, els seus objectius inclouen la dinamització comercial del
barri com a resposta a la situació d’estancament en la què es troba el comerç,
representar i cohesionar el col·lectiu empresarial i endegar iniciatives, en el
sentit més ampli, per a la millora de la competitivitat i la promoció del territori
i de les empreses que hi operen.

Dades de contacte:

C/ La Fosca, 2 – 08033 Barcelona
T. 937.97.70.51
comerctrinitatnova@gmail.com

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

24/03/2015

2. Dades del Pla d’acció
Expliqueu com us heu organitzat per fer el Pla d’acció
En una reunió de l'Associació del Comerç i les Empreses de Trinitat Nova s'han decidit les actuacions
que s'inclouen en el Pla d'Acció per 2018, tenint en compte les accions realitzades l'any anterior i amb
l'objectiu de fer un pas cap a endavant en sostenibilitat.
Data de publicació del Pla d’acció:

29/03/2018

Vigència del Pla d’acció:

31/12/2018

Pla/plans d’acció anterior/s:

http://www.sostenibilitatbcn.cat/documents/recurs/1460.pdf

3. Diagnosi
Expliqueu el punt de partida del Pla d’acció:
Tenint en compte que l'Associació es va crear el 2014, el Pla d'Acció que planteja l'entitat al 2018
pretén consolidar algunes actuacions (civisme, igualtat, rebuig de la violència de gènere, reciclatge).
L'Associació ha evolucionat en aquests quatre anys de funcionament i així es plasma en aquest Pla
d'Acció.
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4. Finalitat
Expliqueu el propòsit principal del Pla d’acció:
Com a entitat, difondrem una cultura ètica i responsable entre els associats dins una actuació RSE.
Alhora, donar suport a aquelles accions que vagin aquesta línia per part de membres de l’entitat de
manera individual.

5. Descripció de les actuacions
5.1 Nom de l’actuació: Foment de la igualtat
Objectius:

Un any, més, l'Associació mostra el seu
compromís amb la igualtat tot l'any i participa
en campanyes com el ‘Dia Internacional de la
Dona o el ‘Dia contra la Violència de Gènere’.
Aquest any, s'ha dissenyat un cartell en el qual
tots els comerciants estan presents i alguns
comerços, a més, realitzen accions durant tot
l'any. Exemple d'això: en un dels comerços
associats s'escriuen missatges en una pissarra
com: “Tots els dies són 8 de març”.
L'objectiu és sensibilitzar als clients sobre la
importància d'una societat igualitària i
respectuosa.

Breu descripció:

Disseny de cartelleria amb el lema: ‘Els comerciants de Trinitat Nova amb la
dona’. Cada comerç col·loca el cartell en un lloc visible perquè els clients el
puguin veure.

Més informació (enllaç):

Beneficis esperats:

Actuació:

Ambientals

d'innovació

Socials

de millora

Econòmics

de continuïtat
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Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat relacionats amb l’actuació:
4.10, 9.6, 9.7, 9.9

Persona o àrea responsable:
Calendari d’execució previst:
Recursos humans i/o econòmics:

Isabel Chumillas (Presidenta)
Santi Ruiz i Marta Herrera (Dinamització Comercial)
2018
L’assemblea de l’entitat
Santi Ruiz i Marta Herrera
80€ entre disseny, distribució.

Observacions:

Indicador/s:

Nombre d’establiments adherits
Nombre de cartells repartits
Nombre d’accions realitzades

5.2 Nom de l’actuació: Assessorament menús saludables
Objectius:

Assessorar als restaurants i als bars de la
associació perquè ofereixin menús saludables
als seus clients.
L'objectiu és, d'una banda, promocionar els
productes de temporada i una alimentació
saludable. Al mateix temps, es promocionen els
productes del Mercat, caracteritzats per ser
productes de proximitat, de qualitat i
saludables.

Breu descripció:

Una experta en alimentació saludable i productes de quilòmetre zero i de
temporada assessorarà als restaurants i bars associats per tal de ofereixin menús
variats i saludables als clients.
Aquesta acció es complementa amb la línia que se segueix des de l'associació de
conscienciar sobre la importància de consumir productes frescos i de temporada
Que els restaurants associats puguin oferir menús variats i saludables als clients..

Més informació (enllaç):
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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:
3.5, 5.6, 7.6.

Persona o àrea responsable:
Calendari d’execució previst:
Recursos humans i/o econòmics:

Isabel Chumillas (Presidenta)
Santi Ruiz i Marta Herrera (Dinamització Comercial)
2018
L’assemblea de l’entitat
Santi Ruiz i Marta Herrera
1.000 € entre disseny i distribució de díptics
i organització de l’activitat

Observacions:

Indicador/s:

Número d’establiments adherits
Nombre d’assessoraments realitzats en alimentació saludable
Nombre d’establiments que ofereixen menjar saludable

5.3 Nom de l’actuació: Millora de l'accessibilitat, eficiència energètica i
façana
Objectius:
Millorar l'accessibilitat, l'eficiència energètica i
la façana dels comerços de Trinitat Nova a
través d'un Pla Pilot.
Aquest projecte neix com una iniciativa pilot a
la Ciutat de Barcelona i és excepcional perquè
ha permès la participació d’organismes com
l'Agència d’energia, l’Institut Municipal del
Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida (l’IMPU), la
Direcció de Comerç, Barcelona Activa, el
Districte de Nou Barris i el Pla de Barris.
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Breu descripció:

El principal objectiu d'aquesta actuació és millorar la imatge exterior del comerç,
l'accessibilitat als establiments i la seva eficiència energètica. És, per tant, un
projecte pensat per al comerç, en el seu benefici i fet a mida de la seva realitat.
Les obres comencen en el mes d'abril i està previst que finalitzin al
setembre. Aquestes actuacions contemplen la millora de l'accessibilitat, millora
d'eficiència energètica i la millora de la façana exterior del comerç. En total,
participen 10 comerços de Trinitat Nova.

Més informació (enllaç):

http://ajuntament.barcelona.cat/paisatgeurba/ca/canal/millora-delsestabliments-comercials

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:
2.3. - 2.7. – 4.5. - 4.10 - 10.4.

Persona o àrea responsable:
Calendari d’execució previst:
Recursos humans i/o econòmics:

Isabel Chumillas (Presidenta)
Santi Ruiz i Marta Herrera (Dinamització Comercial)
2018/2019
Santi Ruiz i Marta Herrera (Dinamització comercial)
Subvenció de Comerç (Ajuntament) 90%
Aportació dels comerços 10%

Observacions:

Indicador/s:

Nombre de comerços que participen

5

5.4 Nom de l’actuació: Decorar els aparadors amb material reciclat

Objectius:

L'objectiu d'aquesta actuació és fomentar l'ús
de material reciclat en la decoració dels
aparadors dels comerços demostrant als
comerciants que per a dissenyar un aparador
atractiu no és necessari disposar de pressupost,
i alhora mostrant els clients una decoració
sostenible.

Breu descripció:

Des de l'Associació s'aprofiten activitats com el Concurs d'aparadors de Nadal de
Barcelona Activa per fomentar l'ús de material reciclat en la decoració dels
aparadors. Alguns comerços ja ho han posat en pràctica i l'objectiu de l'associació
és que s'estengui a més comerços. Des de l'associació de comerciants s'està
valorant organitzar una formació d’aparadorisme en la qual s'inclogui un apartat
de decorar amb objectes reciclats.

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:
5.3, 5.4, 5.8, 5.10

Persona o àrea responsable:
Calendari d’execució previst:
Recursos humans i/o econòmics:

Isabel Chumillas (Presidenta)
Santi Ruiz i Marta Herrera (Dinamització Comercial)
2018
L’assemblea de l’entitat
Santi Ruiz i Marta Herrera

Observacions:

Indicador/s:

Nombre de comerços que utilitzen materials reciclats per decorar els seus aparadors
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6. Avaluació
Indicadors de seguiment

Actuació

Foment de la igualtat

Assessorament menús saludables

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

Estat actual
Data: Març 2018

Número d’establiments adherits

Més del 70% (23)

Realitzada per
tots els comerços

Nombre de cartells repartits

23 cartells
repartits

23 cartells
repartits

Nombre d’accions realitzades

Una acció

Una acció
realitzada

Número d’establiments adherits

Més del 50%

En procés.

Nombre d’assessoraments realitzats en
alimentació saludable

3 comerços

S'està concretant
l'assessorament
amb els comerços

Indicador

Nombre d’establiments que ofereixen
menjar saludable

3 comerços

Millora de l'accessibilitat, eficiència energètica i
façana

Nombre de comerços que participen

Actuacions
realitzades en els
10 comerços

10 comerços

Decorar els aparadors amb material reciclat

Nombre de comerços que utilitzen
materials reciclats per decorar els seus
aparadors

Més del 50%

1 comerç

1r any
Data:

2n any
Data:
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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
L'Associació del Comerç i les Empreses de Trinitat Nova col·labora amb altres entitats del barri, com
l'Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya i el Casal Infanti, per a
l'organització d'activitats. Les dues entitats estan ubicades a Trinitat Nova.

9. Observacions
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