PLA D’ACCIÓ
B+S
Associació de Comerciants del
Passeig Valldaura

1. Dades de l’organització
Nom:

Associació de Comerciants del Passeig Valldaura

Breu descripció:

L’Associació de Comerciants del Passeig Valldaura té l'objectiu de
potenciar aquesta àrea comercial i millorar el seu entorn. És una entitat que
treballa per al desenvolupament econòmic del barri y alhora, per a la seva
millora com espai de convivència i creixement dels seus veïns. Fundada al
2016, els seus objectius inclouen la dinamització comercial del barri,
representar i cohesionar el col·lectiu empresarial i endegar iniciatives per a la
millora de la competitivitat i la promoció del territori i de las empreses que hi
operen.

Dades de contacte:

Bernardino Rojano: (President) 637413347/937977051
Passeig Valldaura, 237 , 08016 Barcelona
accvalldaura@gmail.com

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

07/02/2017

2. Dades del Pla d’acció
Expliqueu com us heu organitzat per fer el Pla d’acció
L'Associació de Comerciants del Passeig Valldaura organitza reunions freqüents per concretar les
activitats i accions vinculades amb el seu programa de dinamització comercial, així com les accions
sostenibles que s'inclouen en el mateix. Normalment, hi ha un grup motor compost per diversos
membres de l'associació que s'encarrega d'executar aquestes activitats.
Data de publicació del Pla d’acció:

18/05/2018

Vigència del Pla d’acció:

Fins el 31 de desembre de 2018

Pla/plans d’acció anterior/s:

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/f
iles/documents/plans/1461.pdf

3. Diagnosi
Expliqueu el punt de partida del Pla d’acció:
L’assoació es crea el 2016 i posa atenció en aspectes del que s’anomena la Responsabilitat Social de les
Empreses. En aquest sentit, l’associació considera que ha d’incorporar un conjunt d’actuacions
d’acord amb valors socials que marcaran el seu paper com a comerç de proximitat amb voluntat de
millorar el barri al que es vincula. Per aquest motiu, l’associació vol col·laborar amb Barcelona
Sostenible i desenvolupar iniciatives que tinguin com a objectiu fomentar bones pràctiques i contribuir
a la millora de la sostenibilitat.

4. Finalitat
Expliqueu el propòsit principal del Pla d’acció:
L’Associació no només està centrada en fomentar el dinamisme comercial i preservar el seu teixit soci
econòmic, sinó que, a més, està compromesa amb valors com el civisme, la igualtat, el respecte als
altres i al medi ambient. En aquest context, des de l’Associació de Comerciants es desenvolupen
activitats amb l’objectiu de conscienciar la societat de la importància d’aquests temes. Per aquest
motiu, l’associació vol col·laborar amb Barcelona Sostenible i desenvolupar iniciatives que tinguin com
a objectiu fomentar bones pràctiques i contribuir a la millora de la sostenibilitat.
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5. Descripció de les actuacions
5.1 Nom de l’actuació: Fomentar el respecte al medi ambient
Objectius:

Sensibilitzar la societat sobre aspectes relacionats
amb el respecte al medi ambient a través d'activitats
desenvolupades pels comerciants.

Breu
descripció:

Organització d'una Gimcana en què apareixeran
missatges i símbols que facin referència al respecte
al medi ambient. A més, un dels premis que es
lliurarà serà un hort urbà per a nens amb l'objectiu
que aprenguin i es diverteixin conreant ells mateixos
a casa.

IMATGE

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:
1.3, 3.6, 7.2

Persona o àrea responsable:

Bernardino Rojano, Santi Ruiz, Marta Herrera

Calendari d’execució previst:

Primavera/ estiu 2018

Recursos humans i/o econòmics:

L’assemblea de l’entitat
Santi Ruiz i Marta Herrera (Dinamització Comercial)
600 euros entre disseny, distribució i difusió.

Observacions:

Indicador/s:

Nombre de comerços participants a la Gimcana
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5.2 Nom de l’actuació: Foment de l'ús del carril bici
Objectius:

Conscienciar la societat de la necessitat de
recórrer a mitjans de transport sostenibles per
ajudar a reduir els nivells de contaminació.

Breu descripció:

Des de l'Associació de Comerciants del Passeig Valldaura IMATGE
s'està treballant en
desenvolupar iniciatives per fomentar l'ús del carril bici per als clients que
comprin en els comerços del Passeig. Una de les actuacions en les quals
l'associació treballa és aconseguir aparcament per a les bicicletes a través d'un
conveni amb un pàrquing de Valldaura. A més, s'està estudiant fer
promocions especials i descomptes a les persones que utilitzin la bici
per anar a comprar al Passeig Valldaura.

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:
2.5, 2.6, 2.9

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

Bernardino Rojano (Presiedent)
Santi Ruiz i Marta Herrera (Dinamització Comercial)
2018
L’assemblea de la entitat
Santi Ruiz i Marta Herrera (Dinamització Comercial)

Observacions:

Indicador/s:

Nombre de comerços participants
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5.3 Nom de l’actuació: Instal·lació d'un vertical en els comerços
Objectius:

Introduir plantes en els comerços a través d'un
jardí vertical i explicar amb cartells les
propietats d'aquestes plantes. L'objectiu és
fomentar entre els clients la importància de les
plantes per millorar la nostra qualitat de vida:
purificació de l'aire, reducció de la temperatura
ambienti i ambient més saludable.

Breu descripció:

L'Associació de Comerciants del Passeig Valldaura pretén fomentar la instal·lació
de jardins verticals en els comerços associats. Per construir-ho, s'utilitzaran
materials reciclats com palets i es col·locaran petits cartells amb una descripció
de la planta i les seves propietats.

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:
1.2, 1.3, 1.4, 3.9,

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

Bernardino Rojano (President)
Santi Ruiz i Marta Herrera (Dinamització Comercial)
2018
L’associació de comerciants
Santi Ruiz i Marta Herrera

Observacions:

Indicador/s:

Nombre de comerços participants
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6. Avaluació
Indicadors de seguiment:

Actuació

Indicador

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

Estat actual
Data: Abril 2018

Foment del respecte al medi ambient

Nombre de comerços participants en la
Gimcana

Més del 60%

0

Foment de l'ús del carril bici

Nombre de comerços participants

Més del 50%

0

Instal·lació d'un jardí vertical en els comerços

Nombre de comerços participants

Més del 50%

0

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 de Comerciants del Passeig Valldaura col·labora amb entitats del barri: associacions de
veïns, escoles del barri, esplais, associació de dones artesanes, etc.

9. Observacions
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