PLA D’ACCIÓ
B+S
El Cor de Les Corts
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1. Dades de l’organització
Nom:

El Cor de Les Corts

Breu descripció:

Som una associació de comerciants de recent creació que neix amb la voluntat
de defensar el comerç de proximitat i de cercar sinèrgies amb altres entitats del
barri, mirant d’aconseguir un entorn urbà millor per a tots.

Dades de contacte:

www.corlescorts.com
info@corlescorts.com

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

27 de juny de 2018

2. Dades del Pla d’acció
Expliqueu com us heu organitzat per fer el Pla d’acció
Som una organització creada fa tot just uns mesos i encara som pocs membres. Per això, la elaboració
del Pla es fa mitjançant la consultat porta a porta entre tots els socis així com amb dues reunions de
caràcter assembleari on vam convidar a participar a d’altres comerciants del barri.

Data de publicació del Pla d’acció:

27/06/18

Vigència del Pla d’acció:

Fins al 31 de desembre de 2018

Pla/plans d’acció anterior/s:

És el primer any que elaborem el pla d’acció

3. Diagnosi
Expliqueu el punt de partida del Pla d’acció:
Es tracta per una banda de generar identitat entre el comerç d’un barri, molt colpit per la creació de
grans superfícies i que actualment està molt centrat en els serveis i la restauració. I per altra
desenvolupar accions que permetin donar a conèixer el valor afegit que el comerç de proximitat pot
aportar enfront de la gran superfícies.

4. Finalitat
Expliqueu el propòsit principal del Pla d’acció:
Generar identitat entre el comerciant del barri i difondre aquesta entre els veïns i veïnes. Per altra
part, desenvolupar accions que permetin valorar el que val el comerç de proximitat com a generador
de valors i serveis més enllà de la pròpia activitat comercial.
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5. Descripció de les actuacions
5.1 Nom de l’actuació: A la cuina, tot s’aprofita
Objectius:
Fer difusió d’hàbits alimentaris sans alhora que
es combat el malbaratament alimentari,
treballant sobretot en àmbit familiar.

Breu descripció:

IMATGE

Aprofitant les festes majors de les Corts a primers d'Octubre, es realitzaran
diferents tallers de cuina als veïns. Aquests tallers de cuina, petits seminaris on
aprens coses molt concretes com ara fer gelat o fer una paella, tindran una petita
xerrada a l'inici sobre el malbaratament alimentari. Serà una exposició sobre què
és el malbaratament alimentari i un petit acte de reflexió als veïns participants.
Les activitat les duran a terme socis dels establiments de restauració.

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:
3.5, 5.2, 5.3, 5.4,5.7, 5.8

Persona o àrea responsable:

Pedro Imaz Mussgang

Calendari d’execució previst:

Primera quinzena d’octubre

Recursos humans i/o econòmics:

Impressió de cartells sobre l’activitat
Implicació dels restauradors associats en la realització dels tallers

Observacions:

La resta d’associats col·laboraran fent difusió de les accions.

Indicador/s:

Nombre d’establiments participants
Nombre d’assistents als tallers.
Enquesta de satisfacció a la sortida dels tallers.
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5.2 Nom de l’actuació: Quan vagis a comprar, pensa amb “El Cor”
Objectius:
Difondre la reutilització facilitant bosses
reutilitzables amb el logotip de l’Associació per
evitar els embolcalls d’un sol us.

Breu descripció:

Al mes de desembre, coincidint amb la campanya nadalenca, es farà difusió a les
botigues i a tots els establiments de l'Associació respecte a la IMATGE
reutilització de
bosses de la compra i amb tal fi es difondria i repartirà alhora una bossa plegable
i reutilitzable a tots els clients. Volem repartir prop de 500 bosses reutilitzables i
ecològiques al barri.

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, 5.3, 5.8, 5.10, 8.2, 9.6, 10.7

Persona o àrea responsable:

Pedro Imaz Mussgang

Calendari d’execució previst:

Campanya Nadalenca (1-24 de desembre 2018)

Recursos humans i/o econòmics:

Repartiment de 500 bosses ecològiques i reutilitzables.
Cartelleria explicant l’acció.

Observacions:

Difusió de l’acció des dels comerços associats.

Indicador/s:

Nombre de bosses repartides.
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Logotip
organització

6. Avaluació
Indicadors de seguiment:

Actuació

Indicador

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

A la cuina tot s’aprofita

Nombre d’assistents als tallers
Resultats enquesta satisfacció

50
90%

Quan vagis a comprar pensa amb el cor

Nombre de bosses repartides

500

Estat actual
Data:

1r any
Data:

2n any
Data:
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Logotip
organització

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
Per a l’elaboració de les bosses reutilitzables es buscarà una empresa, preferentment de la ciutat de
Barcelona que tingui cura del medi en els seus processos productius i que treballi amb materials
reciclables i degradables.

9. Observacions
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