PLA D’ACCIÓ
B+S
Associació de comerciants i
empresaris el cor de les Corts

1. Dades de l’organització
Nom:

Associació de comerciants i empresaris el cor de les Corts

Breu descripció:

L'Associació de comerciants i empresaris el cor de les Corts, vol donar
protagonisme, posar en valor i fomentar el comerç de proximitat i
l'hostaleria.

Dades de contacte

Travessera de les Corts, 356 08029 Barcelona
639172310
info@corlescorts.com
www.corlescorts.com

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

dimarts, 1 / maig / 2018

2. Dades del Pla d’Acció
Expliqueu com us heu organitzat per fer el Pla d’Acció:
Forma part directament dels valors i protocols de l’organització

Data de publicació del Pla d’Acció:

divendres, 21 / juny / 2019

Vigència del Pla d’Acció:

31 desembre 2020

Pla o plans d’acció anteriors:

Pla d’acció 2018

3. Objectiu del Pla d’Acció
Punt de partida del Pla d’Acció:
Accions desenvolupades des de l’any de la seva constitució, 2018, conjuntament amb Barcelona +
Sostenible. El punt de partida com Associació era nul, ja que mai no ha existit una Associació de
comerciants al barri. Individualment els comerços tenen diferents inquietuds respecte a la sostenibilitat i es
per això que la nostra Associació el cor de les Corts, intenta projectar eclècticament la part més positiva de
la sostenibilitat.
El nostre principal objectiu és el compromís amb la comunitat; l’accessibilitat (treballem i donem treball
cada any als centres ocupacionals); aquest any amb l’estalvi energètic; amb residus (que hem treballat amb
campanyes amb rezero com la darrere d’aquest any d’incorporació de carmanyoles); i sobre tot amb el que
creiem fa mes falta que és la conscienciació.
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Propòsit principal del Pla d’Acció:
Conscienciació de les persones del barri a través en primer grau dels nostres botiguers dels bons usos per
una sostenibilitat possible i viable de la nostra ciutat amb l’ús de les eines disponibles. Aquest any amb les
accions que desenvolupem volem aconseguir que els comerços pensin en el bon ús de l’energia i els
recursos i d’altra banda conscienciació dels productes d’alimentació que ells venen i que nosaltres com a
consumidors comprem, fent referència expresa a l’ús de productes químics en menjar fresc..

4. Descripció de les actuacions
1. Nom de l’actuació:

Accions d’estalvi energètic

Objectius d’aquesta
actuació:

Conscienciació dels botiguers de la
’importància de l’ús d’energia verda i
així mateix de l’estalvi energètic no
només econòmicament per ells, sinó
també en quant a la sostenibilitat de la
ciutat

Breu descripció:

Mitjançant un conveni signat amb Escandinàvia d’electricitat, es visiten tots els
comerciants de l’Associació per explicar de primera mà la importància de l’ús
d’energia verda. S’ofereix la possibilitat de fer una diagnosi de l’establiment per
detectar el potencial de millora i també es fa una acció de control de les factures per
optimitzar-les al seu consum.
Es faran 2 xerrades informatives pels associats, una coincidint amb la mostra de
comerç de les festes de les Corts i l’altre amb la campanya de Nadal i l’encesa de
llums.
Seguint aquesta línia, s’ha fet entrega als associats de les fitxes d’estalvi i eficiència
energètica per tal que puguin incorporar millores al seu establiment

Més informació
(enllaç):

Beneficis esperats:

https://www.corlescorts.com/cat/noticia/lassociacio-signa-un-conveni-ambescandinava-delectricitat
Programa Btv:
https://cdnapisec.kaltura.com/index.php/extwidget/preview/partner_id/2346171/u
iconf_id/42600891/entry_id/0_kvxftl1m/embed/dynamic
Tipus d’actuació:

☒ Ambientals
☐ Socials
☒ Econòmics

de millora

Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació?
4.5 4.6 5.4 8.4
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Persona o àrea responsable:

Pedro Imaz

Calendari d’execució previst:

1 de març 2019 a 31 desembre 2020

Recursos humans i/o econòmics:

Propis

Observacions:

Conveni amb Escandinàvia d’electricitat

Indicador/s:
Visites personalitzades als associats
Auditories de consum realitzades
canvis de subministrador d’electricitat a energia verda.
Assistents a les sessions informatives
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Som el que mengem

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

Conscienciació sobre l’ús d’agents
químics als productes alimentaris

Breu descripció:

Es realitzarà una acció de divulgació de l’alimentació sana i saludable mitjançant el
marxandatge de 200 testos biodegradables amb llavors per a nenes. Aquests petits
regals es repartiran per part dels comerciants (que s’impliquen per repartir-los i els
paguen) conjuntament amb un petit flyer explicatiu de “què és el menjar lliure de
pesticides i no-industrial” i per què és més bo el seu consum vers els productes
elaborats i els frescos tractats amb químics.

Més informació
(enllaç):
Beneficis esperats:

www.corlescorts.com
Tipus d’actuació:

☒ Ambientals
☒ Socials
☐ Econòmics

de millora

Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació?
3.5 3.10 5.3 9.3 10.5

Persona o àrea responsable:

Pedro Imaz

Calendari d’execució previst:

01 de desembre de 2019 – 31 desembre 2020

Recursos humans i/o econòmics:

Propis

Indicador/s:
Nombre de de marxandatge amb flyers explicatius repartits
Nombre d’establiments participants
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Kit d’ambientalització

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

Fomentar bones pràctiques en el
consum de recursos, energia i aigua
entre treballadores i a ser posible
clients.

Breu descripció:

Es realitzarà una acció de divulgació i promoció de les bones pràctiques de consum
responsable amb la reducció del consum de recursos a través de l’ambientalització
(cartells indicatius) dels espais de treball i en la mesura del posible dels espais per a
clients.

Més informació
(enllaç):
Beneficis esperats:

www.corlescorts.com
Tipus d’actuació:

☒ Ambientals
☒ Socials
☒ Econòmics

de millora

Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació?
4.5 5.3

Persona o àrea responsable:

Pedro Imaz

Calendari d’execució previst:

01 de juliol de 2019 – 31 desembre 2020

Recursos humans i/o econòmics:

Propis

Observacions:

Les dates dependran de quan es disposi del material

Indicador/s:
Nombre d’establiments visitats per l’incorporacio dels kits
Nombre d’establiments participants
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5. Avaluació
Indicadors de seguiment:

Actuació

Accions d’estalvi energètic

Som el que mengem

Kit d’ambientalització

Valor actual
Data: juny-19

Indicador

Visites personalitzades als
associats
Auditories de consum
realitzades
Canvis de subministrador
d’electricitat a energia
verda.
Assistents a les sessions
informatives
Nombre de de marxandatge
amb flyers explicatius
repartits
Nombre d’establiments
participants
Nombre d’establiments
visitats per l’incorporacio
dels kits
Nombre d’establiments
participants

Valor esperat al
cap d’un any:

Valor assolit
Data 2n any:
Feu clic per
escriure una
data.

Valor assolit
Data 1r any:
juny-19

64 Visites personals
?
Aprox 40 auditories
consum
4canvis a energia
verda

?

22 associats
42 no-associats

?
?
.

0

0

200 persones
(nenes)

22 socis
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.

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

4.5

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

7. Col·laboracions i treball en xarxa
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