PLA D’ACCIÓ
B+S
Associació de Comerciants
La Marina- Zona Franca
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1. Dades de l’organització
Nom:

Associació de Comerciants La Marina – Zona Franca

Breu descripció:

Associació professional empresarial sense finalitat de lucre, que va néixer l’any
1990. L’objectiu social és la representació, gestió, defensa i foment del comerç
del barri de la Marina, i dels interessos econòmics i socials comuns dels seus
associats.

Dades de contacte:

Carrer de la Mare de Déu de Port, 389.
08038 Barcelona
Telèfon: 93 421 23 86
Correu electrònic: a.c.lamarina@gmail.com

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

10/06/2015

2. Dades del Pla d’acció
Expliqueu com us heu organitzat per fer el Pla d’acció
En aquest document exposem 5 actuacions de l’Associació de Comerciants de La Marina que
convergeixen en els seus objectius amb el Compromís Ciutadà Per La Sostenibilitat 2012-2022.
En la realització de les diferents actuacions, i per tant en les que es citen en aquest document,
s’implica a la Junta (formada per 6 membres) i a l’oficina tècnica.
Data de publicació del Pla d’acció:

26/06/2018

Vigència del Pla d’acció:

2018

Pla/plans d’acció anterior/s:

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/f
iles/documents/plans/1493.pdf

3. Diagnosi
Analitzant les activitats i principis de l’Associació de Comerciants s’ha detectat que són comunes amb
moltes línies d’actuació del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat. En la redacció del Pla d’Acció s’ha
pretès reflectir aquestes sinèrgies.

4. Finalitat
Les activitats estan dissenyades pels associats i dirigides als consumidors i veïns de La Marina i altres
barris de l’entorn. Amb la idea d’enfortir el territori i l’economia local en algunes activitats es treballa
amb altres entitats del barri, comerciants i restauradors no associats i amb l’administració.
Des de l’Associació hi ha una aposta clara per la cohesió, la sostenibilitat i economia local. Per aquest
motiu quan realitzem activitats fem un seguiment de les mateixes per avaluar el seu èxit i implementar
les mesures correctives en cas que s’escaigui.
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5. Descripció de les actuacions
5.1 Nom de l’actuació: Guarniment nadalenc d’ aparadors amb material en des us
Objectius:

*Enfortir el comerç associatiu
*Fer partícips a les entitats d’inserció laboral
del barri.
*Visibilitzar el comerç associatiu
*Fomentar la reutilització de residus per
esdevenir un recurs

Breu descripció:

L’Associació organitzarà un taller de decoració nadalenca de botigues amb
material en des us. Es guarniran els aparadors amb de la campanya de Nadal
amb la decoració realitzada al taller per identificar i visibilitzar el comerç
associatiu del 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:
5.1, 5.8, 5.9, 9.6

Persona o àrea responsable:

Vocalia de Relació amb l’associat

Calendari d’execució previst:

Des de juliol fins a desembre

Recursos humans i/o econòmics:

Oficina tècnica 3.000€

Observacions:

Predicar amb l’exemple a la ciutadania de com el comerç
és sostenible fent accions responsable de consum

Indicador/s:

Nombre de botigues que fan el taller i son guarnides
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5.2 Nom de l’actuació: Espais Liles
Objectius:

Els establiments es volen distingir com a espais lliures
de violència masclista, per tal de donar resposta a
l’assetjament de les dones al carrer. Aquests espais
tindran un adhesiu, que indicarà que són un lloc on
aixoplugar-se immediatament després d’una agressió
masclista a la via pública.
Els agents implicats en el projecte i que, prèvia
formació, se sumin a la iniciativa, enganxaran en un
lloc ben visible del seu establiment l’adhesiu que els
identifica com a ESPAI LILA. D’aquesta manera,
passaran a formar part de la xarxa de rebuig ciutadà i
col·lectiu contra les violències masclistes al barri./
Inclou una formació para iniciar el projecte.

Breu descripció:

El projecte ESPAIS LILES és un projecte de caràcter comunitari de sensibilització i
conscienciació, que involucra a tot el veïnat del barri de la Marina, per aconseguir
l’eradicació de la violència vers les dones. Aquest projecte sorgeix a partir del treball
que es va fer amb les dones del barri durant la jornada on es van detectar diversos
punts conflictius, pel que fa a l’assetjament.

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:
6.6, 7.2, 9.5, 9.6, 9.7

Persona o àrea responsable:

Vocalia de Relació amb l’associat

Calendari d’execució previst:

Novembre- desembre

Recursos humans i/o econòmics:

Oficina tècnica 400€

Observacions:

Indicador/s:

Número de botigues que participaran en la iniciativa
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5.3 Nom de l’actuació: Punts de venda de postals de Nadal
Objectius:

Ajudar en el desenvolupament econòmic de
l’Escola Especial Nostra Senyora de
Montserrat.

Breu descripció:

Els establiments associats col·laboraran amb l’ Escola especial Nostra Senyora
de Montserrat venent les postals fetes pels alumnes amb material reciclat per
afavorir la cohesió social i la solidaritat.

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:
7.1, 7.2, 9.1

Persona o àrea responsable:

Vocalia de Relació amb l’associat

Calendari d’execució previst:

Desembre

Recursos humans i/o econòmics:

Oficina tècnica

Observacions:

Indicador/s:

Numero de botigues participants
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5.4 Nom de l’actuació: Pla de pobresa energètica
Objectius:

Millorar la gestió i l’eficiència energètica de les
llars.
Optimitzar els serveis d’electricitat, aigua i gas.

Breu descripció:

El comerç de proximitat es un bon coneixedor del teixit social del barri, per
aquest motiu pot jugar un paper molt important en la detecció de casos de
pobresa energètica que es puguin derivar als punts d’assessorament energètic. L
l’objetiu és aconseguir empoderar la ciutadania en matèria energètica.

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:
6.1, 6.3, 7.1, 7.3, 9.9, 10.1

Persona o àrea responsable:

Vocalia de Relació amb l’associat

Calendari d’execució previst:

Durant tot l’any 2018

Recursos humans i/o econòmics:

Oficina Tècnica

Observacions:

Indicador/s:

Nombre de socis participants
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6. Avaluació
Indicadors de seguiment:

Actuació

Indicador

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

Güaniment nadalenc per als aparadors
amb material amb de us

Nombre de botigues que fan el taller i
son guarnides

90

Espais Liles

Nombre de comerços participants

15

Punts de venda de postals de Nadal

Nombre de comerços participants

20

Pla de pobresa energètica

Nombre de comerços participants

90

Estat actual
Data:

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
Fundació Barcelona Comerç
Escola especial Nostra Senyora de Montserrat

9. Observacions
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