PLA D’ACCIÓ
B+S
EIX COMERCIAL POBLENOU

1. Dades de l’organització
Nom:
Breu descripció:

FEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS DE COMERCIANTS DE L’EIX COMERCIAL
POBLENOU
A partir de la dècada de 1870, Poblenou es va convertir en una de les més grans
concentracions industrials del país fins al punt de ser conegut popularment com la
“Manchester catalana”.
L’objectiu de l’associació és dinamitzar l’activitat econòmica del comerç adherit a l’Eix
apropant productes i serveis de qualitat i de proximitat a tots els veïns del barri.
Som un equip que pensem, treballem i actuem per potenciar la modernització, unint el
comerç passat, present i futur.
Un equip que creu que tothom té el seu lloc dins de l’Eix i que necessita de
la teva participació pel bé del moviment cultural, social i econòmic del
nostre barri.

Dades de contacte

Pallars 224 08005 Barcelona
YOLANDA ROMERO 619879877 (DINAMITZADORA)
MIGUEL LOPEZ 651984699 (PRESIDENTE)
secretaria@eixcomercialpoblenou.com
www.eixcomercialpoblenou.com

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

dijous, 18 / maig / 2017

2. Dades del Pla d’Acció
Expliqueu com us heu organitzat per fer el Pla d’Acció:
Preparació en Junta, difusió en tots els canals i seguiment des de dinamització.

Data de publicació del Pla d’Acció:

dijous, 9 / juny / 2022

Vigència del Pla d’Acció:

2022

Pla o plans d’acció anteriors:

2017 , 2018 , 2020-2021
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3. Objectiu del Pla d’Acció
Punt de partida del Pla d’Acció:
Una vegada avaluades les accions que duem a terme i tenim en compte sobre tot el nostre compromís amb la
comunitat i amb el Medi Ambient, creiem que es pot dur a terme una implantació de noves accions de
manera més regular. Fem accions com el projecte Radars, el camí escolar...

Propòsit principal del Pla d’Acció:
La nostre finalitat en aquest any és donar a conèixer i difondre les accions que ja venim fent des de fa
temps per fer-la extensiva a molts més comerços.
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4. Descripció de les actuacions
RADARS

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

Contribuir a la sostenibilitat social en
el barri amb la nostra xarxa de
comerç

Breu descripció:

Participar en el projecte Radars en el barri del Poblenou, destinat a ajudar a la
gent gran.

Més informació
(enllaç):

https://www.eixcomercialpoblenou.com/cat/noticia/projecte-radars-laillament-deles-persones-grans-tambe-es-combat-als-comercos?forced=1

Beneficis esperats:

Tipus d’actuació:

☐ Ambientals
☒ Socials
☐ Econòmics

De continuïtat

Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació?
7.1 7.2

Persona o àrea responsable:

MIGUEL LÓPEZ

Calendari d’execució previst:

Difusió de la inicitativa (de gener a juliol) adhesió d’agost a
desembre

Recursos humans i/o econòmics:

Coordinació i dinamització

Observacions:

Escriviu, si s’escau, altres observacions.

Indicador/s:
Comerços participants
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2. Nom de l’actuació:

COL·LABORACIÓ XARXA D’ALIMENTS

Objectius d’aquesta
actuació:

Fem diferents accions per ajudar a
recollir aliments i per evitar el excedent
alimentari

Breu descripció:

Els comerços participen a la vida diària del barri col·laborant sense visibilitat en
activitats socials que poden repercutir en la pròpia convivència del barri. Per aquest
motiu treballem amb diferents entitats per recollir aliments i evitar l’excedent
alimentari

Més informació
(enllaç):
Beneficis esperats:

https://www.eixcomercialpoblenou.com/cat/noticia/el-comerc-solidari?forced=1
Tipus d’actuació:

☒ Ambientals
☒ Socials
☒ Econòmics

Innovació

Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació?
7.2, 7.10, 9.9, 5.7

Persona o àrea responsable:

MIGUEL LÓPEZ

Calendari d’execució previst:

Gener -març preparació de l’acció / resta de l’any difusió de
l’acció.

Recursos humans i/o econòmics:

Dinamització i els recursos de cada botiga

Observacions:

Escriviu, si s’escau, altres observacions.

Indicador/s:
Botigues participants
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EL JOC DEL MISTERI

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

Crear Xarxa
Incentivar la participació
Difondre valors sostenibles

Breu descripció:

Participació al projecte el joc del misteri on podem crear xarxa social entre les
entitats culturals, educatives, esportives, comercials i veïnal per tal de fer una
iniciativa que ajunti totes elles.

Més informació
(enllaç):
Beneficis esperats:

https://www.eixcomercialpoblenou.com/cat/el-joc-del-misteri/inici
Tipus d’actuació:

☒ Ambientals
☒ Socials
☐ Econòmics

De continuïtat

Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació?
7.10, 9.1

Persona o àrea responsable:

PILAR TEIXIDO

Calendari d’execució previst:

SETEMBRE JOC – OCTUBRE GALA

Recursos humans i/o econòmics:

DINAMITZADORS I PART DE LES SUBVENCIONS

Observacions:

Escriviu, si s’escau, altres observacions.

Indicador/s:
Número de comerços participants, número d’entitats participants
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CAMI ESCOLAR

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

Vigilància dels infants en el seu retorn a
casa, aprenentatge dels valors socials i
comercials.

Breu descripció:

Participació amb diferents iniciatives al camí escolar.

Més informació
(enllaç):

Enllaceu la vostra pàgina web si hi teniu més informació.

Beneficis esperats:

Tipus d’actuació:

☐ Ambientals
☒ Socials
☐ Econòmics

innovació

Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació?
2.5

Persona o àrea responsable:

Miguel López

Calendari d’execució previst:

Durant tot l’any

Recursos humans i/o econòmics:

Coordinació i dinamització

Observacions:

Escriviu, si s’escau, altres observacions.

Indicador/s:
Número comerços participants
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ESTUDI REZERO

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

Estudi personalitzat de botigues per
informar de la quantitat d’accions que
poden fer per pujar la seva categoria.

Breu descripció:

Les companyes de Rezero faran un estudi per tal de poder saber quin és el grau de
maduresa de sostenibilitat

Més informació
(enllaç):
Beneficis esperats:

Enllaceu la vostra pàgina web si hi teniu més informació.
Tipus d’actuació:

☒ Ambientals
☒ Socials
☒ Econòmics

innovació

Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació?
5.3, 5.4, 5.8

Persona o àrea responsable:

Miguel López

Calendari d’execució previst:

Durant tot l’any

Recursos humans i/o econòmics:

Coordinació i dinamització

Observacions:

Escriviu, si s’escau, altres observacions.

Indicador/s:
Número comerços participants
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6. Nom de l’actuació:

RECICLATGE DE EQUIPS ELECTRONICS

Objectius d’aquesta
actuació:

A través de l’entitat Trinijove recollim
equips per tal de ser, reciclats o
reutilitzats

Breu descripció:

A través de l’entitat Trinijove recollim equips per tal de ser, reciclats o reutilitzats

Més informació
(enllaç):

Enllaceu la vostra pàgina web si hi teniu més informació.

Beneficis esperats:

Tipus d’actuació:

☒ Ambientals
☒ Socials
☒ Econòmics

innovació

Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació?
5.1,

Persona o àrea responsable:

Miguel López

Calendari d’execució previst:

Durant tot l’any

Recursos humans i/o econòmics:

Coordinació i dinamització

Observacions:

Escriviu, si s’escau, altres observacions.

Indicador/s:
Número equips donats
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5. Avaluació
Indicadors de seguiment:

Actuació

Valor actual
Data: gener-22

Indicador

Valor esperat al
cap d’un any:

RADARS

NÚMERO DE COMERÇOS

28

34

XARXA D’ALIMENTS

Número de comerços

0

10

20/ 10

30/ 15

JOC DEL MISTERI

Número de comerços
participants, número
d’entitats.

CAMI ESCOLAR

Número d’iniciatives

0

3

REZERO

Número de comerços
participants

0

100

RECICLATGE DE EQUIPS ELECTRONICS

Número d’equips donats

0

5

9

Valor assolit
Data 1r any:
gener 2023

Valor assolit
Data 2n any:
DESEMBRE 2023

A emplenar quan
l’acció ja s’ha
realitzat durant 1
any.
A emplenar quan
l’acció ja s’ha
realitzat durant 1
any.
A emplenar quan
l’acció ja s’ha
realitzat durant 1
any.
A emplenar quan
l’acció ja s’ha
realitzat durant 1
any.

A emplenar quan
l’acció ja s’ha
realitzat durant
2 anys.
A emplenar quan
l’acció ja s’ha
realitzat durant
2 anys.
A emplenar quan
l’acció ja s’ha
realitzat durant
2 anys.
A emplenar quan
l’acció ja s’ha
realitzat durant
2 anys.

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
COORDINADORA D’ENTITATS, XARXA DE SUPOR MUTU, FUNDACIÓ BARCELONA COMERÇ, CASAL DE BARRI
POBLENOU, CASAL DE BARRI BAC DE RODA, ALOCUBANO, SERVEIS SOCIALS, SALA BECKET, CENTRE CIVIC
CAN FELIPA, CASINO L’ALIANÇA, ASSOCIACIÓ DE CARRERS, ASSOCIACIÓ DE VEÏNS, APROPEMNOS.

10

