PLA D’ACCIÓ
B+S
Comerciantes de La Rambleta
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1. Dades de l’organització
Nom:

Comerciants de La Rambleta

Breu descripció:

L’Associació de Comerciants de la Rambleta és una entitat que treballa
per al desenvolupament econòmic del barri i alhora, per a la seva millora com
espai de convivència i creixement dels seus veïns. Fundada en 2016, els seus
objectius inclouen la dinamització comercial de la Rambleta de Pablo Iglesias
com a resposta a la situació d’estancament en la què es troba el comerç,
representar i cohesionar el col·lectiu empresarial i endegar iniciatives, en el
sentir més ampli, per a la millora de la competitivitat i la promoció del territori
i de les empreses que hi operen.

Dades de contacte:

Ester Rodríguez Morales (Presidenta)
Carrer de Pablo Iglesias, 99. 08016 Barcelona
T. 937.97.70.51
acc.la.rambleta@gmail.com

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

30/05/2017

2. Dades del Pla d’acció
Expliqueu com us heu organitzat per fer el Pla d’acció
L'Associació de Comerciants de La Rambleta 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:

16/05/2018

Vigència del Pla d’acció:

31 de desembre de 2018

Pla/plans d’acció anterior/s:

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/f
iles/documents/plans/1491.pdf

3. Diagnosi
Expliqueu el punt de partida del Pla d’acció:
L’associació 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:
Com a entitat, difondre una cultura ètica i responsable entre els associats dins d’una actuació RSE.
Alhora, donar suport a aquelles accions que vagin en aquesta línia per part dels membres de l’entitat
de manera individual.

1

5. Descripció de les actuacions
5.1 Nom de l’actuació: Reciclant, farem un barri net
Objectius:

Campanya adreçada al públic infantil sobre la
participació en la netedat del barri.

Breu
descripció:

Hi haurà cartells per als comerços i fulls per repartir
entre el públic infantil.
L'objectiu d'aquesta iniciativa és que els més petits
es conscienciïn de la importància de reciclar d'una
forma divertida i didàctica, pintant els dibuixos que
apareixen en els díptics.

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:
5.9 - 5.10 - 9.3

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

Esther Rodríguez (Presidenta)
Santi Ruiz i Marta Herrera (Dinamització Comercial)
L’assemblea de l’associació
2018
L’assemblea de l’entitat
Santi Ruiz i Marta Herrera (dinamització comercial i promoció)
400,00€ entre disseny, distribució.

Observacions:

Indicador/s:

Nombre de dibuixos repartits i cartelleria
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5.2 Nom de l’actuació: Bosses reutilitzables de l’associació
Objectius:

Distribució de bosses reutilitzables entre els
clients per fomentar la cura del medi
ambient.
Amb aquesta acció, l’associació pretén que els
seus clients siguin conscients de la
importància que té el reciclatge per contribuir
a la cura del planeta. La idea és que utilitzin
aquestes bosses per a les seves compres
diàries.

Breu descripció:

L'associació està ultimant el disseny de les bosses, que portarà el logo de l'entitat,
i algun consell relacionat amb la cura del medi ambient. D'aquesta forma, es
recorda als clients la importància del reciclatge.

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:
5.3, 5.8, 5.10, 9.6

Calendari d’execució previst:

Esther Rodríguez (Presidenta)
Santi Ruiz i Marta Herrera (Dinamització Comercial)
L’assemblea de l’associació
2018

Recursos humans i/o econòmics:

1.500 euros (disseny i distribució de bosses)

Persona o àrea responsable:

Observacions:

Indicador/s:

Nombre de bosses distribuïdes pels comerços associats
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5.3 Nom de l’actuació: Oferir mig menú en els restaurants
Objectius:

Ús responsable dels aliments i evitar que es
llenci menjar. Per a això, els bars-restaurants
de l'associació es comprometen a oferir mig
menú als seus clients.

Breu descripció:

L'Associació de Comerciants és conscient de la importància d'utilitzar els
recursos de forma responsable i petites accions com la d'oferir mig menú
contribueixen a aprofitar els aliments i no malbaratar menjar cada dia. Per això,
proposa que els restauradors associats que ofereixin la possibilitat de demanar
mig menú als seus clients, amb un preu més assequible i amb menys quantitat de
menjar atenent a les necessitats dels clients.

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:
5.7, 5.8

Calendari d’execució previst:

Esther Rodríguez (Presidenta)
Santi Ruiz i Marta Herrera (Dinamització Comercial)
L’assemblea de l’associació
2018

Recursos humans i/o econòmics:

L’assemblea de l’entitat

Persona o àrea responsable:

Observacions:

Indicador/s:

Nombre d'establiments que ofereixen mig menú
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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

Reciclant, farem un barri net

Nombre de dibuixos repartits i
cartelleria

Més del 70%

0

Bosses reutilitzables de l’associació

Nombre de bosses distribuïdes pels
comerços associats

Més del 70%

0

Oferir mig menú en els restaurants

Nombre d'establiments que ofereixen
mig menú

1

1r any
Data:

2n any
Data:

1
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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 de La Rambleta col·labora amb l’associació de veïns del barri per a la
realització d’activitats.

9. Observacions
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