PLA D’ACCIÓ
B+S
Associació de comerciants
Onze de Setembre
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1. Dades de l’organització
Nom:

Associació de comerciants Onze de Setembre

Breu descripció:

Associació sense ànim de lucre que es va crear fa més de vint anys, el nostre
objectiu és enfortir la xarxa comercial de la zona, dinamitzant i promocionant
el comerç de proximitat, representant i defensant els interessos del comerç en
general i els de tots/es els/les associat/des en particular.

Dades de contacte:

President: Ramón García Mateu
Rambla Onze de Setembre, 35
Tel. 932741089 / 615098240

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

16/03/2017

2. Dades del Pla d’acció
Expliqueu com us heu organitzat per fer el Pla d’acció
En l’elaboració del Pla d’acció han participat la junta i la dinamitzadora. Vam tenir una primera
reunió amb la nostra persona de contacte de Bcn+Sostenible per definir les línies estratègiques que
havíem de seguir en l’elaboració del Pla d’acció. Després hem fet tres reunions amb membres de la
junta i la dinamitzadora on hem anat donant forma al Pla d’acció. Per fer la diagnosi hem tingut
present el Pla estratègic de l’Associació i els darrers esdeveniments que s’estan donant en el barri,
com la incorporació del carril bici en la nostra zona. El seguiment de les actuacions el porta a terme la
dinamitzadora, sempre amb el suport dels membres de la junta.
Data de publicació del Pla d’acció:

11/06/2018

Vigència del Pla d’acció:

Fins el 31 de desembre de 2018

Pla/plans d’acció anterior/s:

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/f
iles/documents/plans/1502.pdf

3. Diagnosi
Expliqueu el punt de partida del Pla d’acció:
Ens considerem una associació sostenible, compromesa amb el medi, treballem la prevenció de
residus, col·laborem amb entitats del districte per millorar la cohesió social, els nostres associats
venen productes ecològics, de qualitat i estem a favor de la mobilitat sostenible. Ara ens obriran el
carril bici del c/ Segre, carrer on tenim comerços associats, també el posaran a la Rambla Onze de
Setembre, esperem tenir un barri més sostenible, amb menys fums.
Ens hem decidit a renovar el Pla d’acció perquè volem que el nostre comerç estigui cada cop més
professionalitzat i sigui de més qualitat, ja que l’entorn és cada cop més complex i competitiu, ho
volem fer de manera sostenible, per això considerem que el Pla d’acció ens ajudarà a establir unes
línies a seguir per aconseguir el nostre objectiu.
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4. Finalitat
Expliqueu el propòsit principal del Pla d’acció:
Volem ser una associació compromesa amb el medi ambient per crear un teixit comercial, obert,
dinàmic, actual i sostenible. Consolidar i configurar un model de comerç urbà i de proximitat.
Identificant el nostre barri i la seva zona comercial com un espai singular, pròsper i competitiu. Des de
l’Associació de comerciants Onze de Setembre volem marcar unes línies d’acció, unes actuacions, per
aconseguir i adquirir un compromís ciutadà per la sostenibilitat, treballant les actuacions
contemplades en el Pla d’acció.
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5. Descripció de les actuacions
5.1 Nom de l’actuació: Campanya d’arbres de nadal de cartó.
Objectius:

Volíem esser respectuosos amb el medi per
això vam utilitzar en la campanya de nadal
arbres de cartó, material totalment reciclable,
per ajudar a evitar la tala d’arbres naturals.

Breu descripció:

Cada associat havia de guarnir el seu arbre de cartó amb productes que
tinguessin a veure amb la seva botiga, un cop guarnit, es feia una foto de l’arbre i
la penjàvem al Facebook de l’Associació, on tots els nostres clients havien de
votar el que més els hi agradava. L’arbre més votat var ser el guanyador. A la
botiga guanyadora li vam fer entrega d’una panera plena de productes i serveis
que prèviament totes les botigues associades havien donat gratuïtament. Amb
aquesta campanya volíem celebrar el Nadal d’una forma sostenible, enfortint les
relacions entre els associats i fent valdre la creativitat de cada un d’ells, sempre
sota la mirada i decisió de la nostra clientela.

Més informació (enllaç):

http://wwwwcomerciants11setembre.com

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, 5.4, 6.1

Persona o àrea responsable:

La junta i la dinamitzadora.

Calendari d’execució previst:

Desembre 2018

Recursos humans i/o econòmics:

Els comerços associats, la junta, la dinamitzadora, els cost dels productes
serveis donats pels comerços associats i el cost dels arbres de cartó.

Observacions:

Indicador/s:

Nombre de comerços associats participants
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5.2 Nom de l’actuació: Poemes que ens apropen.
Objectius:

L’objectiu d’aquest projecte ha estat participar
de la diversitat cultural del nostre barri a través
de la poesia. Vam considerar que era un
projecte molt atractiu i diferent pel comerç.
Nens i joves de diferents escoles del nostre
territori, i comerciants de la nostra associació
han buscat poemes que els hi agradaven,
d’altres eren de creació pròpia, i en una visita
dels joves als comerços, els han intercanviat.

Breu descripció:

Comerciants de diversos orígens i contextos culturals s’intercanvien poemes amb
l’alumnat dels centres educatius de Primària i Secundària del mateix barri. Uns i
altres busquen poemes que els agraden i en una primera visita dels estudiants a
cada comerç, llegeixen o reciten els poemes en les llengües originals i expliquen
la biografia del seu autor o autora, per acabar fent un intercanvi dels poemes.
Després, els alumnes elaboren en les seves escoles dos murals amb els dos
poemes que s’han llegit, un mural li donen al comerciant, com a record de
l’intercanvi, i l’altre es va mostrar en l’exposició que va tenir lloc al Casal de barri
Can Portabella, juntament amb les fotos que es van fer en el moment de les
lectures i els intercanvis.
L’associació va facilitar el contacte del casal de barri Can Portabella, del centre
cultural Els Catalanistes i de l’Associació de pòlio i postpòlio de Catalunya com a
entitats del territori que volien col·laborar amb el projecte.

Més informació (enllaç):

http://www.canportabella.cat/esdeveniments/poemes-que-ens-apropen/
https://www.casaasia.cat/mobile/evento?id=220062

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:
7.2, 7. 9 i 9.9.

Persona o àrea responsable:

La dinamitzadora i la responsable de Casa Asia.

Calendari d’execució previst:

De febrer a maig.

Recursos humans i/o econòmics:

Els comerços associats que van participar, la dinamitzadora, Can
Portabella i la responsable de Casa Asia.

Observacions:

Indicador/s:

Nombre de comerços participants.
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6. Avaluació
Indicadors de seguiment:

Actuació

Indicador

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

Estat actual
Data: Maig 2018

Campanya d’arbres de nadal de cartó

Nombre de comerços associats
participants

43

0

Poemes que ens apropen

Nombre de comerços associats
participants

12

15

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

Hem col·laborat amb Casa Asia, el casal de barri Can Portabella, el centre cultural Els Catalanistes i amb
l’Associació de pòlio i postpòlio de Catalunya.

9. Observacions
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