PLA D’ACCIÓ
B+S
René

1. Dades de l’organització
Nom:

René

Breu descripció:

René té com a objectiu posar a l’abast de tothom electrodomèstics i productes
per a la llar saludables i eficients que garanteixin uns hàbits beneficiosos per a
la salut i respectuosos amb el medi ambient. René és una botiga que a partir
d’un assessorament contrastat i honest ofereix la solució més adequada als
requeriments que rep, i que compta amb un catàleg de productes que han estat
seleccionats sota provats criteris de qualitat, eficiència, i compromís cap a un
consum responsable i saludable.

Dades de contacte:

Passeig Lluís Companys, 13.
636 88 53 46 info@espairene.com

http://www.espairene.com

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

11/12/2012

2. Dades del Pla d’acció
Expliqueu com us heu organitzat per fer el Pla d’acció
Aquest any hem traslladat dos accions noves a la fitxa que corresponen a dos iniciatives que hem
començat a experimentar: una relacionada amb la nostra gestió interna i un altre respecte a un
producte solidari nou.
La Silvia Ferrer-Dalmau responsable d’organitzar el Pla com a representant de tot l’equip de René ha
traslladat al paper aquestes experiències viscudes com a accions.
Data de publicació del Pla d’acció:

28/06/2018

Vigència del Pla d’acció:

31/12/2018

Pla/plans d’acció anterior/s:

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/f
iles/documents/plans/1465.pdf

3. Diagnosi
Expliqueu el punt de partida del Pla d’acció:
Des de René portem 10 anys treballant amb la botiga, la gestió interna i el producte. Estem treballant
per millorar els tres eixos. Els motius que ens han dut a terme a elaborar el pla d’acció és fer servir
aquest document com a eina per passar a l’acció i fer visible el compromís adquirit. A través del Pla
d’acció planificarem i executarem les actuacions concretes per mostrar el compromís de René a favor
de la sostenibilitat.

4. Finalitat
Expliqueu el propòsit principal del Pla d’acció:
Ens hem proposat redactar el Pla d’acció per seguir millorant en temes de sostenibilitat. Fa anys que
duem a terme accions i bones pràctiques. Traslladar-les al pla ens fa valorar-les, reflexionar i
evolucionar.
El Pla d’acció ens ajudarà a fer el seguiment de les nostres accions i valorar les actuacions dutes a
terme anualment.
Si a més pot servir per ajudar a d’altres entitats encara millor
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5. Descripció de les actuacions
5.1 Nom de l’actuació: Registre de consum d’energia i comparació interanual de les
dades

Objectius:

Realitzar una diagnosi energètica per estudiar
possibles accions per disminuir els consums.
Encara que consumim energia verda
comercialitzada per Som Energia, cal reduir-ne
o optimitzar el consum.

Breu descripció:

Enregistrar mensualment els consums energètics durant tot l’any per tal de
poder-los comparar amb l’any passat.

Més informació (enllaç):

https://espairene.com/estrenamos-etiqueta-comercio-verde-enrene/?v=04c19fa1e772

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:
4.5, 6.1 i 10.4

Persona o àrea responsable:

Silvia Ferrer-Dalmau

Calendari d’execució previst:

Tot l’any

Recursos humans i/o econòmics:

1 hores/any

Observacions:

Una acció que vam fer a conseqüència d’implementar aquesta acc
reduir la potencia contractada de 8,4 a 6 a la botiga. Acciò que en
recomanar la nostra comercialitzadora Som Energia
Hem aconseguit l’objectiu de no sobrepassar el consum del 2016 a
a la botiga, no així a l’Espai René que hem incrementat:
Consum 2016
11.867kW/h (2.882,51 €) consumits botiga i
3.285kW/h (689,15 €) a l’Espai René.
Consum 2017
10.596,00kW/h (2.273,41€) consumits botiga i
3.399,00kW/h (747,98€) a l’Espai René

Indicador/s:

Kw/h consumits mensualment
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5.2 Nom de l’actuació: : Registre del consum d’aigua i comparació interanual de les

dades

Objectius:

Realitzar una diagnosi del consum d’aigua per
estudiar possibles accions per disminuir els consums.

Breu descripció:

Enregistrar trimestralment el consum d’aigua amb la finalitat de conèixer i
avaluar les millores aconseguides, a partir de comparacions interanuals, i
detectar consums anòmals.

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:
4.5., 6.1. i 10.6.

Persona o àrea responsable:

Silvia Ferrer-Dalmau

Calendari d’execució previst:

Tot l’any

Recursos humans i/o econòmics:

1 hora

Observacions:

No hem complert amb el nostre indicador de no superar el
Consum del 2016 que es conjunt per la botiga i l’Espai René:
Consum 2016
88m3 (487,53 €)
Consum2017
102 m3 (497,03€)
Aquests 14m3 cal notificar que també ha contribuït que som un
treballador més i que des de aquesta any tenim un refugi de
natura de 18m2 que ha fet augmentar la superfície de reg.

Indicador/s:

m3 consumits trimestralment
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5.3 Nom de l’actuació: Venta d’hotels d’insectes produïts per Aspasim
Objectius:

Divulgar la importància de protegir les abelles solitàries a
l’hora que protegir també les necessitats de les persones
discapacitades que treballen dins la Fundació Aspasim per
afavorir la seva integració a la societat.

Breu descripció:

Un cop vam iniciar l’activitat de l’Espai de natura a l’Espai René amb el refugi i
vetllar per la biodiversitat vam proposar a la Fundació Aspasim d’establir
sinergies tot produint Hotels d’Insectes per vendre a la botiga com a producte
solidari on tots els ingressos son íntegres per la Fundació.

Més informació (enllaç):

https://espairene.com/producto-categoria/complementosotros/productos-solidarios/?v=04c19fa1e772

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:
1.2., 1.6. i 1.8

Persona o àrea responsable:

Silvia Ferrer-Dalmau

Calendari d’execució previst:

Tot l’any

Recursos humans i/o econòmics:
Observacions:

Indicador/s:

Hem invertit hores de forma voluntària per dissenyar els product
buscar solucions per produir-los conjuntament amb els tècnics de
fundació i d’altres tècnics especialistes. Un cop tot això encaixat a
solament es tracte de difondre i vendre. Un treball que fem de bon
per fomentar la biodiversitat en tots els aspectes tan ambientals c
socials.
no d’unitats venudes
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5.4 Nom de l’actuació: : Neteja de la botiga amb productes de neteja ecològics i de
forma artesanal

Objectius:

Deixar de consumir productes de neteja del
mercat convencionals, a excepció dels
productes pel rentavaixelles.

Breu descripció:

Aquest any dins el Cicle de Llar Saludable hem estrenat el taller de neteja de la
llar. Hem investigat i experimentat molt per la qual cosa creiem que ha arribat el
moment de consolidar la neteja dels espais de René amb productes produïts per
nosaltres mateixos amb matèries primes que es troben fàcilment a la natura i que
subministrem a la botiga per ajudar a d’altres a fer el mateix.

Més informació (enllaç):

https://espairene.com/ca/__aboguem-per-una-netejanatural/?v=04c19fa1e772

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:
3.4, 5.4 i 10.7

Persona o àrea responsable:

Silvia Ferrer-Dalmau

Calendari d’execució previst:

Tot l’any

Recursos humans i/o econòmics:

12 hores/any

Observacions:

A partir d’aquest any comencem a promoure el Taller de Neteja
de la llar.

Indicador/s:

Número de productes convencionals comprats
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6. Avaluació
Indicadors de seguiment:

Actuació

Indicador

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

Estat actual
Data: juny 2018

1r any
Data: desembre
2017
10.596,00kW/h
(2.273,41€)
consumits botiga
i
3.399,00kW/h
(747,98€) a
l’Espai René
102 m3 (497,03€)

Registre de consum d’energia i comparació
interanual de les dades

Kw/h consumits mensualment

No augmentar el
consum

Botiga:
4878 Kw/h
989,97 €
Espai René:
1657 Kw/h
331,96 €

Registre del consum d’aigua i comparació
interanual de les dades

m3 consumits trimestralment

No augmentar el
consum

34m3
172,08 €

Venta d’hotels d’insectes produïts per
Aspasim

no d’unitats venudes

Vendre unitats

Neteja de la botiga amb productes de
neteja ecològics i de forma artesanal

no d’unitats comprats

Reduir la compra

2n any
Data:

4
Hem comprat:
1Pot de
rentavaixelles ma
1 Pot de
rentavaixelles
maquina
1 Abrillantador
1 Sal
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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
Aquest any per dur a terme l’acció Venta d’hotels d’insectes col.laborem amb una altra entitat associada:
La Fundació Aspasim.

9. Observacions
Les accions descrites al Pla d’Acció 2016 que no apareixen en aquest pla les hem integrat a la nostra
activitat:
-Comunicar el reciclatge d’embalatges per la paqueteria online
https://espairene.com/acciones-la-sostenibilidad-rene/?v=04c19fa1e772
-Refugi de natura
https://espairene.com/espai-rene-estrena-refugio-verde/?v=04c19fa1e772
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