PLA D’ACCIÓ
B+S
Associació d’Amics, Veïns i
Comerciants de la Rambla i
Plaça de Catalunya

1. Dades de l’organització
Nom:

Associació d’Amics, Veïns i Comerciants de la Rambla i Plaça de Catalunya

Breu descripció:

L'Associació d'Amics, Veïns i Comerciants de La Rambla i la Plaça de Catalunya és una
entitat sense ànim de lucre en la que veïns, comerciants i amics (persones sense
negoci ni habitatge a La Rambla però amb una forta vinculació afectiva pel passeig)
treballen plegats amb l'objectiu de defensar i promoure el patrimoni material i
immaterial de La Rambla.
Amics de la Rambla va néixer l'any 1960 amb l'objectiu de defensar i promoure els
interessos socials, comercials i culturals d'aquest passeig universal.
En aquests més de 50 anys d’història, l’Associació d’Amics de la Rambla ha liderat la
promoció i la regeneració del passeig amb campanyes en defensa dels interessos de
veïns i comerciants.
L’Associació organitza, des de l’any 1961, la Festa del Roser, i atorga els guardons de
“Ramblista d’Honor” que distingeix a ciutadans i entitats que s’han significat en la
seva estimació per la Rambla i per Barcelona i que han dedicat una atenció especial a
aquest passeig en la seva vida personal, professional o associativa. En els darrers anys,
i amb la intenció d'atraure públic barceloní a La Rambla, l'Associació organitza el Tast
a La Rambla, un gran esdeveniment ciutadà relacionat amb la gastronomia.
Amics de La Rambla té un fort arrelament a la ciutat i als barris del Raval i el Gòtic.
Així, l'Associació és membre de la Junta Directiva de la Fundació Tot Raval, forma part
de Barcelona Oberta i del Barcelona Shopping Line i participa de manera activa en els
òrgans consultius del Districte de Ciutat Vella (taules de seguretat, de comerç,
Consells de barri. .. )
Actualment Amics de La Rambla té 260 associats entre els quals es troben la majoria
dels comerços, empreses i institucions de La Rambla.

Dades de contacte

La Rambla 88-94 3r D
933172940
larambla@amicsdelarambla.cat
www.amicsdelarambla.cat

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

dijous, 16 / febrer / 2017

2. Dades del Pla d’Acció
Expliqueu com us heu organitzat per fer el Pla d’Acció:
Aquest Pla ha de ser una eina perquè els establiments comercials avancin en la millora de la sostenibilitat
ambiental i en la seva responsabilitat social.
Les persones impulsores d’aquest projecte són Xavi Masip, gerent i Mercè González.
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Data de publicació del Pla d’Acció:

divendres, 21 / juny / 2019

Vigència del Pla d’Acció:

31/12/2020

Pla o plans d’acció anteriors:

Pla d’acció 2017 Pla d’acció 2018

3. Objectiu del Pla d’Acció
Punt de partida del Pla d’Acció:
Aquest any farem un Pla d’Acció similar al de l’any 2018, pensem que les diferents propostes que els hi
presentarem són una important eina perquè els establiments comercials avancin en la millora de la seva
empremta ambiental i en la seva responsabilitat social.
Propòsit principal del Pla d’Acció:
L’objectiu de la nostra Associació és sensibilitzar als nostres associats i associades pel que fa a la
sostenibilitat
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4. Descripció de les actuacions
1. Nom de l’actuació:

Acord amb la XARXA LABORAL DEL RAVAL: establiments més
compromesos

Objectius d’aquesta
actuació:

Informar i conscienciar als nostres
establiments associats perquè facin les
seves contractacions a través d’una
entitat que treballa amb persones amb
dificultats d’inserció laboral. Promoure
el compromís de l’Associació amb el
territori i les persones amb dificultats
d’inserció.

Breu descripció:

La Xarxa Laboral del Raval aplega 16 entitats de l’àmbit ocupacional i es constitueix
amb l’objectiu d’optimitzar recursos i donar sortida a les persones que volen accedir
al món laboral, moltes d’elles perfils amb dificultats d’inserció.
Les entitats que formen la xarxa tenen molts anys d’experiència, ofereixen un servei
de garantia i qualitat i posen a disposició una borsa de treball que engloba un ampli
ventall de perfils professionals.
Facilitar la contractació de persones que formen part de la Xarxa Laboral per part
dels establiments associats.
És podran beneficiar dels següents acords:
•Difusió i gestió d’ofertes de feina a través de la Xarxa Laboral.
•Preselecció de candidats basant-se en els requisits que demana l’empresa.
•Acompanyament a les persones contractades en el seu procés d’adaptació laboral.

Més informació
(enllaç):
Beneficis esperats:

www.totraval.org/ca/projectes/xarxa-laboral-del-raval
Tipus d’actuació:

☐ Ambientals
☒ Socials
☐ Econòmics

de continuïtat

Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació?
7.2 7.7 7.8 9.1
Persona o àrea responsable:
Calendari d’execució previst:

Mercè González
De juny a desembre 2019/2020
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Recursos humans i/o econòmics:

Recursos humans d’Amics de la Rambla

Indicador/s:
Nombre d’establiments adherits a la campanya.
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2. Nom de l’actuació:

Bosses de la Rambla

Objectius d’aquesta
actuació:

Reducció de les bosses de plàstic i
sensibilització sobre l’impacte que
produeix el seu ús.

Breu descripció:

L’actuació consistirà amb el repartiment de bosses de paper entre els comerços
associats, farem difusió a través de la web, blog i xarxes socials informant sobre la
necessitat de reduir el consum de bosses de plàstic.

Més informació
(enllaç):
Beneficis esperats:

Tipus d’actuació:

☒ Ambientals
☒ Socials
☒ Econòmics

de continuitat

Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació?
5.3, 5.8, 9.6

Persona o àrea responsable:

Mercè González

Calendari d’execució previst:

De juny a desembre 2019/2020

Recursos humans i/o econòmics:

Recursos humans d’Amics de la Rambla

Indicador/s:
Nombre d’establiments adherits a la campanya.
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3. Nom de l’actuació:

Cursos de formació sobre estalvi i eficiència energètica i prevenció de
residus.

Objectius d’aquesta
actuació:

Reduir la despesa energètica i fer
prevenció de residus als comerços.

Breu descripció:

Els comerços podran adquirir coneixements sobre eficiència energètica i prevenció de
residus per incorporar millores als seus establiments
Redueix la despesa energètica del teu comerç Taller-Sessió on es mostrarà com
detectar el potencial de millora energètica del negoci, com escollir la potència i tarifa
més reduïda adient a les necessitats i possibles mesures per optimitzar el rendiment
dels diferents equips i aparells (il·luminació, climatització, electrodomèstics i equips
de fred) per a obtenir un estalvi econòmic.
Reduir els residus: un benefici per al teu comerç i per al barri (2 hores) Taller-Sessió
on s’oferiran solucions, tant tradicionals com innovadores, per evitar el col·lapse dels
residus, amb avantatges ambientals i econòmics. Opcions pràctiques per deixar de
generar residus d’envasos, embalatges o matèria orgànica, d’entre d’altres, com per
exemple: incorporar materials duradors, oferir als clients alternatives molt més
atraients que les bosses de plàstic o buscar solucions per prevenir el malbaratament
alimentari.

Més informació
(enllaç):
Beneficis esperats:

Tipus d’actuació:

☒ Ambientals
☐ Socials
☒ Econòmics

de millora

Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació?
5.8 4.5 9.3

Persona o àrea responsable:

Mercè González

Calendari d’execució previst:

De juny a desembre 2019/2020

Recursos humans i/o econòmics:

Recursos humans d’Amics de la Rambla

Indicador/s:
Nombre de treballadors dels comerços que realitzaran els cursos de formació.
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5. Avaluació
Indicadors de seguiment:

Actuació

Indicador

Valor actual
Data: juny-19

Valor esperat al
cap d’un any:

Acord amb la XARXA LABORAL DEL
RAVAL: establiments més compromesos

Nombre d’establiments
adherits a la campanya

2%

25%

Bosses de la Rambla

Nombre d’establiments
adherits a la campanya

5%

25%

Cursos de formació sobre estalvi i
eficiència energètica i prevenció de
residus.

Nombre de treballadors dels
comerços que realitzaran els
cursos de formació

-------

25%
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Valor assolit
Data 1r any:

Valor assolit
Data 2n any:

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
Col·laborem amb aquestes entitats amb diferents projectes culturals i socials del barri:
Fundació Tot Raval
Impulsem
Itaka
Consorci per la Normaliltzació Lingüística
Fundació Migra
Barcelona Oberta
Acord amb FACTOR ENERGIA: establiments més eficients 2018
Acord amb la XARXA LABORAL DEL RAVAL: establiments més compromesos
Remenja’mmm
Acord amb la Torrot-MUVING: Mobilitat més neta
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