PLA D’ACCIÓ
B+S
Coreixample

1. Dades de l’organització
Nom:

Associació de comerciants Coreixample

Breu descripció:

Des de fa 25 anys treballem per donar serveis a l’associat.

Dades de contacte

Consell de Cent 352
93 4871243
coriexample@coreixample.com
www.coreixample.com

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

Febrer 2017

2. Dades del Pla d’Acció
Expliqueu com us heu organitzat per fer el Pla d’Acció:
Hem demanat als socis opinió per veure quines acciones volíem fer. Ens hem reunit amb Barcelona +
Sostenible que ens ha donat pautes a seguir i hem treballat amb la junta
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:
Volem promoure la sostenibilitat en les nostres actuacions i en el dia a dia dels nostres associats i
associades.

Propòsit principal del Pla d’Acció:
Fomentar la sostenibilitat entre els nostres associats i els seus clients.
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4. Descripció de les actuacions
1. Nom de l’actuació:

Bosses reutilitzables teixit

Objectius d’aquesta
actuació:

Reduir el consum de bosses de plàstic i
educar a la gent a utilitzar alternatives

Breu descripció:

Aprofitant els 25 anys de l’entitat, vam decidir tornar a fer bosses reutilitzables
amb el logotip dels 25 anys.
Es va presentar amb assemblea quina campanya volien que féssim i els socis van
voler fer bosses.
El paper dels comerciants es entregar la bossa i fomentar-ne l’ ús entre els clients

Més informació
(enllaç):

www.coreixample.com/cat/noticia/entra-als-comercos-associats-i-demana-la-tevabossa

Beneficis esperats:

Tipus d’actuació:

X Ambientals
☐ Socials
☐ Econòmics

de continuïtat

Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació?
5.8, 5.10

Persona o àrea responsable:

Elisabet Prat

Calendari d’execució previst:

Anys 2019-2020

Recursos humans i/o econòmics:

4000 €

Observacions:

Escriviu, si s’escau, altres observacions.

Indicador/s:
Nombre de bosses repartides
Nombre de establiments participants
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Coreixample és verd

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

Donar a conèixer les accions que
coreixample i els seus associats estan
fent per la sostenibilitat.

Breu descripció:

Crear un apartat al web on es penjarà el Compromís per la Sostenibilitat, i les
accions que Coreixample està realitzant relacionades amb aquest compromís.
També es donaran recomanacions i consells per fomentar les bones practiques
sostenibles.
Els comerços associats pujaran al web les seves pròpies accions sostenibles, que
apareixeran a la seva fitxa de socis dins el web.

Més informació
(enllaç):
Beneficis esperats:

www.coreixample.com/cat/socis/coreixample-es-verd
Tipus d’actuació:

x Ambientals
x Socials
☐ Econòmics

de millora

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

Persona o àrea responsable:

Elisabet Prat

Calendari d’execució previst:

2019-2020

Recursos humans i/o econòmics:
Observacions:

Escriviu, si s’escau, altres observacions.

Indicador/s:
Nombre de clics
Nombre de descàrregues dels documents penjats
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Membres del grup impulsor pacificació del c/
Girona

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

Participar com a membres en el grup
impulsor de la pacificació del c/
Girona per veure com es desenvolupa
el model i tenir cura dels interessos
del comerciants

Breu descripció:

El grup impulsor es va formar al desembre de 2017 per treballar amb les
entitats implicades,com ara associacions de veïns, escoles, mercat, etc.

Més informació
(enllaç):
Beneficis esperats:

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

☐ x Ambientals
☐ x Socials
☐ Econòmics

Innovació

Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació?
2.2

Persona o àrea responsable:

Elisabet Prat

Calendari d’execució previst:

Durant el mandat de 2019-2023

Recursos humans i/o econòmics:
Observacions:

Escriviu, si s’escau, altres observacions.

Indicador/s: Avenços aconseguits a la pacificació del carrer
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5. Avaluació
Indicadors de seguiment:

Actuació

Indicador

Valor actual
Data: juny 2019

Bosses reutlitzables

Nombre de bosses
repartides.
Nombre de comerços
participants

5000 bosses
180 establiments

Coreixample és verd

Nombre de clics
Nombre de descàrregues
dels documents penjats

Ara mateix només
tenim un decàleg
de les compres
sostenibles

Membres del grup impulsor
pacificació del c/ Girona

Avenços aconseguits a la
pacificació del carrer

0
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Valor esperat al
cap d’un any:
Que la gent
s’acostumi a no fer
servir bosses de
plàstic
Tenir uns 30
establiments amb
accions sostenibles
diferenciades

Valor assolit
Data 1r any: Feu
clic per escriure
una data.

Valor assolit
Data 2n any:
Feu clic per
escriure una
data.

A emplenar quan A emplenar quan
l’acció ja s’ha
l’acció ja s’ha
realitzat durant 1 realitzat durant
2 anys.
any.
A emplenar quan A emplenar quan
l’acció ja s’ha
l’acció ja s’ha
realitzat durant 1 realitzat durant
2 anys.
any.
A emplenar quan A emplenar quan
l’acció ja s’ha
l’acció ja s’ha
realitzat durant 1 realitzat durant
any.
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
Amb associacions del territori, escoles, entitats del barri, l’Aula Ambiental de l’Eixample, el Departament
d’Ecologia Urbana.
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