PLA D’ACCIÓ
B+S
Associació de Comerciants La MarinaZona Franca

1. Dades de l’organització
Nom:

Associació de Comerciants La Marina – Zona Franca

Breu descripció:

Associació professional empresarial sense finalitat de lucre, que va néixer l’any 1990.
L’objectiu social és la representació, gestió, defensa i foment del comerç del barri de
la Marina, i dels interessos econòmics i socials comuns dels seus associats

Dades de contacte

Carrer de la Mare de Déu de Port,
389. 93 421 23 86
a.c.lamarina@gmail.com
www.comerciants lamarina.cat

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

dimecres, 10 / juny / 2015

2. Dades del Pla d’Acció
Expliqueu com us heu organitzat per fer el Pla d’Acció:
En aquest document exposem 5 actuacions de l’Associació de Comerciants de La Marina que convergeixen
en els seus objectius amb el Compromís Ciutadà Per La Sostenibilitat 2012-2022.
En la realització de les diferents actuacions, i per tant en les que es citen en aquest document, s’implica a la
Junta (formada per 6 membres) i a l’oficina tècnica.

Data de publicació del Pla d’Acció:

dijous, 20 / juny / 2019

Vigència del Pla d’Acció:

2019-2020

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:
Les activitats estan dissenyades pels associats i dirigides als consumidors i veïns de La Marina i altres
barris de l’entorn. Amb la idea d’enfortir el territori i l’economia local en algunes activitats es treballa
amb altres entitats del barri, comerciants i restauradors no associats i ambl’administració.

Propòsit principal del Pla d’Acció:
Des de l’Associació hi ha una aposta clara per la cohesió, la sostenibilitat i economia local. Per aquest motiu
quan realitzem activitats fem un seguiment de les mateixes per avaluar el seu èxit i implementar les
mesures correctives en cas que s’escaigui

1

4. Descripció de les actuacions
1. Nom de l’actuació:

Promoure la compra mancomunada

Objectius d’aquesta
actuació:

- La recerca del bé comú i la creació i
distribució equitativa de la riquesa.
- El foment de la qualitat i la
sostenibilitat de la vida i del medi
ambient.
- Les pràctiques de l’autogestió, el
treball col·lectiu, l’ajuda mútua, la
solidaritat.
Evolucionar cap a una economia
baixa d’emissions.
El foment de la qualitat i la
sostenibilitat de la vida i del medi
ambient

Breu descripció:

Introduir el moviment cooperatiu mitjançant la compra mancomunada des de
l’associació , per tal de donar millor servei als interessos dels membres per resultar
beneficiós.
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Més informació
(enllaç):
Beneficis esperats:

Tipus d’actuació:

x☐ Ambientals
x☐ Socials
x☐ Econòmics

d'innovació

Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació?
8.3, 8.8, 9.9

Persona o àrea responsable:

Vocalia de Relació amb l’associat

Calendari d’execució previst:

Des de juliol fins a desembre

Recursos humans i/o econòmics:

Oficina tècnica 3.000€

Observacions:
Indicador/s:
Establiments que s’adhereixen a la compra mancomunada
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Projecte Radars

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

El projecte Radars és una xarxa de
prevenció i acció comunitària que té com
a objectiu reduir el risc d’aïllament i
d’exclusió social de les persones grans
• Quantificar i identificar les persones
grans en risc d'aïllament i d'exclusió
social.
•

Valorar la situació de les persones
identificades des de les vessants de
dependència i psicosocial.

•

Intervenir en funció de les necessitats
detectades.

•

Sensibilitzar l'entorn davant les
situacions de risc d'aquesta població.

•

Conscienciar que una mirada sensible i
respectuosa i una trucada poden
aconseguir la diferència: activar la
xarxa de prevenció en què intervenen
professionals.

•

Dinamitzar la xarxa del barri per
compartir coneixement i definir
intervencions conjuntes.

•

Respectar la diversitat dels agents i el
ritme del barri: entitats, veïnat,
comerços, voluntariat, etc

.

Breu descripció:

La pràctica facilita que les persones grans que viuen soles o acompanyades d’altres
persones grans puguin continuar a la seva llar amb la complicitat del seu entorn. El
projecte ajuda a detectar, valorar i fer el seguiment de la situació de les persones grans
del barri. Els radars veïnals i comercials són persones que, amb una mirada respectuosa,
ofereixen suport i comuniquen les situacions de risc als serveis professionals

Més informació
(enllaç):

https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/ca/bones-practiques-socials/projecteradars

Beneficis esperats:

☐ Ambientals
x☐ Socials
☐ Econòmics

Tipus d’actuació:

de millora

Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació?
7.1. 7.2

3

Persona o àrea responsable:

Vocalia de Relació amb l’associat

Calendari d’execució previst:

De juliol a Desembre

Recursos humans i/o econòmics:

600€

Indicador/s:
Nombre d’establiments col·laboradors
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Espais Liles

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

Breu descripció:

Més informació
(enllaç):
Beneficis esperats:

Donar continuïtat al projecte que s’ha
realitzat amb èxit durant l’any 2.0182019.
Predicar amb l’exemple a la ciutadania
de com el comerç és sostenible fent
accions responsable de consum

El projecte ESPAIS LILES és un projecte de caràcter comunitari de sensibilització i
conscienciació, que involucra a tot el veïnat del barri de la Marina, per aconseguir
l’eradicació de la violència vers les dones. Aquest projecte sorgeix a partir del
treball que es va fer amb les dones del barri durant la jornada on es van detectar
diversos punts conflictius, pel que fa a
l’assetjament.
www.comerciantslamarina.cat
Tipus d’actuació:

☐ Ambientals
x☐ Socials
☐ Econòmics

de millora

Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació?
6.6, 7.2, 9.5, 9.6, 9.7

Persona o àrea responsable:

Vocalia de Relació amb l’associat

Calendari d’execució previst:

Des de juliol fins a desembre

Recursos humans i/o econòmics:

Oficina tècnica 400€

Indicador/s:
Nombre de comerços col·laboradors
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Camí Escolar

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

Facilitar la mobilitat autònoma,
segura i sostenible dels escolars a
partir dels 8 anys. Això vol dir que la
noia o el noi van a peu i sense
l’acompanyament d’un adult, amb
companys de diferents edats, per
l'itinerari que té les condicions de
més seguretat.
Predicar amb l’exemple a la
ciutadania de com el comerç és
sostenible fent accions responsable
de consum
D'aquest objectiu en deriven altres
individualitzats, com ara:
- Millorar el coneixement del barri.
- Identificar les situacions de perill.
- Triar els recorreguts més segurs i
agradables.
- Formular propostes de millora i
participar-ne en l'execució, si
s'escau.
- Incrementar la capacitat
d'adaptació a situacions noves.
- Aprendre comportaments nous
adequats a les circumstàncies reals.
- Assolir hàbits més saludables per a
ell o ella i més sostenibles per a la
ciutat.

Breu descripció:

El camí escolar, espai amic pretén que els nois i les noies de la ciutat guanyin
autonomia personal i qualitat de vida mentre van i vénen sols a l'escola,
passegen pel parc, van al casal o a fer esport..., promovent alhora un
compromís de participació de la comunitat.
Per aconseguir aquesta finalitat és necessari incidir tant en la població
infantil com en els adults, per això cal generar actuacions que contribueixin al
replantejament d'actituds per ambdues parts: els nois i les noies han de
poder experimentar i aprendre a valorar els riscos mentre la comunitat,
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entesa com a ciutadania organitzada o no, ha de contribuir a posar les
condicions de viabilitat.

Més informació
(enllaç):
Beneficis esperats:

Tipus d’actuació:

x☐ Ambientals
x☐ Socials
☐ Econòmics

d'innovació

Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació?
7.1, 7.2, 9.6

Persona o àrea responsable:

Vocalia de Relació amb l’associat

Calendari d’execució previst:

Des de juliol fins a desembre

Recursos humans i/o econòmics:

Oficina tècnica 500€

Indicador/s:
Nombre d’establiments col·laboradors
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5. Nom de l’actuació:

Sensibilització veïns/es del valor del comerç
al barri.

Objectius d’aquesta
actuació:

Elaborar un pla estratègic amb
iniciatives per a la dinamització del
comerç per sensibilitzar els veïns i les
veïnes del valor del comerç de
proximitat.

Breu descripció:

Per tal de sensibilitzar els veïns/nes del valor del comerç al barri, dinamitzarem el
comerç de proximitat dels nostres barris:
- Fira Marinera i de pagesia, com a festa lúdica.
- Gastronòmica, posant en valor i implicant la restauració de la Marina.
- Opera al comerç

Més informació
(enllaç):
Beneficis esperats:

Tipus d’actuació:

☐ Ambientals
x☐ Socials
x☐ Econòmics

de continuitat

Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació?
5.4, 9.6

Persona o àrea responsable:

Vocalia de Relació amb l’associat

Calendari d’execució previst:

Des de juliol fins a desembre

Recursos humans i/o econòmics:

Oficina tècnica 10.000€

Indicador/s:
Nombre d’establiments participants
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5. Avaluació
Indicadors de seguiment:

Actuació

Indicador

Valor actual
Data: des.-19

Valor esperat al
cap d’un any:

Promoure la compra
mancomunada

Nombre d’establiments que
s’adhereixen a la compra
mancomunada

Projecte Radars

Nombre d’establiments
col·laboradors

2

20 comerços
associats

Espais Liles

Nombre d’establiments
col·laboradors

12

24 comerços
associats

Camí Escolar

Nombre de comerços
participants

0

10 COMERÇOS
ASSOCIATS

Sensibilització veïns/es
del valor del comerç al
barri

Nombre de comerços
participants

35

90 COMERÇOS
ASSOCIATS

Es un projecte
d’innovació per a
l’Associació

9

Generar un pla
estratègic i dur a
tèrme

Valor assolit
Data 1r any:
març-20

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
Escoles del barri, Taula de Dones, Fundació mans a les mans, cooperatives, els propis comerciants, ,
associacions veïnals.
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