PLA D’ACCIÓ
B+S
Fabra Centre

1. Dades de l’organització
Nom:

Unió de Comerciants Fabra Centre

Breu descripció:

Fabra Centre és la Unió de Comerciants del Passeig Fabra i Puig, una associació sense
ànim de lucre amb l’objectiu de promoure el comerç, defensar els interessos del petit
comerç i de proximitat i realitzar accions que ajudin a la millora del comerç i del barri
en general. Fabra Centre va néixer fa més de 30 anys amb la intenció de donar servei
als comerciants del centre comercial a cel obert més important del barri. Després d’un
període d’inactivitat, Fabra Centre torna a funcionar amb nova empenta. Des
d’octubre de 2018 som membres de la Fundació Barcelona Comerç.
Treballem per a un comerç acollidor, sostenible, integrador i integrat en el teixit veïnal
i de barri. I per això moltes de les accions que duem a terme compten amb la
col·laboració d’altres entitats de barri. El nostre lema és “Fem Barri”.

Dades de contacte

Pg. Fabra i Puig, 159 baixos
636200538
info@fabracentre.cat
www.fabracentre.cat

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

dijous, 29 / juny / 2017

2. Dades del Pla d’Acció
Expliqueu com us heu organitzat per fer el Pla d’Acció:
L’Associació, des de la seva creació, està compromesa amb valors com ara el civisme, la integració i el
respecte al medi ambient. Es per això que portem a terme activitats participatives que involucrin al conjunt
del barri i que ajudin a prendre consciència de la importància d’aquestes qüestions, fent difusió del nostre
ideari en cadascuna d’elles.
El Pla s’ha elaborat a partir d’un seguit de reunions entre la Junta, el dinamitzador de l’Associació i aquells
socis que van voler participar-hi voluntàriament.
Data de publicació del Pla d’Acció:

dimecres, 12 / juny / 2019

Vigència del Pla d’Acció:

Fins al 31 de desembre de 2019

Pla o plans d’acció anteriors:

Pla d’Acció 2017 i Pla d’Acció 2018
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3. Objectiu del Pla d’Acció
Punt de partida del Pla d’Acció:
Actualment, la nostra Associació treballa per millorar la sostenibilitat de totes les seves accions de difusió.
Així mateix, es fa difusió entre tots els socis de tots aquells serveis i oportunitats per aconseguir una millora
en aspectes com la reducció del consum energètic o el reciclatge del menjar. Després d’un any centrat en
accions socials per celebrar el 150 aniversari del nom del passeig, aquest any hem optat per accions
centrades en la reducció de consums i la millora de l’aprofitament energètic.
Propòsit principal del Pla d’Acció:
Aconseguir uns resultats més eficients en l’ús dels recursos naturals i aconseguir paral·lelament una
reducció en la factura dels consums energètics de cadascun dels socis.

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

Fitxes d’estalvi energètic als comerços

Objectius d’aquesta
actuació:

Reduir el consum energètic ens el
comerços associats fent un ús més
raonable dels recursos.

Breu descripció:

Es procedirà durant l’any 2019 al repartiment a tots els comerços associats de les
fitxes d’estalvi energètic en comerços, animant-los a posar-ho en pràctica. A partir
d’aquí, durant la resta de l’any es farà un seguiment entre els comerços adherits a
l’acció sobre quins han estat els canvis aplicats i quina ha estat la millora en cada cas.

Més informació
(enllaç):
Beneficis esperats:

Consulta les fitxes d’estalvi energètic en comerços
Tipus d’actuació:

x☐Ambientals
x☐ Socials
x☐ Econòmics

d'innovació

Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitatcontribueixen amb aquesta actuació?
4.5, 4.8, 6.1, 6.9
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Persona o àrea responsable:

Comerços associats a Fabra Centre / dinamitzador de l’Assoc.

Calendari d’execució previst:

Juliol-Desembre 2019

Recursos humans i/o econòmics:

Difusió entre els comerços associats pels mitjans de
l’Associació. Repartiment, si s’escau, dels materials facilitats
per B+Sostenible.

Observacions:

Difusió de l’acitivitat a través de les xxss de Fabra Centre.

Indicador/s:
Millores apreciables en el rendiment energètic. Estalvis assolits en la factura que paga cada comerç

2.Nom de l’actuació:

Kit ambientalització

Objectius d’aquesta
actuació:

Conscienciar i difondre les bones
pràctiques en la reducció dels consums
als locals comercials associats

Breu descripció:

El Kit ambientalització és un recurs de Barcelona + Sostenible que fomenta la
reducció del consum de recursos a través de l’ambientalització dels locals comercials.
L’ambientalització es fa a través d’adhesius que contenen missatges breus i directes
per incentivar bones pràctiques a l’hora de consumir aigua, energia i materials, entre
les persones que hi treballen i els visitants puntuals.

Més informació
(enllaç):
Beneficis esperats:

Tipus d’actuació:

☐XAmbientals
☐X Socials
☐X Econòmics

d'innovació

Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitatcontribueixen amb aquesta actuació?
4.5, 5.3
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Persona o àrea responsable:

Comerços associats a Fabra Centre / dinamitzador de l’Assoc

Calendari d’execució previst:

Juliol-Desembre 2019

Recursos humans i/o econòmics:

Difusió entre els comerços associats pels mitjans de
l’Associació. Repartiment, si s’escau, dels materials facilitats
per Bcn+Sostenible.

Observacions:

Indicador/s:
Aplicació dels adhesius amb els recordatoris d’ús responsable dels mitjans. A més, valoració de la reducció
apreciada en els consums de cadascun dels serveis on s’ha aplicat.
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5. Avaluació
Indicadors de seguiment:

Valor actual
Data:juny-19

Valor esperat al
cap d’un any:

Fitxes d’estalvi energètic als comerços

Millores apreciables en el
rendiment energètic. Estalvis
assolits en la factura que
paga cada comerç

Consums elevats.
Energies no
renovables.

Reducció consums.
Augment de la
presència
d’energies
renovables

Kit ambientalització

Aplicació dels adhesius amb
els recordatoris d’ús
responsable dels recursos. A
més, valoració de la reducció
apreciada en els consums de
cadascun dels serveis on s’ha
aplicat.

Absència de
missatges
semblants.
Consums elevats i
malbaratament
energètic.

Difusió a través
dels adhesius
posts. Reducció
consums.

Actuació

Indicador
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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
Compartim amb d’altres associacions del Districte (Eix Maragall, Eix Nou Barris, Entorn Virrei i Mercat de la
Mercè) una agrupació anomenada El Comerç de Nou Barris es mou” amb la qual organitzem tot un seguit
d’accions de comerç (Dia del Comerç al carrer, Passarel·la de Comerç de 9Barris). Durant aquestes trobades
s’organitzen “dinars populars on s’utilitza coberteria reciclable i es fomenta la recollida selectiva de recurso
per part dels usuaris.
Així mateix, mantenim col·laboracions puntuals amb el centre cívic més proper, Can Basté (fotografia al
comerç, etc.) i amb el Casal de la Gent Gran de Vilapicina-Torrellobeta (Concurs de disfresses de
Carnestoltes, etc.)
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