PLA D’ACCIÓ B+S
Eix Maragall

1. DADES DE L’ORGANITZACIÓ
Nom: EIX MARAGALL
Breu descripció: L’Eix Maragall és el resultat de l’agrupament de comerciants i professionals, amb
l’objectiu de promoure el comerç del barri, defensar els drets col·lectius de botiguers, dinamitzar la
vida del barri, i conservar les festes populars.
Formem part de la UNIÓ D’EIXOS DE BARCELONA dins de la FUNDACIÓ BARCELONA COMERÇ, com
un dels 19 eixos importants de la ciutat. Això ens permet iniciar projectes conjunts amb molta més
força, i que els pactes amb l’Administració tinguin solidesa. A més, internacionalment, la Fundació
forma part de Vitrines d’Europe.
Dades de contacte: Plaça Maragall, 15, 08027 Barcelona 93 408 05 26 - 620 40 57 07 info@eixmaragall.com - www.eixmaragall.com
Data de signatura del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022: 07/02/2017

2. DADES DEL PLA D’ACCIÓ
Breu descripció del procés d’elaboració:
El pla d’acció de l’Eix Maragall d’aquest any es envers el reciclatge i millora dels residus generats pel
comerç. Intervenen en aquest procés les 200 botigues associades.
Hem treballat durant 2 mesos en aquest pla amb reunions quinzenals amb els membres de la Junta, la
informació utilitzada ha sigut facilitada per la Fundació Barcelona Comerç, web de l’Ajuntament de
Barcelona, Generalitat de Catalunya i Barcelona + Sostenible.
Data d’aprovació del Pla d’acció: Abril 2017
Vigència del pla d’acció: Fins el 31 de desembre de 2017
Personal implicat: 200 associats de l’Eix Maragall

3. DIAGNOSI
L’any passat ja vam començar a repartir bosses de cotó amb la finalitat de reduir el consum de bosses
de plàstic i com ha tingut molta acceptació per part dels associats hem volgut aprofundir en el tema
del reciclatge i residus.
4. FINALITAT
Reduir els residus generats pel comerç i ensenyar les diferents opcions de reciclatge que existeixen.
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5. DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS
5.1. NOM DE L’ACTUACIÓ: BOSSES DE PLÀSTIC
Objectiu/s:
Reduir el consum de bosses de plàstic, fomentar l’ús de bosses reciclables i reutilitzables i
sensibilitzar als clients sobre l’ús de les bosses de plàstic.
Breu descripció:
Fer arribar als associats tota la informació referent a l’ús de les bosses reutilitzables així com la
prohibició de regalar les bosses de plàstic.
També els facilitarem bosses de cotó i de ràfia per a que regalin als seus clients i així motivar-los i
sensibilitzar-los al seu ús.

Beneficis esperats:

Actuació:

_x_ Ambientals
_x_ Socials
__ Econòmics

__ d’innovació
_x_ de millora
__ de continuïtat
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Vinculació amb els objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat:
5.3., 5.8., 5.10., 9.1. i 9.6.
Persona o àrea responsable: Junta de l’Eix Maragall
Calendari d’execució previst: de Març a Desembre de 2017
Recursos humans i econòmics: coordinació de la dinamitzadora i difusió a través de cartells
Observacions:

Indicador/s: Implicació de tota la comunitat veïnal i dels associats
Valor esperat de l’indicador al cap d’un any: Reducció de l’ús de la bossa de plàstic dels veïns i
veïnes i del propi comerciant.
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5.2. NOM DE L’ACTUACIÓ: REDUCCIÓ DE RESIDUS
Objectiu/s:
Campanya sensibilitzadora a tots els associats i associades i als veïns i veïnes del barri envers el
reciclatge i la reducció de residus.
Breu descripció:
Informació periòdica durant tot l’any per a que es coneguin els diferents punts verds de la zona, com
millorar el reciclatge en el comerç, recordatori de la prohibició de regalar bosses de plàstic.
Comunicació via Newsletter i web a tots els veïns i veïnes de la gestió dels residus.

Beneficis esperats:

Actuació:

_x_ Ambientals
_x_ Socials
__ Econòmics

_x_ d’innovació
__ de millora
__ de continuïtat

Vinculació amb els objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat:
5.8., 5.9. i 5.10
Persona o àrea responsable: Junta de l’Eix Maragall
Calendari d’execució previst: de Maig a Desembre de 2017
Recursos humans i econòmics: coordinació de la dinamitzadora i difusió a través de cartells
Observacions:

Indicador/s: Implicació de tota la comunitat veïnal envers el reciclatge i la reducció de residus.
Valor esperat de l’indicador al cap d’un any: Millorar la recollida selectiva i l’augment de l’ús
dels punts verds per part dels veïns i veïnes i del propi comerciant.
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5.3. NOM DE L’ACTUACIÓ: RADARS
Objectiu/s:
- Ajudar a facilitar la vida a la gent gran del nostre entorn, reduint el risc d'aïllament i d'exclusió
social i pal·liar la solitud no volguda.
- Fer conscients als clients/es que el comerç de proximitat és un comerç compromès amb el seu barri
i els seus veïns i veïnes i que cuida d’ells/es.
Breu descripció:
Des de fa més de 6 anys l’Eix Maragall forma part del Projecte Radars d’Horta Guinardó i des de fa 1
any del districte de Sant Andreu, zona Sagrera i Navas. Es tracta d’un projecte que és una xarxa de
prevenció en la qual hi participen veïns, veïnes, comerciants, persones voluntàries i professionals de
les entitats i serveis vinculats als barris. Els “radars” són persones que estan atentes a les dinàmiques
de la gent gran que viu sola i que coneix. Si fa dies que no els veuen avisen en un telèfon o e-mail de
serveis socials que se’ls ha donat prèviament, així els professionals d’organismes oficials poden
actuar.
Ja tenim molts comerços que formen part d’aquets projecte i volem que aquest any es sumin més.
També fem accions o col·laborem en diferents activitats que es fan per difondre el projecte Radars
entre els veïns i veïnes, com per exemple la Festa Radars, o les pròpies sortides de comerç que
realitzem habitualment.
Beneficis esperats:

Actuació:

__ Ambientals
_x_ Socials
__ Econòmics

__ d’innovació
__ de millora
_x_ de continuïtat

Vinculació amb els objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat:
7.1. i 7.2.
Persona o àrea responsable: Junta de l’Eix Maragall
Calendari d’execució previst: 2017
Recursos humans i econòmics: coordinació de la dinamitzadora a les Taules de Radars,
col·laboracions a diferents accions amb diferents recursos (esmorzars, rollups, etc) i difusió a través
de cartells.
Observacions:

Indicador/s: comerços que participin
Valor esperat de l’indicador al cap d’un any: augmentar un 5% el número de comerços
participants
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6. AVALUACIÓ
Indicadors de seguiment

Indiqueu d’una manera fàcil com mesureu el grau d’acompliment de l’actuació:

Actuació

Indicador

BOSSES DE PLÀSTIC

Implicació de tota la comunitat veïnal i dels
associats

Valor esperat de
l’indicador al cap d’un
any
Reducció de l’ús de la
bossa de plàstic dels veïns
i veïnes i del propi
comerciant.

REDUCCIÓ DE RESIDUS

Implicació de tota la comunitat veïnal envers el
reciclatge i la reducció de residus

Millorar la recollida
selectiva i l’augment de
l’ús dels punts verds per
part dels veïns i veïnes i
del propi comerciant.

RADARS

Establiments participants

Que se sumin un 5 %
més

Estat actual

1r any

2n any

S’ha començat a cobrar les
bosses de plàstic i a regalar
les bosses facilitades per
l’Eix.
Informació via web i
newsletter de les diferents
opcions de reciclatge.
Es desconeix
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7. RELACIÓ AMB EL COMPROMÍS CIUTADÀ PER LA SOSTENIBILITAT

Principals objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat que es contemplen el
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
Escoles, veïns i veïnes, associats, Fundació Barcelona Comerç, Unió de Botiguers Congrés Indians,
Entorn Virrei Borbó, Coordinadora d’Entitats del Guinardó, Festa Major de Navas, Associació de veïns i
veïnes de Torre Llobeta.
Informació de l’ús de les bosses reciclables i la reducció dels residus generats i el bon reciclatge.

9. OBSERVACIONS
És un projecte en principi de durada d’un any però hi ha molta informació per facilitar a la comunitat
veïnal i als associats i associades, per aquest motiu es pot allargar durant un altre any.
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