PLA D’ACCIÓ B+S
ASSOCIACIÓ LES CORTS COMERÇ
08028

1. DADES DE L’ORGANITZACIÓ
Nom: Associació Les Corts comerç 08028
Breu descripció: L’associació neix el març d’aquest any 2017 amb la vocació d’impulsar totes
aquelles activitats i projectes que permetin aconseguir la finalitat: impuls socioeconòmic del barri
de la Maternitat i Sant Ramon al districte de les Corts. Els objectius principals de l’associació son:
 Ser canal directe de comunicació entre comerç del territori amb les institucions
públiques
 Impulsar el comerç del territori:
o Millora de la competitivitat i formació dels associats.
o Organitzar campanyes de dinamització del comerç.
 Identificar-se amb els valors i territori: esport, salut i donar oportunitat als joves
talents (universitats del barri).
 Implicació amb les entitats: associacions de veïns, entitats sense ànim de lucre i
teixir xarxa per sumar pel barri.
 Sensibilització dels veïns en el comerç de proximitat i el consum sostenible.
Dades de contacte:
C. Comte de Güell, 31, baixos. La Maternitat i Sant Ramon
606 393 816
Lescortscomerç08028.com ( en construcció)
lescortscomerc08028@gmail.com
Data de signatura del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022: 15 de juny de
2017
2. DADES DEL PLA D’ACCIÓ
Breu descripció del procés d’elaboració: En el pla estratègic de la nostra recent creada
associació ja es fa palès en la finalitat l’impuls socioeconòmic del barri i l’interès de que totes les
activitats aportin una millora qualitativa al barri.
Des de l’inici, en les reunions de treball per crear l’associació els membres impulsors (10) ja hem
expressar la voluntat de que les accions de dinamització del comerç contemplin valors de
sostenibilitat i solidaritat que s’han plasmat en activitats que ho comuniquin i promoguin.

Data d’aprovació del Pla d’acció: 22 de juny de 2017
Vigència del pla d’acció: fins al 31 de desembre de 2017
Personal implicat: Sílvia Coronas, Sònia Serret, Xavier Català, Isra Martí.
3. DIAGNOSI
Ens acabem de constituir i no coneixem en profunditat quines son les activitats per promoure la
sostenibilitat dels més de 50 socis que ja s’han afiliat. Durant 2017 ens anirem coneixent i crearem
canals i espais per compartir-les.
En tot cas, aquest primer pla d’acció ens permetrà desenvolupar línies d’actuació que ens
acostaran entre nosaltres i desenvolupar un pla més ambiciós per al 2018.
4. FINALITAT
La finalitat en aquest exercici serà divulgació dels valors del consum sostenible i la solidaritat amb
els veïns per fer del barri i de la ciutat un espai amable.
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5. DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS
5.1. NOM DE L’ACTUACIÓ: NADAL DE PROXIMITAT AL BARRI
Objectiu/s: Divulgar els valors del comerç de proximitat i consum sostenible
Breu descripció:
Coincidint amb la campanya Nadal editarem les promocions i descomptes de Nadal que els
nostres associats ofereixen al veïnat.
En aquesta peça de comunicació també presentarem els valors del comerç sostenible i de
proximitat. En farem difusió entre la xarxa dels establiments associats

Beneficis esperats:

Actuació:

_X_ Ambientals
_X_ Socials
_X_ Econòmics

_X_ d’innovació
__ de millora
__ de continuïtat

Vinculació amb els objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat:
5.3, 5.4, 9.1, 9.3 i 9.6
Persona o àrea responsable: Junta Directiva
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Calendari d’execució previst: novembre- desembre 2017
Recursos humans i econòmics:
Observacions:
Indicador/s:
Nombre d’associats que participen(%)
Quantitat de llibret d’ofertes distribuïts
Valor esperat de l’indicador al cap d’un any:
50%
2.000
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5.2. NOM DE L’ACTUACIÓ: LA PRÀCTICA DE LA NATACIÓ DE LES PERSONES CEGUES AL
NOSTRE BARRI
Objectiu/s:
Millorar la qualitat de vida de les persones cegues del barri i de la ciutat, possibilitat de practicar
la natació.
Breu descripció:
En les trobades prèvies a constitució de la nostra associació
vam detectar que no existeixen instal·lacions esportives a
Barcelona on les persones cegues i baixa visió puguin practicar
la natació i l’aquagym.
La nostra associació ha impulsat el projecte i coordinat les
activitats entre l’associació de discapacitat visual de Catalunya i
el Club Mediterrani per possible que els socis de baixa visió
practiquin aquest esport al Club Mediterrani. L’associació serà
la responsable de la comunicació de la iniciativa al barri. Les 3
entitats que participen són del barri.
Els nostres associats participaran fent difusió del projecte que
ajudarà a persones cegues a millorar la seva qualitat de vida
practicant la natació.
Beneficis esperats:

Actuació:

__ Ambientals
x Socials
x Econòmics

x d’innovació
__ de millora
__ de continuïtat

Vinculació amb els objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat:
7.1., 7.2., 9.6. i 9.9.
Persona o àrea responsable: Junta directiva, Club Esportiu Mediterrani i Associació
Discapacitat visual Catalunya b1 b2 b3
Calendari d’execució previst: de novembre 2017 a novembre 2018
Recursos humans i econòmics:
Observacions:
Indicador/s:
Nombre d’associats informats del projecte
Nombre de comerços que participen en la divulgació
Valor esperat de l’indicador al cap d’un any:
60%
30%
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6. AVALUACIÓ
Indicadors de seguiment

Actuació

NADAL DE PROXIMITAT AL BARRI

Indicador

Valor esperat
de l’indicador
al cap d’un any

Estat actual

Nombre d’associats que
participen(%)

50%

0

Quantitat de llibret d’ofertes
distribuïts

2.000

0

Nombre d’associats informats del
projecte(%)

60%

0

Nombre de comerços que participen
en la divulgació

30%

0

1r any

2n any

LA PRÀCTICA DE LA NATACIÓ DE LES
PERSONES CEGUES AL NOSTRE BARRI
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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

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

10.1
0

10. Resiliència i responsabilitat planetària

8. COL·LABORACIONS I TREBALL EN XARXA
En el projecte Natació per persones cegues col·laborem amb 2 entitats del barri: Associació
Discapacitat Visual Catalunya i el Club Esportiu Mediterrani.

9. OBSERVACIONS
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