PLA D’ACCIÓ
B+S
A Granel SCCL

1. Dades de l’organització
Nom:

A Granel SCCL

Breu descripció:

Som una cooperativa de treball sense ànim de lucre que acompanya a persones i
entitats en processos de presa de consciència col·lectiva per a la transformació social.
Això es tradueix en tallers per fomentar la col·laboració, tallers d'eines de gestió per
entitats de l'economia social i solidària, i tallers de medi ambient i feminisme. Per una
altra banda, distribuïm productes de neteja amb certificat ecològic de proximitat i
amb envasos retornables

Dades de contacte

Carrer Sant Antoni Maria Claret, 175, local 2, 08041 Barcelona
+34.634.628.656
info@agranel.coop
www.agranel.coop

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

Dijous, 31 / gener / 2019

2. Dades del Pla d’Acció
Expliqueu com us heu organitzat per fer el Pla d’Acció:
Som una entitat que entre altres coses, fa tallers de medi ambient i té una consciència mediambiental molt
desenvolupada. Per tant totes les nostres activitats sempre es visualitzen des d’aquesta consiciència. Al
desembre 2018, es va llogar un local per primera vegada, i des d’un inici, el pla ha sigut de fer les
modificacions necessaries per un reduir al máxim la petjada ecològica d’aquest espai.
Data de publicació del Pla d’Acció:

Juny 2019

Vigència del Pla d’Acció:

1 any

Pla o plans d’acció anteriors:

A omplir per la Secretaria Barcelona + Sostenible.

3. Objectiu del Pla d’Acció
Punt de partida del Pla d’Acció:
De partida, el local es un local comercial (anteriorment una botiga de menjar animal i perruqueria canina)
que no contempla cap gran mesura de reducció del seu impacte ambiental. Com a molt el vàter té una
opció de doble cadena.
Propòsit principal del Pla d’Acció:
Reduir l’emissió de CO2 de la nostra oficina i de les nostres activitats.
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4. Descripció de les actuacions
Reduir petjada del local de A Granel

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

Breu descripció:

Més informació
(enllaç):
Beneficis esperats:

Volem que la nostra oficina tingui el
menor impacte ambiental possible.
Volem reduir al màxim la generació de
residus.

-

Selecció de residus sòlids
Reducció en la generació d’altres residus
Posar un compostador per els residus de la oficina

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

☒ Ambientals
☒ Socials
☒ Econòmics

de millora

Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació?
5.8; 5.9

Persona o àrea responsable:

Leila Ghorbel

Calendari d’execució previst:

11/03/2019 > 12/03/2020

Recursos humans i/o econòmics:

14/03/2020>14/03/2024-Bibbibicicleta
electrica, Canvi
porta
Escriviu els recursos que destinareu a desenvolupar
l’actuació.
entrada, Placa solar

Observacions:

Escriviu, si s’escau, altres observacions.

Indicador/s:
Kg residus separats en origen
Kg de residus compostats
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2. Nom de l’actuació:

Accions diaries per reduir el impacte

Objectius d’aquesta
actuació:

Volem que la nostra oficina tingui el
menor impacte ambiental possible.
Volem aprofitar el fet que comencem al
local per adoptar accions diàries per
reduir l’impacte a través d’un consum
crític

Breu descripció:

Fer servir paper reciclat no blanquejat
Menjar/Té/Cafè ecològics a la oficina
Neteja amb productes ecològics
Canviar bombetes per LED

Més informació
(enllaç):
Beneficis esperats:

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

☒ Ambientals
☒ Socials
☒ Econòmics

Millora

Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació?
3.5; 5.4;

Persona o àrea responsable:

Leila

Calendari d’execució previst:

11/03/2019 > 12/03/2020

Recursos humans i/o econòmics:

Escriviu els recursos que destinareu a desenvolupar l’actuació.

Observacions:

Escriviu, si s’escau, altres observacions.

Indicador/s:
% llums LED instal·lats
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Fer més verd el local de A Granel

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

Volem que la nostra oficina tingui el
menor impacte ambiental possible.
Volem aprofitar el fet que encara s’està
dissenyant la distribució, per posar-hi el
màxim nombre de plantes.

Breu descripció:

Més informació
(enllaç):
Beneficis esperats:

-

Posar plantes dins de la oficina per millorar l’aire
Posar plantes que atreguin a les abelles fora de la oficina

.
Tipus d’actuació:

☒ Ambientals
☒ Socials
☒ Econòmics

de millora

Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació?
1.3; 3.9

Persona o àrea responsable:

Leila Ghorbel

Calendari d’execució previst:

11/03/2019 > 12/03/2020)

Recursos humans i/o econòmics:

Escriviu els recursos que destinareu a desenvolupar l’actuació.

Observacions:

Escriviu, si s’escau, altres observacions.

Indicador/s:
Nombre plantes
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Adequació del local de A Granel

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

Breu descripció:

Volem que la nostra oficina tingui el
menor impacte ambiental possible.
Volem aprofitar el fet que encara estem
en fase d’adequació del local per fer-la
tenint en compte criteris ambientals,
econòmics i socials.

-

Pintar amb pintura ecològica
Canviar porta al carrer i portes als patis per tal de millorar l’aïllament

Més informació
(enllaç):
Beneficis esperats:

Tipus d’actuació:

☒ Ambientals
☒ Socials
☒ Econòmics

de millora

Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació?
4.3; 5.4

Persona o àrea responsable:

Leila Ghorbel

Calendari d’execució previst:

11/03/2019 > 12/03/2020)

Recursos humans i/o econòmics:

Escriviu els recursos que destinareu a desenvolupar l’actuació.

Observacions:

Escriviu, si s’escau, altres observacions.

Indicador/s:
Implantació de les mesures
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5. Nom de l’actuació:

Compartir el local de A Granel

Objectius d’aquesta
actuació:

Volem que la nostra oficina tingui el
menor impacte ambiental possible.
Volem aprofitar el fet que és una oficina
gran per compartir-la amb altres entitats
que tinguin criteris similars.

Breu descripció:

Buscar altres entitats amb qui compartir oficina

Més informació
(enllaç):
Beneficis esperats:

Tipus d’actuació:

☒ Ambientals
☒ Socials
☒ Econòmics

de millora

Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació?
6.1; 6.6

Persona o àrea responsable:

Leila Ghorbel

Calendari d’execució previst:

11/03/2019 > 12/03/2020

Recursos humans i/o econòmics:

Escriviu els recursos que destinareu a desenvolupar l’actuació.

Observacions:

Escriviu, si s’escau, altres observacions.

Indicador/s:
Nombre d’entitats al local
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5. Avaluació
Indicadors de seguiment:

Actuació

Valor actual
Data: juny 2019

Indicador

Valor esperat al
cap d’un any:

Reduir la petjada del local de A Granel

Kg residus separats en origen
Kg de residus compostats

0

Tot es redueix o
recicla.

Accions diaries per reduir l’impacte del
local de A Granel

% llums LED instal·lats

0

100%

Fer més verd el local de A Granel

Nombre plantes

0

10 plantes al local

Adequació del local de A Granel

Implantació de les mesures

0

Local reformat

Compartir el local de A Granel

Nombre d’entitats al local

0

3 altres entitats al
local
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Valor assolit
Data 1r any: Feu
clic per escriure
una data.
A emplenar quan
l’acció ja s’ha
realitzat durant 1
any.
A emplenar quan
l’acció ja s’ha
realitzat durant 1
any.
A emplenar quan
l’acció ja s’ha
realitzat durant 1
any.
A emplenar quan
l’acció ja s’ha
realitzat durant 1
any.
Feu clic per
escriure text.

Valor assolit
Data 2n any:
Feu clic per
escriure una
data.
A emplenar quan
l’acció ja s’ha
realitzat durant
2 anys.
A emplenar quan
l’acció ja s’ha
realitzat durant
2 anys.
A emplenar quan
l’acció ja s’ha
realitzat durant
2 anys.
A emplenar quan
l’acció ja s’ha
realitzat durant
2 anys.
A emplenar quan
l’acció ja s’ha
realitzat durant
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
Indiqueu amb quins col·lectius i organitzacions col·laboreu i/o anomeneu els projectes compartits.
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