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Associació Barceloneta Alerta

0

1. Dades de l’organització
Nom:

Associació Barceloneta Alerta (ABA)

Breu descripció:

L’Associació Barceloneta Alerta (ABA) és una entitat fundada el 2006 amb un
caràcter de segon grau que persegueix uns objectius compartits amb totes les
seves membres per aconseguir el benestar dels veïns i veïnes de la Barceloneta,
tot sumant esforços entre les associacions i el veïnat, els professionals de
serveis i l’administració. ABA alhora és l’entitat gestora del Pla Comunitari de
la Barceloneta que entén el treball comunitari com un treball de procés on la
persona és al centre. Fem una tasca activa al voltant de l’habitatge, la salut, la
gent gran, la solidaritat i el suport mutu. Des del 2013, amb el projecte
Barceloneta Proa a la Mar, el PDC aposta pel desenvolupament local amb i des
del territori basant-se en tres eixos: l’ocupació, la formació i l’economia local
sota paràmetres de l’ESS.

Dades de contacte:

Associació Barceloneta Alerta
C/Sant Miquel, 39 Baixos (Bcn 08003)/Telf. 93 256 33 12
www.placomunitaribarceloneta.org

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

14/06/2018

2. Dades del Pla d’acció
Expliqueu com us heu organitzat per fer el Pla d’acció
Per elaborar el Pla d’acció hem portat a terme tot un seguit de reunions de treball entre l’equip de
treballadores comunitàries i l’equip de Ciutadania + Sostenible de la Fàbrica del Sol.
Data de publicació del Pla d’acció:

28 de juny de 2018

Vigència del Pla d’acció:

Setembre 2018- setembre 2019

Pla/plans d’acció anterior/s:

-

3. Diagnosi
Expliqueu el punt de partida del Pla d’acció:
El seguit d’actuacions del Pla d’acció té una caràcter d’innovació donat que l’iniciem enguany.

4. Finalitat
Expliqueu el propòsit principal del Pla d’acció:
El propòsit del Pla d’acció és que el projecte de la Guingueta Charles Darwin esdevingui un projecte de
referència a la ciutat dins l’àmbit de la sostenibilitat i implicar en el Pla a tot el grup motor del
projecte, als treballadors de la Guingueta i a tot el territori en general.
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5. Descripció de les actuacions
5.1 Nom de l’actuació: Defensa i apropiació de l’espai públic
Objectius:

Viure l’espai públic com un espai propi, un
espai de cohesió, un espai per generar
comunitat.

Breu descripció:

La Barceloneta és un barri que ferit per la gentrificació, l’expulsió contínua de
veïnat i la pèrdua de teixit social arran del model socioeconòmic que impera a la
ciutat, impulsa el projecte de la Guingueta reapropiant-se així de l’espai públic i
posant el veïnat i el barri al centre.

Més informació (enllaç):

www.placomunitaribarceloneta.org

Beneficis esperats:

Actuació:

Ambientals

d'innovació

Socials

de millora

Econòmics

de continuïtat

Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat relacionats amb l’actuació:
2.1, 2.4

Persona o àrea responsable:

Grup Motor Barceloneta Proa a la Mar/Comissió Guingueta

Calendari d’execució previst:

Setembre 2018-Setembre 2019

Recursos humans i/o econòmics:

Equip Pla Comunitari Barceloneta

Observacions:

Indicador/s:

-Número de dinamitzacions comunitàries realitzades al voltant de la Guingueta/any.
-Número d’agents socioeconòmics implicats en el projecte de la Guingueta.
-Número de persones assistents en les dinamitzacions comunitàries realitzades al
voltant de la Guingueta/any.
-Presència de targetes de fidelització/client.
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5.2 Nom de l’actuació: Foment d’una vida saludable
Objectius:

-Renaturalitzar l’entorn de la Guingueta.
-Promoure un consum d’aliments variats,
equilibrats i de qualitat.

Breu descripció:

La Guingueta pretén ésser un espai per promoure un estil de vida saludable a
través d’una oferta gastronòmica de qualitat i equilibrada, on la persona i la
sostenibilitat de la vida és al centre de tot, generant un espai de cures.

Més informació (enllaç):

www.placomunitaribarceloneta.org

Beneficis esperats:

Actuació:

Ambientals

d'innovació

Socials

de millora

Econòmics

de continuïtat

Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat relacionats amb l’actuació:
1.3, 3.5, 3.9
Persona o àrea responsable:

Grup Motor Barceloneta Proa a la Mar/Comissió Guingueta

Calendari d’execució previst:

Setembre 2018/Setembre 2019

Recursos humans i/o econòmics:

Equip Pla Comunitari Barceloneta

Observacions:

Indicador/s:

-Presència de vegetació i elements naturals a l’entorn de la Guingueta.
-Presència d’una carta/oferta gastronòmica descriptiva i explicativa.
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5.3 Nom de l’actuació: Sensibilització entorn un consum conscient
Objectius:

Proveir la Guingueta de producte local, de
temporada i de qualitat enfortint i posant en
valor el comerç de proximitat.

Breu descripció:

El projecte de la Guingueta vol promoure el comerç de barri, fràgil i debilitat per
una oferta comercial monotemàtica dirigit al turisme de masses que no dóna
resposta a les necessitats del seu veïnat, apostant per un producte local, de
qualitat i d’un alt valor afegit.

Més informació (enllaç):

www.placomunitaribarceloneta.org

Beneficis esperats:

Actuació:

Ambientals

d'innovació

Socials

de millora

Econòmics

de continuïtat

Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat relacionats amb l’actuació:
5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 9.3, 9.8

Persona o àrea responsable:

Grup Motor Barceloneta Proa a la Mar/Comissió Guingueta

Calendari d’execució previst:

Setembre 2018/Setembre 2019

Recursos humans i/o econòmics:

Equip Pla Comunitari Barceloneta

Observacions:

Indicador/s:

-Número de proveïdors i productors locals.
-Presència de carta/oferta gastronòmica.
-Presència d’informació dirigida als consumidors (vinils, pissarres, murals,
dissenys...).
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5.4 Nom de l’actuació: Promoció i difusió de la cultura del mar
Objectius:

Promoure i difondre la cultura marítima a
través de la cuina marinera arrelada al territori.

Breu descripció:

Inspirant-nos en la cuina tradicional dels pescadors de la Barceloneta relatem i
revaloritzem la cultura marítima del barri de la Barceloneta reivindicant el vincle
del barri amb el mar i recuperant el seu llegat mariner.

Més informació (enllaç):

www.placomunitaribarceloneta.org

Beneficis esperats:

Actuació:

Ambientals

d'innovació

Socials

de millora

Econòmics

de continuïtat

Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat relacionats amb l’actuació:
5.2, 5.3, 7.9

Persona o àrea responsable:

Grup Motor Barceloneta Proa a la Mar/Comissió Guingueta

Calendari d’execució previst:

Setembre 2018/Setembre 2019

Recursos humans i/o econòmics:

Equip Pla Comunitari Barceloneta

Observacions:

Indicador/s:

-Presència d’una carta/oferta gastronòmica explicativa i amb relat.
-Presència d’informació dirigida als consumidors (vinils, pissarres, murals,
dissenys...).
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5.5 Nom de l’actuació: Ús racional del recursos_Gestió dels aliments
Objectius:

Socialitzar la gestió dels aliments de la
Guingueta.

Breu descripció:

En l’actualitat les dades que fan referència al malbaratament alimentari , tot i el
context global, és alarmant. La Guingueta pretén visibilitzar aquesta pràctica i fer
pedagogia entorn el reaprofitament dels aliments.

Més informació (enllaç):

www.placomunitaribarceloneta

Beneficis esperats:

Actuació:

Ambientals

d'innovació

Socials

de millora

Econòmics

de continuïtat

Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat relacionats amb l’actuació:
5.7

Persona o àrea responsable:

Grup Motor Barceloneta Proa a la Mar/Comissió Guingueta

Calendari d’execució previst:

Setembre 2018/Setembre 2019

Recursos humans i/o econòmics:

Equip Pla Comunitari Barceloneta

Observacions:

Indicador/s:

-Presència de cuina d’aprofitament.
-Difusió i comunicació entorn la cuina d’aprofitament
-Cessió dels aliments no cuinats a una iniciativa social del territori.
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5.6 Nom de l’actuació: Ús racional dels recursos_Gestió del residus
Objectius:

Socialitzar la gestió dels residus generats a la
Guingueta.

Breu descripció:

Tot i que la consciència entorn la gestió dels residus en la societat ha millorat,
encara hem de fer molta pedagogia entorn les tres R: reduir, reutilitzar, reciclar.
La Taula Plàstic Zero vinculada a Barceloneta Proa a la Mar defensa: A la
Barceloneta Plàstics O!

Més informació (enllaç):

www.placomunitaribarceloneta.org

Beneficis esperats:

Actuació:

Ambientals

d'innovació

Socials

de millora

Econòmics

de continuïtat

Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat relacionats amb l’actuació:
5.8, 5.9, 5.10

Persona o àrea responsable:

Grup Motor Barceloneta Proa a la Mar/Comissió Guingueta

Calendari d’execució previst:

Setembre 2018/Setembre 2019

Recursos humans i/o econòmics:

Equip Pla Comunitari Barceloneta

Observacions:

Indicador/s:

-Reducció de plàstics i envasos (en tant per cent).
-Visibilització de la reducció dels plàstics.
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5.7 Nom de l’actuació: El bon govern
Objectius:

Generar espais de democràcia interna i
participació facilitant la informació per a
garantir la qualitat i igualtat en la presa de
decisions.

Breu descripció:

Per l’equip de Barceloneta Proa a la Mar/Pla Comunitari Barceloneta és tant
rellevant el COM com el QUÈ. A la Guingueta es vol garantir una democràcia
interna horitzontal, participativa i igualitària amb un alt grau de transparència.

Més informació (enllaç):

www.placomunitaribarceloneta.org

Beneficis esperats:

Actuació:

Ambientals

d'innovació

Socials

de millora

Econòmics

de continuïtat

Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat relacionats amb l’actuació:
6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6,8

Persona o àrea responsable:

Grup Motor Barceloneta Proa a la Mar/Comissió Guingueta

Calendari d’execució previst:

Setembre 2018/Setembre 2019

Recursos humans i/o econòmics:

Equip Pla Comunitari Barceloneta

Observacions:

Indicador/s:

-Elaboració d’un reglament intern/sostenibilitat d’equips.
-Número de reunions del Grup Motor Barceloneta Proa a la Mar/Comissió Guingueta.
-Publicació Balanç Social.
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5.8 Nom de l’actuació: Defensa del treball digne i de qualitat
Objectius:

Dignificar els llocs de treball de les persones
que s’ocupen en l’àmbit de la restauració.

Breu descripció:

En l’àmbit de la restauració i els serveis trobem a la Barceloneta una oferta
laboral altament precaritzada, temporal i malpagada que impedeix construir un
futur i un projecte de vida digne. Davant aquest escenari la Guingueta pretén
ésser una oportunitat laboral i de capacitació per aquelles persones que es troben
en situació vulnerable, dignificant i professionalitzant el sector de la restauració,
promovent itineraris de capacitació-ocupació dirigida de forma prioritària als
joves pre-laborals, persones en situació d’atur de llarg durada i persones majors
de 45 anys, amb un clar enfocament de gènere, millorant l’ocupabilitat de les
persones i posant la sostenibilitat de les seves vides al centre.

Més informació (enllaç):

www.placomunitaribarceloneta.org

Beneficis esperats:

Actuació:

Ambientals

d'innovació

Socials

de millora

Econòmics

de continuïtat

Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat relacionats amb l’actuació:
7.7, 7.8

Persona o àrea responsable:

Grup Motor Barceloneta Proa a la Mar/Comissió Guingueta

Calendari d’execució previst:

Setembre 2018/Setembre 2019

Recursos humans i/o econòmics:

Equip Pla Comunitari Barceloneta

Observacions:
Indicador/s:

-Número d’insercions laborals durant un any a la Guingueta.
-Sessions formatives en drets laborals als treballadors de la Guingueta.
-Sessions formatives en ESS als treballadors de la Guingueta.
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5.9 Nom de l’actuació: Foment d’un desenvolupament local i sostenible
Objectius:

Fomentar un desenvolupament local amb i pel
territori de forma sostenible sota paràmetres
de l’economia social i solidària.

Breu descripció:

El Pla Comunitari de la Barceloneta és l’únic PDC de la ciutat de Barcelona que
compta amb un projecte de desenvolupament local generat de baix a dalt,
d’iniciativa veïnal, que té per objectiu generar ocupació, fomentar la formació i
impulsar l’economia local del territori.

Més informació (enllaç):

www.placomunitaribarceloneta.org

Beneficis esperats:

Actuació:

Ambientals

d'innovació

Socials

de millora

Econòmics

de continuïtat

Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat relacionats amb l’actuació:
8.2, 8.7, 8.8, 8.9

Persona o àrea responsable:

Grup Motor Barceloneta Proa a la Mar/Comissió Guingueta

Calendari d’execució previst:

Setembre 2018/Setembre 2019

Recursos humans i/o econòmics:

Equip Pla Comunitari Barceloneta

Observacions:

Indicador/s:

-Publicació Balanç Social.
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5.10 Nom de l’actuació: Enfortiment de la participació comunitària i el
treball en xarxa.
Objectius:

Enfortir la xarxa comunitària de la Barceloneta

Breu descripció:

La Guingueta pretén esdevenir un punt relacional neuràlgic de cohesió, de
participació i d’intercanvi, un nou espai que regeneri i enforteixi els vincles
comunitaris de la Barceloneta.

Més informació (enllaç):

www.placomunitaribarceloneta.org

Beneficis esperats:

Actuació:

Ambientals

d'innovació

Socials

de millora

Econòmics

de continuïtat

Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat relacionats amb l’actuació:
7.10, 9.5, 9.6, 9.9

Persona o àrea responsable:

Grup Motor Barceloneta Proa a la Mar/Comissió Guingueta

Calendari d’execució previst:

Setembre 2018/Setembre 2019

Recursos humans i/o econòmics:

Equip Pla Comunitari Barceloneta

Observacions:

Indicador/s:

-Número d’agents implicats en el projecte de la Guingueta.
-Número de persones que han participat en les dinamitzacions comunitàries al
voltant de la Guingueta.
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6. Avaluació
Indicadors de seguiment:
Actuació

1. Defensa i apropiació de l’espai públic

2. Foment d’una vida saludable

3. Sensibilització entorn un consum conscient

4. Promoció i difusió de la cultura del mar

5. Ús racional del recursos_Gestió dels aliments

6. Ús racional del recursos_Gestió dels residus

Indicador

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

Estat actual
Data:
14/06/2018

-Nº de dinamitzacions comunitàries realitzades al voltant
de la Guingueta/any

5

-

-Número d’agents socioeconòmics implicats en el projecte
de la Guingueta/any

5

-

-Nº de persones assistents en les dinamitzacions
comunitàries realitzades al voltant de la Guingueta/any

100

-

-Targetes de fidelització/client

Presència

-

-Vegetació i elements naturals a l’entorn de la Guingueta

Presència

-

-Carta/oferta gastronòmica
-Nº de proveïdors/productors locals

Presència

-

5

-

-Carta/oferta gastronòmica

Presència

-

-Informació dirigida als consumidors
-Carta/oferta gastronòmica

Presència

-

Presència

-

-Informació dirigida als consumidors
-Cuina d’aprofitament

Presència

-

Presència

-

-Difusió i comunicació entorn la cuina d’aprofitament

Presència

-

-Cessió dels aliments no cuinats a una iniciativa social del
territori
-Reducció de plàstics i envasos

Presència

-

Presència

-

-Visibilització de la reducció dels plàstics

Presència

-

1r any
Data:

2n any
Data:
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Actuació

7. El bon Govern

8. Defensa del treball digne i de qualitat

9. Foment d’un desenvolupament local
sostenible

10. Enfortiment de la participació comunitària i
el treball en xarxa

Indicador

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

-Elaboració d’un reglament intern/sostenibilitat d’equips

Presència

-Nº de reunions del Grup Motor/Comissió Guingueta

12

-Publicació Balanç Social

Presència

-Nº d’insercions laborals durant un any a la Guingueta

5

-Sessions formatives en drets laborals als treballadors de la
Guingueta

Presència

-Sessions formatives en ESS als treballadors de la
Guingueta

Presència

-Publicació Balanç Social.

Presència

-Nº d’agents implicats en el projecte de la Guingueta/any

5

-Nº de persones que han participat en les dinamitzacions
comunitàries al voltant de la Guingueta/any

100

Estat actual
Data:
14/06/2018

1r any
Data:

2n any
Data:
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7. 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

8. Col·laboracions i treball en xarxa
Taula d’Ocupació/PIOL, Comissió de formació de Barceloneta Proa a la Mar, Associació de veïns
L’Òstia, Associació de veïns Barceloneta, Fàbrica del Sol, Ateneu de Fabricació, INS Narcís Monturiol,
Institut de Nàutica de Barcelona, La Salle Barceloneta, Museu Marítim de Barcelona, iniciatives
col·lectives del territori/veïns i veïnes de la Barceloneta.

9. Observacions
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