PLA D’ACCIÓ
B+S
Associació de Comerciants de
Roquetes de Barcelona
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1. Dades de l’organització
Nom:

Associació de Comerciants de Roquetes de Barcelona

Breu descripció:

L’Associació de Comerciants de Roquetes de Barcelona es va constituir el maig
del 2014, sent una entitat encara molt jove. La seva finalitat és la de
representar i defensar els interessos del comerç i de tots/es els/les
associats/des, de fomentar el comerç de proximitat i la cooperació entre
comerciants. També pretén promoure activitats de dinamització comercial i de
sensibilització sobre l’associacionisme. Per aconseguir aquestes fites no
lucratives, l’associació realitza campanyes comercials i participa en
l’organització d’actes festius del barri i col·labora amb altres agents socials del
territori a fi i efecte de generar xarxa.
Des dels seus inicis, s’estructuren entorn a quatre comissions de treball en les
quals tracten els aspectes que més els preocupa: l’associacionisme, la
convivència, la comunicació de l’associació als seus associats i la restauració i
bars.

Dades de contacte:

Agustín Madrid Rubio (President)
628865158 / acroquetes@gmail.com

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

30/06/2015

2. Dades del Pla d’acció
Expliqueu com us heu organitzat per fer el Pla d’acció
L'Associació de Comerciants de Roquetes de Barcelona organitza reunions freqüents per concretar les
activitats i accions vinculades amb el seu programa de dinamització comercial, així com les accions
sostenibles que s'inclouen en el mateix. Normalment, hi ha un grup motor compost per diversos
membres de l'associació que s'encarrega d'executar aquestes activitats.
Data de publicació del Pla d’acció:

11/05/2018

Vigència del Pla d’acció:

Fins el 31 de desembre de 2018

Pla/plans d’acció anterior/s:

2017
http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/docu
ments/plans/1464.pdf
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3. Diagnosi
Expliqueu el punt de partida del Pla d’acció:
El pla d’acció 2018 es realitza d’acord a la revisió i avaluació final del pla d’acció anterior, per un
costat, i a partir dels consensos als quals s’arriba en les reunions de l’Associació al llarg del primer
semestre d’enguany, per un altre.

4. Finalitat
Expliqueu el propòsit principal del Pla d’acció:
A partir del pla d’acció es pretén arribar a visibilitzar les accions que ja s’estan desenvolupant en
alguns comerços i ampliar-ne el seu abast a la resta de comerços, adoptant, l’associació, un paper
sensibilitzador en termes de sostenibilitat i informatiu sobre els seus beneficis a curt, mig i llarg
termini, tant pels establiments com pels consumidors/es.
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5. Descripció de les actuacions
5.1 Nom de l’actuació: Diagnosi energètica als establiments associats i
orientació en estalvi energètic
Objectius:

- Detectar l’estat del consum dels comerços
associats interessats per fer-ne una diagnosi
- Sensibilitzar els comerços de proximitat dels
recursos disponibles per efectuar un estalvi
(energètic, de gas, d’aigua) en els seus
establiments
- Apropar i facilitar el servei d’una assessoria que
visitaria els comerços interessats, els informaria i
els orientaria sobre quin tipus d’estalvi poden dur
a terme

Breu descripció:

A Roquetes, des de fa un temps els comerciants van intentant generar un estalvi
en el consum energètic tot i que en alguns casos les opcions triades no són
possiblement les més adients.
Arran d’una jornada a la Fàbrica del Sol a principis de 2017, on van participar els
agents de desenvolupament local de Barcelona Activa, es van presentar les
possibilitats i recursos existents i disponibles per fer efectiu l’estalvi en el petit
comerç. Aquesta informació va ser ben rebuda des de l’Associació de
Comerciants, amb la qual s’han anat treballant estratègies per sensibilitzar els
seus associats interessats i facilitar dits recursos. Com a resultat, s’aprova fer una
diagnosi energètica i una posterior visita d’una figura assessora que orienti en
possibles accions d’estalvi i visualització dels beneficis en un termini determinat.
Al 2018, el Districte de Nou Barris ha posat en marxa un projecte de
Monitorització i Diagnosi de l’Eficiència i Estalvi Energètic als comerços.
Es tracta de la realització d'auditories energètiques en els comerços que
permetran conèixer les mesures (de baix cost) que hi poden implantar per
estalviar energia i diners. L’Associació de Comerciants de Roquetes col·labora en
aquest projecte.

Més informació (enllaç):

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:
3.7, 4.3, 4.5, 8.4
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Persona o àrea responsable:

Associació de Comerciants de Roquetes

Calendari d’execució previst:

2018

Recursos humans i/o econòmics:

Associació de Comerciants de Roquetes, Associació SEBA –
especialitzada en estalvi i eficiència energètica-

Observacions:

Indicador/s:

Nombre de comerços visitats per una assessoria energètica i orientació en l’estalvi en
el consum
Nombre de comerços que arran de l’assessoria han efectuat algun canvi cap a l’estalvi
energètic
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5.2 Nom de l’actuació: Xerrades sobre alimentació saludable
Objectius:

Conscienciar a la població de la importància de
menjar aliments saludables, naturals, de
proximitat i de temporada per cuidar de la seva
salut i del medi ambient.

Breu descripció:

L'associació de Comerciants de Roquetes té previst organitzar dues xerrades
sobre alimentació saludable entre els mesos de maig i juny. Aquestes sessions
seran impartides per una nutricionista experta i podran participar en elles totes
les persones que ho desitgin. Seran gratuïtes i en horari comercial. Es
desenvoluparan en punts estratègics del barri de Roquetes on hi ha major
afluència de gent. Al final de les xerrades, es lliurarà un obsequi als participants,
que consistirà en productes frescos de comerços i vals per canviar en comerços
associats.

Més informació (enllaç):
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:
3.5, 5.6, 7.6.

Persona o àrea responsable:

Associació de Comerciants de Roquetes
Santi i Ruiz i Marta Herrera (Dinamització Comercial)

Calendari d’execució previst:

2018

Recursos humans i/o econòmics:

Una nutricionista experta s'encarregarà d'impartir les xerrades,
que estaran dirigides a tots els públics i seran gratuïtes. A més,
es lliuraran obsequis saludables i vals de descompte dels
comerços associats a les persones que assisteixin a les xerrades.

Observacions:

Indicador/s:

Nombre de xerrades
Comerços participants
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5.3 Nom de l’actuació: Bosses de roba per a la compra
Objectius:

•Reduir l’ús de les bosses de plàstic.
•Fomentar el treball en xarxa de les entitats del
barri.

Breu descripció:

Realitzar bosses de roba per a la compra amb la imatge del comerç del barri.
Aprofitar la col·laboració de les entitats que farien les bosses i les imprimirien.

Més informació (enllaç):
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:
5.3, 5.8, 5.10, 9.6
Persona o àrea responsable:

Associació de Comerciants de Roquetes

Calendari d’execució previst:

2018

Recursos humans i/o econòmics:

Associació de Comerciants de Roquetes

Observacions:

Indicador/s:

Nombre de bosses distribuïdes als clients
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6. Avaluació
Indicadors de seguiment:

Actuació

Diagnosi energètica als establiments associats i
orientació en estalvi energètic

Indicador
Nombre de comerços visitats per
una assessoria energètica i
orientació en l’estalvi en el
consum
Nombre de comerços que arran
de l’assessoria han efectuat
algun canvi cap a l’estalvi
energètic

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

Estat actual
Data: Maig 2018

1r any
Data:

2n any
Data:

70%
En procés
70%

Xerrades sobre alimentació saludable

Nombre de xerrades
Nombre de comerços
participants

60%
60%

0
0

Bosses de roba per a la compra

Nombre de bosses distribuïdes
als clients

100%

0
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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

9. Observacions
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