PLA D’ACCIÓ
B+S
Associació d’Amics, Veïns i
Comerciants de la Rambla i Plaça
de Catalunya

Logotip organització
0

1. Dades de l’organització
Nom:

Associació d’Amics, Veïns i Comerciants de la Rambla i Plaça de
Catalunya

Breu descripció:

L'Associació d'Amics, Veïns i Comerciants de La Rambla i la Plaça de
Catalunya és una entitat sense ànim de lucre en la que veïns, comerciants i
amics (persones sense negoci ni habitatge a La Rambla però amb una forta
vinculació afectiva pel passeig) treballen plegats amb l'objectiu de defensar i
promoure el patrimoni material i immaterial de La Rambla.
Amics de la Rambla va néixer l'any 1960 amb l'objectiu de defensar i promoure
els interessos socials, comercials i culturals d'aquest passeig universal.
En aquests més de 50 anys d’història, l’Associació d’Amics de la Rambla ha
liderat la promoció i la regeneració del passeig amb campanyes en defensa dels
interessos de veïns i comerciants.
L’Associació organitza, des de l’any 1961, la Festa del Roser, i atorga els
guardons de “Ramblista d’Honor” que distingeix a ciutadans i entitats que
s’han significat en la seva estimació per la Rambla i per Barcelona i que han
dedicat una atenció especial a aquest passeig en la seva vida personal,
professional o associativa. En els darrers anys, i amb la intenció d'atraure
públic barceloní a La Rambla, l'Associació organitza el Tast a La Rambla, un
gran esdeveniment ciutadà relacionat amb la gastronomia.
Amics de La Rambla té un fort arrelament a la ciutat i als barris del Raval i el
Gòtic. Així, l'Associació és membre de la Junta Directiva de la Fundació Tot
Raval, forma part de Barcelona Oberta i del Barcelona Shopping Line i
participa de manera activa en els òrgans consultius del Districte de Ciutat Vella
(taules de seguretat, de comerç, Consells de barri....)
Actualment Amics de La Rambla té 260 associats entre els quals es troben la
majoria dels comerços, empreses i institucions de La Rambla.

Dades de contacte:

La Rambla,88-94 3r D 08002 Barcelona
93 317 29 40 – Mercè González

www.amicsdelarambla.cat
larambla@amicsdelarambla.cat
Data de signatura del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022:

16/02/17

2. Dades del Pla d’acció
Expliqueu com us heu organitzat per fer el Pla d’acció
Serveis i suport en la millora de la sostenibilitat dels establiments comercials a través d’acords amb
empreses i organitzacions com Factor Energia, Torrot (sostenibilitat ambiental) Xarxa Laboral del
Raval (responsabilitat social) i Remenja’mmm.
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Data de publicació del Pla d’acció:

13/06/18

Vigència del Pla d’acció:

2018

Pla/plans d’acció anterior/s:

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/f
iles/documents/plans/1537.pdf

3. Diagnosi
Expliqueu el punt de partida del Pla d’acció:
A través de Barcelona Oberta de la qual Amics de la Rambla som membres, ens hem adherit al
Catàleg de Serveis, que ha de ser una eina perquè els establiments comercials avancin en la millora
de la seva empremta ambiental i en la seva responsabilitat social.
Sensibilitzar als nostres associats i associades pel que fa al reciclatge de residus i contra el
malbaratament alimentari.

4. Finalitat
Expliqueu el propòsit principal del Pla d’acció:

Avançar en la sostenibilitat dels nostres establiments.
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5. Descripció de les actuacions
5.1 Nom de l’actuació:
Acord amb FACTOR ENERGIA: establiments més eficients
Objectius:

Conscienciar als establiments comercials
associats a la nostra entitat perquè apostin per
la sostenibilitat.

Breu descripció:

Factor Energia és una empresa que aposta per l’energia verda, la sostenibilitat i
IMATGE
l’optimització dels costos destinats per les empreses a l’energia.
L’acord inclou avantatges pels establiments comercials que s’adhereixin a Factor
Energia.
Avantatges pels establiments:
*Subministrament totalment renovable amb certificat d’energia verda 100%.
*Optimització de la potència contractada estudiant el cas concret per adaptar la
potència contractada a la que és necessària.
*Finançament especial per fer canvis a il·luminació LED i bateries de
condensació.
*Estudis personalitzats per adaptar les propostes a les necessitats específiques
de cada empresa.
A més de contribuir a la millora del medi ambient, els establiments es podran
estalviar fins a un 20% de la factura anual en energia.

Més informació (enllaç):

https://www.factorenergia.com/ca/

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, 4.6, 4.10, 8.4, 9.1,9.6
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Persona o àrea responsable:

Mercè González

Calendari d’execució previst:

De maig a desembre del 2018

Recursos humans i/o econòmics:

Recursos humans d’Amics de la Rambla

Observacions:

Indicador/s:

Nombre d’establiments adherits a la campanya
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5.2 Nom de l’actuació:
Acord amb la XARXA LABORAL DEL RAVAL: establiments més compromesos
InformarConscienciar
i conscienciarals
alsestabliments
nostres establiments
comercials associats a la
associatsnostra
perquèEntitat
facin les
sevesapostin
contractacions
a
perquè
per la sostenibilitat.
través d’una entitat que treballa amb persones
amb dificultats d’inserció laboral. Promoure el
compromís de l’Associació amb el territori i les
persones amb dificultats d’inserció.

Objectius:

IMATGE
Breu descripció:

La Xarxa Laboral del Raval aplega 16 entitats de l’àmbit ocupacional i es
constitueix amb l’objectiu d’optimitzar recursos i donar sortida a les persones que
volen accedir al món laboral, moltes d’elles perfils amb dificultats d’inserció.
Les entitats que formen la xarxa tenen molts anys d’experiència, ofereixen un
servei de garantia i qualitat i posen a disposició una borsa de treball que engloba
un ampli ventall de perfils professionals.
Facilitar la contractació de persones que formen part de la Xarxa Laboral per part
dels establiments associats.
És podran beneficiar dels següents acords:
 Difusió i gestió d’ofertes de feina através de la Xarxa Laboral.
 Preselecció de candidats basant-se en els requisits que demana l’empresa.
 Acompanyament a les persones contractades en el seu procés d’adaptació
laboral.

Més informació (enllaç):

www.totraval.org/ca/projectes/xarxa-laboral-del-raval

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:
5.5, 7.2, 7.7, 7.8, 8.7, 8.9, 9.1, 9.6
Persona o àrea responsable:

Mercè González

Calendari d’execució previst:

De maig a desembre del 2018

Recursos humans i/o econòmics:

Recursos humans d’Amics de la Rambla

Observacions:
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5.3 Nom de l’actuació: Remenja’mmm
Objectius:

 Reduir el malbaratament alimentari derivat de les
activitats de la restauració.

 Fer visible la problemàtica del malbaratament

alimentari, les oportunitats de prevenció, així com els
beneficis ambientals i socioeconòmics associats.

 Incidir en els hàbits dels consumidors, normalitzant
actituds com endur-se dels restaurants el menjar i la
beguda no consumida.

Breu descripció:

IMATGE

Sensibilitzar als establiments de restauració i hostaleria, en la prevenció del
malbaratament alimentari tot oferint propostes per a la seva reducció.
Oferir un envàs per recuperar l’excedent que es genera per part dels comensals a
les taules dels restaurants.

Més informació (enllaç):

http://www.remenjammm.cat/que-es/

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, 5.10, 9.6

Persona o àrea responsable:

Mercè González

Calendari d’execució previst:

De maig a desembre del 2018

Recursos humans i/o econòmics:

Recursos humans d’Amics de la Rambla

Observacions:

Indicador/s:

Nombre d’establiments adherits a la campanya
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5.4 Nom de l’actuació: Acord amb la Torrot-MUVING:Mobilitat més neta
Promoure la mobilitat sostenibilitat al centre de la
ciutat a través de vehicles no contaminants.
Promoure la responsabilitat dels establiments
comercials amb la mobilitat sostenible

Objectius:

Breu descripció:

MUVING és una operadora de Sharing de motos elèctriques, membre del grup
TORROT.
Muving proporciona a l’usuari una experiència de mobilitat urbana accessible i
pràctica, en la qual ja no es precisa disposar de vehicle propi,
ni pagar per alguna cosa que no uses. A més, s´hi afegeix el component
importantíssim del respecte per la sostenibilitat i millora de la qualitat de l’aire.
El vehicle representa la millor solució en la lluita contra la contaminació i els seus
efectes nocius en la salut.
Benefici pels comerciants. Aporta un valor afegit als serveis que ofereixen a la
clientela..

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:
3.1, 3.3, 4.1, 4.7, 4.8, 4.10, 8.4, 8.9, 9.1, 9.6

Persona o àrea responsable:

Mercè González

Calendari d’execució previst:

De maig a desembre del 2018

Recursos humans i/o econòmics:

Recursos humans d’Amics de la Rambla

Observacions:

Indicador/s:

Nombre d’establiments adherits a la campanya
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6. Avaluació
Indicadors de seguiment:

Actuació

Indicador

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

Acord amb FACTOR ENERGIA: establiments
més sostenibles

Nombre d’establiments adherits a la
campanya

10%

Acord amb la XARXA LABORAL DEL RAVAL:
establiments més compromesos

Nombre d’establiments adherits a la
campanya

15%

Remenja’mmm

Nombre d’establiments adherits a la
campanya

10%

Acord amb la Torrot-MUVING:Mobilitat més neta

Nombre d’establiments adherits a la
campanya

5%

Estat actual
Data:

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

Col·laborem amb aquestes entitats amb diferents projectes culturals i socials del barri:
Fundació Tot Raval
Impulsem
Consorci per la Normalització Lingüística
Fundació Migra
Barcelona Oberta

9. Observacions
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