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1. Dades de l’organització
Nom:

Associació de comerciants Mirall de Pedralbes

Breu descripció:

Som una associació sense ànim de lucre que se sustenta per les quotes dels
associats i per les subvencions de l’Administració. Treballem per impulsar el
comerç al nostre barri, amb l’objectiu de dinamitzar i promocionar el comerç
de proximitat, ja que el considerem un element molt important en la
vertebració dels nostres barris i de la nostra ciutat.

Dades de contacte:

Associació de comerciants Mirall de Pedralbes
c/ Capità Arenas, 30
Tel. 935058090
Presidenta: Marien Marín Sánchez
Vocal: Teresa Porredon

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

21/02/18

2. Dades del Pla d’acció
Expliqueu com us heu organitzat per fer el Pla d’acció
Des de la nostra associació volem que les activitats i col·laboracions programades per aquest any,
estiguin dins del marc del compromís ciutadà per la sostenibilitat. Per la qual cosa, ens hem reunit en
vàries ocasions tres membres de la junta, la dinamitzadora i una comerciant implicada, per valorar i
decidir quines actuacions inclourem i com les implementarem. La dinamitzadora serà la persona
impulsora de les actuacions, juntament amb la col·laboració de la presidenta i una vocal de la junta,
totes tres s’encarregaran també de fer el seguiment. Sempre es demana la participació i la implicació
de la resta d’associats.
Data de publicació del Pla d’acció:

06/06/18

Vigència del Pla d’acció:

01/01/18 a 31/12/2018

3. Diagnosi
Expliqueu el punt de partida del Pla d’acció:
Ens considerem una associació sostenible, compromesa amb el medi, treballem la prevenció de
residus, col·laborem amb entitats del districte per millorar la cohesió social, els nostres associats
venen productes ecològics de qualitat i estem a favor de la mobilitat sostenible encara que no
disposem de carril bici al voltant de la nostra illa.
Ens hem decidit a elaborar el Pla d’acció perquè volem que el nostre comerç estigui cada cop més
professionalitzat i sigui de més qualitat, ja que l’entorn és cada cop més complex i competitiu, ho
volem fer de manera sostenible, per això considerem que el Pla d’acció ens ajudarà a establir un rumb
i marcar unes línies a seguir per tenir un major control per aconseguir el nostre objectiu.
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4. Finalitat
Expliqueu el propòsit principal del Pla d’acció:
Volem crear un teixit comercial, obert, dinàmic, actual i sostenible. Consolidar i configurar un model de
comerç urbà i de proximitat. Identificant el nostre barri i la seva zona comercial com un espai singular,
pròsper i competitiu. Des de l’Associació ens volem marcar unes línies d’acció, unes actuacions, per
aconseguir tot això i adquirir un compromís ciutadà per la sostenibilitat i relacionar-les amb les
actuacions contemplades en el Pla d’acció.
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5. Descripció de les actuacions
5.1 Nom de l’actuació: Col·laboració amb la cursa Pedralbes Antena
solidària.
L’objectiu de la cursa aquest any, ha estat una doble
causa solidària:

Objectius:

La primera, consistirà en donar continuïtat als
projectes que realitza l’ONG NASCOFeeding Minds. Gràcies als diners recaptats en
les darreres edicions, vam poder pagar el sou de tot
un any de 2 professors a l'aula instal·lada a la
biblioteca de la localitat de Sawla (edició 2016) i una
nova aula amb 40 ordinadors a Tuna gràcies a
l’enviament d’un contenidor (edició 2017). Per
aquesta edició, volem recolzar un projecte
d’enfortiment de la població de Sawla, habilitant el
seu accés a la formació i l'educació mitjançant eines
informàtiques.

IMATGE

La segona causa solidària ha estat adreçada a una
entitat perquè realitzi una activitat amb un impacte
més local i hem pensat que Càritas diocesana de
Barcelona podria ser un molt bon canal. La seva
tasca va més enllà de l’assistència immediata, ja que
cerca la promoció de la persona a partir de la seva
participació activa, del reconeixement dels seus
recursos i de les seves potencialitats.
Breu descripció:

La participació de l’associació en aquesta cursa solidària consisteix a donar
suport a la causa i oferint alguns premis als guanyadors de les diferents
modalitats. Aquest any hem donat dos pernils i una cistella plena de productes i
serveis d’algunes de les botigues associades. La col·laboració sempre és
voluntària. Ells ens han fet publicitat de la nostra associació com a patrocinadors
i nosaltres hem fet publicitat de la cursa en les nostres xarxes socials. Un grup de
comerciants també va participar en la caminada popular , una modalitat de les
tres que tenien lloc aquell dia.

Més informació (enllaç):

https://antenasolidaria.cat/es/inicio/

Beneficis esperats:

Actuació:

Ambientals

d'innovació

Socials

de millora

Econòmics

de continuïtat
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Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat relacionats amb l’actuació:
6.9, 7.1, 7.2, 7.6, 9.1, 9.6

Persona o àrea responsable:

La dinamitzadora i la junta.

Calendari d’execució previst:

18 de març del 2018

Recursos humans i/o econòmics:

Totes les botigues associades, la junta, la dinamitzadora, els dos
pernils i els productes que es van donar per formar part de la cistella.

Observacions:

Indicador/s:

Nombre de comerços que col·laboren.
Recaptació aconseguida.
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5.2 Nom de l’actuació: L’Associació de comerciants Mirall de Pedralbes,
una associació inclusiva.
Objectius:

L'objectiu d’aquesta actuació és donar suport i
visibilitat a l’Espai d’Inclusió del districte de les
Corts que és un espai d’acció, de reflexió i
d’interacció entre el conjunt dels agents
implicats: entitats de persones amb
discapacitat, entitats del tercer sector i agents
econòmics i de coneixement. Les accions i
iniciatives de l’Espai 20+20+20, que és una
plataforma diversa i transversal que treballa
amb l'objectiu d'eliminar barreres i obstacles
socials.El Districte de les Corts impulsa aquest
espai amb l'objectiu de garantir la igualtat
d'oportunitats en tots els àmbits, sumant
les voluntats i les capacitats d'actors socials
diversos, els quals poden aportar
conceptes innovadors per enriquir un debat
necessari per analitzar com ampliar les accions
d'integració. aglutinen els principis de
compromís, igualtat, col·laboració, cooperació,
confiança, respecte, transparència i
participació.

Breu descripció:

Ens reunim amb algunes entitats del districte per crear una plataforma diversa i
transversal que treballa amb l'objectiu d'eliminar barreres i obstacles socials. La
nostra associació dóna suport i visibilitat a aquesta campanya mostrant en les
nostres botigues l’objecte que la representa, l’any passat va ser un ren divers i
estrambòtic proposat per l’estudi de disseny La Casa de Carlota, amb la
participació creativa de nois i noies de les entitats d’inclusió del Districte. Ens van
venir unes persones discapacitades a fer entrega dels rens als nostres
comerciants. Vam mostrar fotografies d’aquesta campanya a les nostres xarxes
socials.

Més informació (enllaç):

https://www.youtube.com/watch?v=T69gShsR7E8&feature=youtu.be
http://lameva.barcelona.cat/lescorts/ca/noticia/el-nadal-mzss-inclusiu-ales-corts

Beneficis esperats:

Actuació:

Ambientals

d'innovació

Socials

de millora

Econòmics

de continuïtat
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Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat relacionats amb l’actuació:
6.3, 7,2, 9.6, 9.9

Persona o àrea responsable:

La dinamitzadora i dos membres de la junta.

Calendari d’execució previst:

Novembre 2017

Recursos humans i/o econòmics:

Comerços associats, la junta i la dinamitzadora.

Observacions:

Indicador/s:

Nombre de comerços que col·laboren.
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6. Avaluació
Indicadors de seguiment:

Actuació
Col·laboració amb la cursa Pedralbes Antena
solidària.

El Mirall associació de comerciants inclusiva.

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

Estat actual
Data: Maig del
2018

Nombre de comerços participants

30

17

Recaptació aconseguida (nombre de
regals)

30

17

Nombre de comerços participants

30

o

Indicador

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
L’Associació de comerciants Mirall de Pedralbes col·labora amb l’AAVV de Pedralbes, la CUM Pedralbes
per les actuacions a dalt mencionades i amb l’Ajuntament de Barcelona.

9. Observacions
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