PLA D’ACCIÓ
B+S
Unió de Comerciants
Fabra Centre

Logotip organització

1. Dades de l’organització
Nom:

Unió de Comerciants Fabra Centre

Breu descripció:

Fabra Centre és la Unió de Comerciants del Passeig Fabra i Puig, una
associació sense ànim de lucre amb l’objectiu de promoure el comerç, defensar
els interessos del petit comerç i de proximitat i realitzar accions que ajudin a la
millora del comerç i del barri en general. Fabra Centre va néixer fa 30 anys
amb la intenció de donar servei als comerciants del centre comercial a cel obert
més important del barri. Després d’un període d’inactivitat, Fabra Centre torna
a funcionar amb nova empenta, primer dins de l’Eix Nou Barris i, des de
genere de 2017, com Associació indenpendent.
Treballem per a un comerç acollidor, sostenible, integrador i integrat en el
teixit veïnal i de barri. I per això moltes de les accions que duem a terme
compten amb la col·laboració d’altres entitats de barri. El nostre lema és “Fem
Barri”.

Dades de contacte:

info@fabracentre.cat

dinamitzacio@fabracentre.cat

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

29/06/2017

2. Dades del Pla d’acció
Expliqueu com us heu organitzat per fer el Pla d’acció
L’Associació, des de la seva creació, està compromesa amb valors com ara el civisme, la integració i el
respecte al medi ambient. Es per això que portem a terme activitats participatives que involucrin al
conjunt del barri i que ajudin a prendre consciència de la importància d’aquestes qüestions, fent
difusió del nostre ideari en cadascuna d’elles.
El Pla s’ha elaborat a partir d’un seguit de reunions entre la Junta, el dinamitzador de l’Associació i
aquells socis que van voler participar-hi voluntàriament. Des d’un principi es va pensar de vincular el
Pla d’acció 2018 a l’efemèride del Centenari del nom del passeig.
Data de publicació del Pla d’acció:

07/06/2018

Vigència del Pla d’acció:

Fins al 31 de desembre de 2018

Pla/plans d’acció anterior/s:

http://www.sostenibilitatbcn.cat/documents/recurs/1550.pdf

3. Diagnosi
Expliqueu el punt de partida del Pla d’acció:
Fabra Centre es va incorporar l’any passat al Compromís Ciutadà. Aquest any, amb més temps per
preparar les accions, hem volgut lligar- les a desenvolupar a la celebració del Centenari del nom del
Passeig, ajudant a fer difusió de la història i el llegat del barri entre veïns i veïnes de Porta i
Torrellobeta-Vilapicina i, per extensió, de tot el Districte de Nou Barris.

4. Finalitat
Expliqueu el propòsit principal del Pla d’acció:
El propòsit és donar a conèixer als veïns i veïnes el passat dels nostres barris, el procés de creació de la
trama urbana actual i el llegat del passat en la configuració actual dels carres i places on vivim. Tot
això, pensat per augmentar el sentiment de pertinença dels habitants, tant d’aquells més arrelats al
barri com entre la població nouvinguda. Volem donar a conèixer el passat per ajudar a construir entre
tots un futur millor.
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5. Descripció de les actuacions
5.1 Nom de l’actuació: Conferència “El Passeig Fabra i Puig, 100 anys
d’història”
Objectius:

Explicar als veïns i veïnes els orígens i la
formació del Passeig que dona nom a
l’Associació i fer difusió d’un passat centenari
que ajuda a entendre el present.

Breu descripció:

Al Centre Cívic Can Basté tindrà lloc una conferència a càrrec del Sr. Jordi
IMATGE
Sànchez, historiador del districte i vinculat a l’Arxiu Històric
de Nou Barris.
Aquest conferència serà el tret de sortida de tot un seguit d’accions encaminades
a celebrar el Centenari del nom del Passeig. Els associats participaran fent
difusió activa i passiva de l’esdeveniment als seus comerços: cartelleria,
informació oral, recull a xarxes pròpies, etc.

Més informació (enllaç):

http://fabracentre.cat/noticies

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, 7.2, 7.9, 9.3, 9.4

Persona o àrea responsable:

Comerços associats a Fabra Centre / Jesús Mir (dinamitzador)

Calendari d’execució previst:

Segona quinzena d’abril – maig 2018

Recursos humans i/o econòmics:

Impressió dels cartells per als comerços
Difusió boca-orella des dels comerços

Observacions:

L’activitat es va difondre també des de les xarxes socials de
Fabra Centre i les dels seus associats.

Indicador/s:

- Nombre de comerços associats que col·laboren amb la difusió
- Nombre d’assistents a l’acte
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5.2 Nom de l’actuació: “El joc de les lletres del Passeig Fabra i Puig”
Objectius:

Difondre entre els nens i nenes dels barris de
Porta i Vilapicina, l’origen i la història del lloc
on viuen a partir d’un joc relacionat amb les
lletres del nom del passeig, en el seu centenari.

Breu descripció:

En els aparadors dels comerços associats s’exposaran les lletres de “Passeig
Fabra i Puig” animant a nens i nens a trobar-los. El joc es difondrà des dels
propis comerços i amb la participació dels centres escolars del barri, als quals es
farà arribar material didàctic sobre la història del passeig per treballar-ho a
classe.

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:
7.2, 7.9, 9.3, 9.4

Persona o àrea responsable:

Comerços associats a Fabra Centre / Jesús Mir (dinamitzador)

Calendari d’execució previst:

Segona quinzena setembre 2018

Recursos humans i/o econòmics:

Material didàctic pels centres educatius, cartelleria, difusió des
dels propis comerços, premi en lot de llibres pel guanyador.

Observacions:

Difusió des de xarxes socials i des de les pròpies botigues a més
dels centres educatius participants. L’activitat es desenvoluparà
paral·lelament al dia del Comerç al Passeig a Fabra Centre.

Indicador/s:

Nombre de participants. Implicació dels comerços en la difusió de l’acte i participació
activa posant les lletres de colors als seus aparadors.
-Nombre de participants al joc.
-Nombre de comerços col·laboradors instal·lant lletres de colors als aparadors.
-Nombre de comerços que col·laboren en la difusió del joc.
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6. Avaluació
Indicadors de seguiment:

Actuació

El Pg. Fabra i Puig 100 anys d’història

El joc de les lletres del Pg. Fabra i Puig

Indicador

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

Estat actual
Data: maig 2018

Nombre de comerços associats que
col·laboren amb la difusió

49

28 de maig. Valor
superat.

Assistents a l’acte

18o persones
(aforament
màxim)

5 de maig: 148
assistents.

Nombre de participants al joc

500 famílies

Pendent

Nombre de comerços que instal·laran
lletres al seu establiment

17 establiments

Pendent

Nombre de comerços que col·laboren
en la difusió del joc.

49 establiments

Pendent

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
Per a l’actuació “El Pg. Fabra i Puig 100 anys d’història” es va establir una estreta col·laboració amb
l’Arxiu Històric de Roquetes-Nou Barris, que van aportar-hi el ponent i amb el nostre Centre Cívic de
referència Can Basté, amb qui ja havíem col·laborat amb anterioritat.
Per al Joc de les Lletres, està previst treballar amb xarxa amb totes les escoles de Vilapicina-Torrellobeta
i Porta i amb l’Arxiu Històric amb qui elaborarem el material de difusió per als centres educatius.

9. Observacions
Totes les accions d’aquest any estan emmarcades en la commemoració dels 100 anys del nom del Pg.
Fabra i Puig.
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