PLA D’ACCIÓ
B+S
Associació de Comerciants Travessera de
Dalt

1. Dades de l’organització
Nom:

Associació de Comerciants Travessera de Dalt

Breu descripció:

L’Associació de Comerciants de la Travessera de Dalt va néixer l’any 1997.
Els seus objectius són:
A.-Promocionar el comerç del carrer i els seus valors.
(Proximitat, qualitat, diversitat i serveis)
B.-Des de la seva constitució, fomentem unes metes i objectius comuns per generar
sinergies entre els associats per promoure millores, per aconseguir que els comerç i
els serveis cadascun amb la seva problemàtica ,es consolidin i creixin.
C.-Aquesta Associació no té ànim de lucre.

Dades de contacte

Travessera de Dalt, 40
606608669
actd.bcn@gmail.com
www.travesseradedalt.barcelona

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

dilluns, 19 / juny / 2017

2. Dades del Pla d’Acció
Expliqueu com us heu organitzat per fer el Pla d’Acció:
El primer que es fa es la reunió anual amb tots els associats i la junta.
És revisa i controla que totes les actuacions propostes s’estan complint.
Una vegada busquem noves idees per continuar millorant las propostes perquè siguin les més favorables al
seu negoci.
Data de publicació del Pla d’Acció:

dimecres, 26 / juny / 2019

Vigència del Pla d’Acció:

Fins 31 de desembre de 2019

Pla o plans d’acció anteriors:

Pla d’Acció 2017 i Pla d’Acció 2018

3. Objectiu del Pla d’Acció
Punt de partida del Pla d’Acció:
A l’any 2017 la nostra entitat va signar el Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022, i vam entrar a
formar part de Barcelona+Sostenible.
Volem continuar posant des de l’Associació i els nostres associats noves accions per contribuir a la
sostenibilitat del nostre entorn.
Propòsit principal del Pla d’Acció:
La continuïtat i conscienciació i difusió del respecte per l’entorn, la millora del benestar mediambiental.
Afavorir el consum responsable i sumar-nos a les iniciatives de la ciutat.
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4. Descripció de les actuacions
1. Nom de l’actuació:

Kit d’ambientalització

Objectius d’aquesta
actuació:

El Kit d’ambientalització de Barcelona+
Sostenible té com a objectiu la reducció
del consum de recursos a través de
l’ambientalització dels espais de treball
tant si són locals comercials com
oficines.

Breu descripció:

L’ambientalització es fa a través d’adhesius que contenen missatges breus i directes
per incentivar bones pràctiques a l’hora de consumir aigua, energia i materials, entre
les persones que hi treballen i els visitants puntuals. Aquests adhesius s’hauran
d’enganxar en llocs estratègics per tal que tinguin més efecte.
Fent ús dels diferents materials que ofereix aquest recurs podrem aplicar bones
pràctiques en consum responsable d’una manera fàcil i entretinguda, que pot arribar
a suposar un petit estalvi econòmic i energètic.
Des de l’associació de comerciants proposem que els associats participin amb
aquesta actuació instal·lant el kit d’ambientalització al seu local

Més informació
(enllaç):
Beneficis esperats:

Properament al web de Barcelona + Sostenible
Tipus d’actuació:

☒ Ambientals
☒ Socials
☒ Econòmics

d'innovació

Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació?
4.5 i 5.3

Persona o àrea responsable:

Presidenta de L’Associació

Calendari d’execució previst:

Al llarg del 2019

Recursos humans i/o econòmics:

Junta ,Gerència i associats

Observacions:

Indicador/s:
Nombre de comerços i serveis que sol·licitin el kit d’ambientalització.
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2. Nom de l’actuació:

Bossa reutilitzable i sostenible

Objectius d’aquesta
actuació:

Consum responsable, i reduir el número
de bosses de plàstic als comerços que
passa per un canvi d’hàbit.

Breu descripció:

Facilitar bosses reciclables als nostres associats perquè les lliurin als seus clients/es
Acompanyades d’un flayer explicatiu sobre l’impacte que provoca el plàstic al nostre
eco-sistema i medi ambient.

Més informació
(enllaç):
Beneficis esperats:

Tipus d’actuació:

☒ Ambientals
☒ Socials
☒ Econòmics

de continuitat

Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació?
5.2, 5.8

Persona o àrea responsable:

Tots els associats

Calendari d’execució previst:

Setembre 2019, distribució als associats Octubre 2019

Recursos humans i/o econòmics:

Recursos econòmics propis de l’entitat, i recursos humans,
junta de l’associació.

Observacions:

Acció de continuïtat, es una acció que es molt apreciada per
tots els clients i associats.

Indicador/s:
Número d’associats i d’associats nous que s’adhereix a l’acció ja implantada en l’any 2018
Número de bosses entregades.
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5. Avaluació
Indicadors de seguiment:

Valor assolit
Data 1r any:
desembre 2017

Valor assolit
Data 2n any:
desembre 2018

45

25

37

80%

50%

68%

Indicador

Valor actual
Data: juny 2019

Valor esperat al
cap d’un any:

Kit d’ambientalització

Nombre de comerços i
Serveis que sol·licitin el kit

49

30

Bossa reutilitzable i Sostenible

Número d’associats i
d’associats nous que
s’adhereix a l’acció ja
implantada en 2018

53/30

Bossa reutilitzable i Sostenible

Número de bosses
entregades.

2500

Actuació
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Valor assolit
Data 3r any

6. 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

7. Col·laboracions i treball en xarxa
L’Associació de Comerciants de Travessera de Dalt, tenim com Col·laborador i com associat l’empresa
energètica Iberdrola, la qual ens ha implantat uns cursos en els qual ens ha ensenyat també maneres de
gestionar i reduir el consum de l’electricitat, s’ha fet una revisió a tots els associats, com podem estalviarnos amb mesures de potència ,quilowatts....
El consum més eficient i sostenible per els aparells instal·lats al nostres negocis, restauradors, dentistes,
perruqueries.....
També aquest any hi ha un projecte en marxa en col·laboració en Caixa-Bank.
Un projecte social per la gent gran de nostra zona.
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