PLA D’ACCIÓ
B+S
Associació de Comerciants
Mirall de Pedralbes

1. Dades de l’organització
Nom:

Associació de comerciants Mirall de Pedralbes

Breu descripció:

Som una associació sense ànim de lucre que es 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

c/ Capità Arenas, 30 08034 Barcelona
935058090 / 662218140
marin.sanchez1@cofb.net
http://www.miralldepedralbes.com/

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

dimecres, 21 / febrer / 2018

2. Dades del Pla d’Acció
Expliqueu com us heu organitzat per fer el Pla d’Acció:
A l’associació de comerciants Mirall de Pedralbes volem organitzar activitats que estiguin dins del marc del
Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat. Per la qual cosa, ens hem reunit en dues 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 i responsable de les actuacions, estarà
recolzada amb la col·laboració de la presidenta i una vocal de la junta, totes tres s’encarregaran de fer el
seguiment. Sempre es demana la participació i la implicació de la resta d’associats.
Data de publicació del Pla d’Acció:

dimecres, 26 / juny / 2019

Vigència del Pla d’Acció:

De juny de 2019 a desembre de 2019

Pla o plans d’acció anteriors:

Pla d’Acció 2018

3. Objectiu del Pla d’Acció
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. Volem elaborar el Pla d’Acció perquè volem que el nostre comerç sigui cada cop
més especialitzat i ho volem fer de manera sostenible, per això considerem que el Pla d’Acció ens ajudarà a
establir unes pautes a seguir i ens ajudi a assolir el nostre objectiu.
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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 al Pla d’Acció.
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4. Descripció de les actuacions
1. Nom de l’actuació:

Lloguer de cabassos

Objectius d’aquesta
actuació:

Volem canviar el model de producció i
consum cap al Residu Zero, incorporant
als establiments el foment d’un nou
servei de lloguer de cabassos que
s’oferirà als clients que no portin cap
element per endur-se la compra.

Breu descripció:

Cada comerç tindrà un nombre de cabassos per oferir als seus clients que se’ls
podran endur deixant un dipòsit de 6 € que es retornaran quan tornin el cabàs a la
botiga. Així promovem la compra sense envasos.

Més informació
(enllaç):
Beneficis esperats:

http://rezero.es/rezero-qui-som
Tipus d’actuació:

☒ Ambientals
☐ Socials
☒ Econòmics

D’innovació

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

Persona o àrea responsable:

La dinamitzadora

Calendari d’execució previst:

Durant el 2019

Recursos humans i/o econòmics:

La dinamitzadora i les botigues que portaran a terme
l’actuació.

Observacions:

Escriviu, si s’escau, altres observacions.

Indicador/s:
-

Nombre de botigues que portaran a terme l’actuació.
Nombre de cabassos que es lloguen.
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2. Nom de l’actuació:

Millorar el rendiment energètic

Objectius d’aquesta
actuació:

Trobar un indicador per poder comparar
l’establiment amb els comerços de
l’entorn i de característiques similars per
veure si hi ha marge de millora en
termes d’eficiència energètica. La
millora de l’eficiència és important per al
medi ambient i permet aconseguir un
estalvi econòmic.

Breu descripció:

Explicarem el contingut i la utilitat de les fitxes als comerços associats i els farem
entrega als comerços que estiguin interessats perquè puguin posar en pràctica les
fitxes per tal de millorar el rendiment energètic.

Més informació
(enllaç):

http://ajuntament.barcelona.cat/lafabricadelsol/inscripcions/activitats-delprograma-carregat-denergia/mesures-la-millora-energetica-de-la-llar
Fitxes d'estalvi energètic en comerços

Beneficis esperats:

Tipus d’actuació:

☒ Ambientals
☐ Socials
☒ Econòmics

D’innovació.

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

Persona o àrea responsable:

La dinamitzadora.

Calendari d’execució previst:

Començarem a parlar amb els comerços associats al mes de
juliol.

Recursos humans i/o econòmics:

La dinamitzadora visitarà els comerços associats més
sensibilitzats amb la millora del rendiment energètic i la
sostenibilitat, els explicarà el contingut de les fitxes i als que
estiguin interessats i les vulguis se’ls hi farà entrega d’un joc.

Observacions:

Hem decidit fer entrega del joc de fitxes solament als associats
que estiguin interessats per evitar que vagin a les
escombraries.

Indicador/s:
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-

Nombre d’associats que volen el joc de fitxes.
Nombre d’associats que porten a terme algunes recomanacions.
Nombre de recomanacions portades a terme.
Nombre d’associats que quantifiquen l’estalvi.
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5. Avaluació
Indicadors de seguiment:

Actuació

-

Lloguer de cabassos
Lloguer de cabassos
Millorar el rendiment
energètic

Nombre de botigues
que portaran a
terme l’actuació.

-

Nombre de cabassos
que es llogaran.

-

Nombre d’associats
que volen el joc de
fitxes.

-

Millorar el rendiment
energètic
Millorar el rendiment
energètic

Valor actual
Data: juny 2019

Indicador

-

Nombre d’associats
que porten a terme
algunes
recomanacions.
Nombre de
recomanacions
portades a terme.

Valor esperat al
cap d’un any:

0
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0

60

0

15

0

15

0

15
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Valor assolit
Data 1r any: Feu
clic per escriure
una data.

Valor assolit
Data 2n any:
Feu clic per
escriure una
data.

A emplenar quan
l’acció ja s’ha
realitzat durant 1
any.
A emplenar quan
l’acció ja s’ha
realitzat durant 1
any.
A emplenar quan
l’acció ja s’ha
realitzat durant 1
any.

A emplenar quan
l’acció ja s’ha
realitzat durant
2 anys.
A emplenar quan
l’acció ja s’ha
realitzat durant
2 anys.
A emplenar quan
l’acció ja s’ha
realitzat durant
2 anys.

A emplenar quan
l’acció ja s’ha
realitzat durant 1
any.

A emplenar quan
l’acció ja s’ha
realitzat durant
2 anys.

Feu clic per
escriure text.

A emplenar quan
l’acció ja s’ha
realitzat durant
2 anys.

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
Col·laboració amb Rezero.
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