PLA D’ACCIÓ
B+S
EIX COMERCIAL DEL RAVAL

1. Dades de l’organització
Nom:

Eix Comercial del Raval

Breu descripció:

Federació d’Associacions Comercials i Entitats del Raval. Pretén ser una entitat per
fomentar el comerç de proximitat del Raval a més de l’esport i la cura dels animals

Dades de contacte

C. Nou de la Rambla, 14
933 018 267
info@eixraval.com
https://eixraval.com/

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

dimarts, 7 / febrer / 2017

2. Dades del Pla d’Acció
Expliqueu com us heu organitzat per fer el Pla d’Acció:
A la junta de l’Eix Comercial del Raval del mes de març, amb representació de cadascun dels carrers es va
aprovar que es presentaria un Pla d’Acció per perseguir dos objectius: El primer és el de ser més
responsables amb el medi ambient i el segon ser més responsables amb el nostre entorn a nivell de barri.
Data de publicació del Pla d’Acció:

dimarts, 18 / juny / 2019

Vigència del Pla d’Acció:

2019

Pla o plans d’acció anteriors:

Pla d’Acció 2017, Pla d’Acció 2018

3. Objectiu del Pla d’Acció
Punt de partida del Pla d’Acció:
Fins a dia d’avui, l’Eix ha estat una entitat activa però no promotora de les accions que es duien a terme en
aquest sentit al barri del Raval, però aquesta és una etapa que volem deixar enrere, doncs creiem que el
comerç de proximitat al barri del Raval ha de ser un promotor actiu i liderar les polítiques ecològicament i
socialment responsables.
Propòsit principal del Pla d’Acció:
Els propòsits d’aquest pla són tres: el primer és el d’aconseguir promocionar el comerç de proximitat de
manera sostenible i fomentant l’ocupació al barri. El segon és aconseguir ser més responsables
mediambientalment parlant. Finalment, el tercer és millorar la relació de l’eix amb altres entitats socials
del barri del Raval.
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4. Descripció de les actuacions
Bosses de compra

1. Nom de l’actuació:
Objectius d’aquesta
actuació:

Crear bosses reutilitzables que en funció
del preu estaran personalitzades a més
o menys escala (Eix Comercial o Eix
Comercial i Entitat Associada o Local
Comercial – Eix Comercial i Entitat
Associada) que siguin un regal a partir
de la compra de 10 € i serveixi per
promocionar el comerç associat i de
proximitat i eliminar les bosses de
plàstic.

Breu descripció:

Es contactarà amb una entitat de reinserció social del barri del Raval per tal que
realitzin les bosses. En funció del pressupost es decidirà quina mena de disseny es fa
(més o menys personalitzat)
L’objectiu és que en un primer any, un mínim de 50 locals s’adhereixin a aquest
projecte i que el 50 % de les entitats comercials que formen part de l’eix s’adhereixin
al projecte. En tres anys totes les entitats han de formar-hi part.

Més informació
(enllaç):
Beneficis esperats:

Q
u
e
s

Enllaceu la vostra pàgina web si hi teniu més informació.
Tipus d’actuació:

☒ Ambientals
☒ Socials
☒ Econòmics

d'innovació

Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació?
5.10, 7.7

Persona o àrea responsable:

Jordi Bordas i Villalba

Calendari d’execució previst:

De Maig a Juny es farà el disseny, de Setembre a Novembre es farà
la fabricació i al desembre del 2019 es començarà la distribució
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Recursos humans i/o econòmics:

Els recursos humans els aportarà l’entitat contractada. L’Eix pagarà
el 50 % del cost de la bossa i el 50% ho pagarà les entitats que
formen part de l’eix. Si algun comerç vol el disseny personalitzat
haurà de pagar el sobrecost. També es faran bosses només de l’eix.
El cost d’aquestes bosses serà assumit per l’eix en el 100%

Observacions:

Indicador/s:
L’objectiu és que al 2019 l’eix i la meitat de les entitats de l’eix tinguin les bosses i per tant estiguin sent
repartides per tots els comerços adherits i al 2020 la resta d’entitats comercials de l’eix i els seus comerços
adherits. Els comerços adherits a aquest punt, repartiran les bosses en qualsevol de les tres opcions (Eix –
Entitat + Eix o Establiment + Entitat + Eix. Els comerços adherits hauran de repartir les bosses a partir del
2019).
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Gots de festa

2. Nom de l’actuació:

L

Objectius d’aquesta
actuació:

A cada activitat de carrer les entitats
que formen part de l’Eix Comercial del
Raval, compren gots de plàstic per servir
la beguda. Aquest any, volem que cada
entitat adherida disposi de 2000 gots
per festa i entitat dels que es poden
reutilitzar per tal que les festes que es
facin al Raval siguin més sostenibles. A
més,
serviran
per
col·leccionar,
fomentar els carrers i les seves festes
populars.

Breu descripció:

L’Eix Comercial del Raval és una Federació formada per les entitats: C. Tallers i
adjacents Ponent i Rodalies; C. Hospital i adjacents; C. Sant Pau i Rodalies i C. Nou de
la Rambla i rodalies. Aquests carrers a cada activitat que es fa al carrer acaben
comprant entre 2000 i 4000 gots de plàstic d’alguna marca cervesera. Amb aquesta
acció, cada entitat tindria un got personalitzat. La gent que anés a la festa pagaria un
€ i en el cas que retornés el got al marxar se li retornaria l’€. La idea no és fer negoci,
sinó tenir gots que es vagin fent servir a les successives festes i d’aquesta manera
estalviar plàstic.

Més informació
(enllaç):
Beneficis esperats:

Enllaceu la vostra pàgina web si hi teniu més informació.
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:

Jordi Bordas i Villalba

Calendari d’execució previst:

De maig del 2019 en endavant.

Recursos humans i/o econòmics:

Cada entitat pagarà el 75% del cost i l’Eix el 25% restant

Observacions:

Escriviu, si s’escau, altres observacions.

Indicador/s:
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El 2019 totes les entitats adherides a l’Eix Comercial disposaran d’aquests gots i seus comerços adherits a
aquest pla repartiran els gots abans de les festes populars quan es faci la venda anticipada dels tiquets de
les diferents activitats que es facin als carrers.
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5. Avaluació
Indicadors de seguiment:

Actuació

Valor actual
Data: juny-18

Indicador

Valor esperat al
cap d’un any:

Bosses de compra

entitats que formen part

0

50% d’entitats + eix

Gots de festa

entitats s’adhereixin al
projecte.

0

Eix Comercial +
100% entitats
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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
2 anys.
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
Indiqueu amb quins col·lectius i organitzacions col·laboreu i/o anomeneu els projectes compartits.
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