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1. DADES DE L’ORGANITZACIÓ 

 

Nom: Associació de Comerciants Onze de Setembre 
 

Breu descripció:  

L’ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS ONZE DE SETEMBRE treballem per impulsar el comerç al nostre barri, amb 
l’objectiu de dinamitzar i promocionar l’activitat comercial. El  comerç de proximitat és un element molt important en la 
vertebració dels nostres barris i de la nostra ciutat. 

On actuem? El nostre territori és Sant Andreu. Les actuacions de l’Associació tenen per objectiu aconseguir 
impulsar el comerç del barri. Així doncs són de rellevància les actuacions de dinamització comercial. Es tracta 
d’assolir una major representativitat que reverteixi en benefici de tots els comerços associats.  

Què volem? Crear un teixit comercial, obert, dinàmic i actual. Consolidar i configurar un model de comerç urbà i de 
proximitat. Identif icant el nostre barri i la seva zona comercial com un espai singular, pròsper i competitiu. Des de 
l’Associació treballem per aconseguir un comerç professional i de qualitat amb l’objectiu de fomentar la millora de la 
competitivitat.  

Què fem? Representem el comerç fent-nos ressò dels interessos i propostes dels comerciants, defenent els 
nostres drets de manera conjunta i col·laborant amb les altres associacions de comerciants properes. 
 

Dades de contacte:  
Adreça: Rambla Onze de Setembre, 35 
Persona de contacte: Ramón García  
Telèfons: 615098240 i  932741089                                    
Correu electrònic: associacioonzedesetembre@gmail.com 
 

Data de signatura del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022: 
 16 de Març de 2017 
 
2. DADES DEL PLA D’ACCIÓ  

 

Breu descripció del procés d’elaboració:  
Per l’elaboració del pla d’acció em fet varies reunions amb les sis persones que formen la junta de 
l’associació, ens hem reunit alguns migdies fins l’hora de tornar a obrir per la tarda. En les 
reunions hem decidit quines actuacions inclouríem aquest any dintre del pla  d’acció avaluant els 
seus impactes.  
 

Data d’aprovació del Pla d’acció: 20 de juny de 2017 
 

Vigència del pla d’acció: Fins el 31 de desembre de 2017 
 

Personal implicat: La Junta de l’Associació de comerciants Onze de Setembre 
 
 
 
 

3. DIAGNOSI 
 

Volem ser una associació de comerciants sostenible i compromesa amb el medi ambient. 
 
 
 
 
 

4. FINALITAT 
 

Volem conscienciar a la ciutadania sobre el perill de la utilització de bosses de plàstics pel medi 
ambient. 
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5. DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS 

 
5.1. NOM DE L’ACTUACIÓ: Sortida del Comerç al Carrer 

Objectiu/s:  
 Sortida del Comerç al carrer. 
   
 

Breu descripció:  
Fem dues sortides del Comerç al Carrer aquest any. Una el dia 27 de maig i la segona el primer 
dissabte d’octubre. Els comerços associats es col·locaran en carpes a la Rambla Onze de 
Setembre on promocionaran els seus productes i/o serveis. mostrant la nostra oferta comercial 
als veïns i veïnes de la zona. 
Amb aquesta mostra el comerç de proximitat vol mostrar als veïns i veïnes del barri la oferta 
comercial dels nostres associats per tal que no hagin d’anar a fer les seves compres fora del 
barri.  
Mitjançant el tracte personalitzat el petit comerç treballa la xarxa relacional i té cura del territori. 
 
 
Beneficis esperats: 
 
__ Ambientals        
_x_ Socials     
_x_ Econòmics   
 

 
Actuació: 
 
__ d’innovació 
_x_ de millora 
__ de continuïtat 
 

 
Vinculació amb els objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat: 
8.8. i 9.6. 
 
 
Persona o àrea responsable: Ramón García Mateu i Manuela Raposo Rodriguez 
 
Calendari d’execució previst: Pel 2017 
 
Recursos humans i econòmics: ------ 
 
Observacions: --------- 
 
 
 
Indicador/s:  Nombre de comerços participants i nombre de sortides realitzades 
 
Valor esperat de l’indicador al cap d’un any: Vint comerços participants i 2 sortides/any 
 
 

 
 

http://www.sostenibilitatbcn.cat/attachments/article/24/Compromis_22.pdf
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5.2. NOM DE L’ACTUACIÓ: Lliurament de bosses reutilitzables 

Objectiu/s:  
Lliurament de bosses reutilitzables per als nostres clients. 
 
 
 

Breu descripció:  
Hem dissenyat una promoció en la que regalem als nostres clients, 
a partir d’un import determinat de compra, una bossa reutilitzable 
amb el logo de l’Associació. 

 
 

 
 
 
 
Beneficis esperats: 
 
_x_ Ambientals        
_x_ Socials     
_x_ Econòmics   
 

 
Actuació: 
 
_x_ d’innovació 
__ de millora 
__ de continuïtat 
 

 
Vinculació amb els objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat: 
5.3., 5.8., 5.10, 8.2. i 9.6. 
 
 
Persona o àrea responsable: La Junta de l’Associació 
 
Calendari d’execució previst: Des del mes de maig fins acabar existències. 
 
Recursos humans i econòmics: Fer les bosses i el dissenyador gràfic. 
 
Observacions: --------- 
 
 
 
 
Indicador/s: Nombre de bosses lliurades 
 
Valor esperat de l’indicador al cap d’un any: Lliurar 1.500 bosses 
 
 
 
 

http://www.sostenibilitatbcn.cat/attachments/article/24/Compromis_22.pdf
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6. AVALUACIÓ 

 
Indicadors de seguiment 
Indiqueu d’una manera fàcil com mesureu el grau d’acompliment de l’actuació: 
 

Actuació Indicador 
Valor esperat 
de l’indicador 

al cap d’un any 
Estat actual 1r any 2n any 

Sortida del Comerç al Carrer 

Nombre de comerços participants 

20 comerços 
associats. 

(actualment som 
25) 

Participació de 
15 comerços 
associats a la 

sortida. 

  

Nombre de sortides/any 2 sortides 1 sortida 
realitzada   

Lliurament de bosses reutilitzables Nombre bosses lliurades 1.500 bosses 
lliurades. 0   
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7. RELACIÓ AMB EL COMPROMÍS CIUTADÀ PER LA SOSTENIBILITAT 

 
Principals objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat que es contemplen 
el 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 10.1
0 

 
 
 
8. COL·LABORACIONS I TREBALL EN XARXA  

 
Col·laborem amb l’Associació de Veïns Sant Andreu Sud i el casal de barri Can Portabella. 
 
Amb l’Associació de Veïns col·laborem amb reivindicacions que tenen a veure amb el barri ja que 
compartim territori, com la demanda de solucions urgents i reals pels greuges ocasionals per les 
obres enquistades de AVE-Sagrera. 
 
Amb el casal de barri la col·laboració passa per l’oferiment de la possibilitat de organitzar tallers 
als nostres comerços associats, vinculats a les seves activitats. 
 
 
 
9. OBSERVACIONS 

 
 

http://www.sostenibilitatbcn.cat/attachments/article/24/Compromis_22.pdf
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ORIENTACIONS PER OMPLIR AQUESTA FITXA-RESUM 
 
1. DADES DE L’ORGANITZACIÓ 

Indiqueu les dades de contacte que desitgeu que coneguin els altres signants. Podeu incloure 
adreça, telèfon, web i persona de contacte.  
 

2. DADES DEL PLA D’ACCIÓ 
Es valora que el pla d’acció es faci de manera participativa, i és interessant indicar aquest 
procés. Quantes persones en total formen el col·lectiu (treballadors, socis, voluntaris, 
professors, alumnes, etc)? Quantes estan directament implicades en el pla d’acció? Expliqueu 
breument el procés que heu seguit per elaborar el pla d’acció (temps d’elaboració, grau 
d’implicació dels membres de l’organització, eines utilitzades...). 
 

3. DIAGNOSI 
En quin estat es trobava l’organització en temes de sostenibilitat. Quins són els motius que us 
han portat a elaborar el pla d’acció. 
 

4. FINALITAT 
Indiqueu quina és la finalitat d’aquest pla d’acció. 
 

5. DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS 
Ompliu una graella per a cada actuació que contempla el vostre pla d’acció, fent les còpies 
necessàries. 
Concreteu cada actuació, referenciant a quina o quines línies d’acció del Compromís Ciutadà 
per la Sostenibilitat va associada (indiqueu només números), i expliqueu breument en què 
consisteix.. Registreu els noms dels responsables de l’execució i/o el seguiment i el calendari 
d’execució previst. 

 
6. AVALUACIÓ 

Escolliu els indicadors més significatius del pla que permetin avaluar el grau de compliment 
dels objectius d’aquest. Recolliu les dades actuals (si es pot) de cadascun d’aquests 
indicadors. 
Anualment, heu d’enviar la graella actualitzada a la Secretaria de Barcelona + Sostenible.  

 
7. DADES DEL PLA D’ACCIÓ 

Es valora que el pla d’acció es faci de manera participativa, i és interessant indicar aquest 
procés. Quantes persones en total formen el col·lectiu (treballadors, socis, voluntaris, 
professors, alumnes, etc)? Quantes estan directament implicades en el pla d’acció? 
Expliqueu breument el procés que heu seguit per elaborar el pla d’acció (temps d’elaboració, 
grau d’implicació dels membres de l’organització, eines utilitzades...). 
 

8. RELACIÓ AMB EL COMPROMÍS CIUTADÀ PER LA SOSTENIBILITAT 
Quin o quins dels 10 objectius del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat focalitza el vostre 
pla d’acció? Marqueu el número corresponent als objectius i a les línies d’acció en les quals us 
centreu principalment. 
Consulteu el Comprimís Ciutadà per la Sostenibilitat per veure les correspondències 
numèriques. 
 

9. COL·LABORACIONS I TREBALL EN XARXA 
Amb quins altres sectors i col·lectius realitzeu projectes compartits? Quin són els projectes? 
 

10. OBSERVACIONS 
Altres comentaris o aclariments sobre el pla. 


	1. DADES DE L’ORGANITZACIÓ
	Nom: Associació de Comerciants Onze de Setembre
	Breu descripció:
	L’ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS ONZE DE SETEMBRE treballem per impulsar el comerç al nostre barri, amb l’objectiu de dinamitzar i promocionar l’activitat comercial. El  comerç de proximitat és un element molt important en la vertebració dels nostres barri...
	On actuem? El nostre territori és Sant Andreu. Les actuacions de l’Associació tenen per objectiu aconseguir impulsar el comerç del barri. Així doncs són de rellevància les actuacions de dinamització comercial. Es tracta d’assolir una major representat...
	Què volem? Crear un teixit comercial, obert, dinàmic i actual. 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 treb...
	Què fem? Representem el comerç fent-nos ressò dels interessos i propostes dels comerciants, defenent els nostres drets de manera conjunta i col laborant amb les altres associacions de comerciants properes.

	Dades de contacte:
	Adreça: Rambla Onze de Setembre, 35
	Persona de contacte: Ramón García
	Telèfons: 615098240 i  932741089
	Correu electrònic: associacioonzedesetembre@gmail.com
	Data de signatura del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022:
	16 de Març de 2017
	2. DADES DEL PLA D’ACCIÓ 
	Breu descripció del procés d’elaboració:
	Vigència del pla d’acció: Fins el 31 de desembre de 2017
	3. DIAGNOSI
	4. FINALITAT
	5. DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS
	6. AVALUACIÓ
	Indicadors de seguiment
	7. RELACIÓ AMB EL COMPROMÍS CIUTADÀ PER LA SOSTENIBILITAT
	8. COL·LABORACIONS I TREBALL EN XARXA
	9. OBSERVACIONS
	Orientacions per omplir aquesta Fitxa-Resum
	Expliqueu breument el procés que heu seguit per elaborar el pla d’acció (temps d’elaboració, grau d’implicació dels membres de l’organització, eines utilitzades...).

