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1. Dades de l’organització 
 

Nom: Associació de Comerciants de Roquetes 

  

Breu descripció: L’Associació de Comerciants de Roquetes de Barcelona es va constituir el maig de 
2014. La seva finalitat és la de representar i defensar els interessos del comerç i de 
tots/es els associats/des, fomentar el comerç de proximitat i la cooperació entre 
comerciants. També pretén promoure activitats de dinamització comercial i 
sensibilització sobre l’associacionisme. 

 

 

  

Dades de contacte 
 

Carrer de La Cantera, 57 /08033, Barcelona 

 
 937977051 

 
 acroquetes@gmail.com 

 
 

http://www.associaciodecomerciantsderoquetes.com/ 

  

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

dimarts, 30 / juny / 2015 
 

 

2. Dades del Pla d’Acció 

 

Expliqueu com us heu organitzat per fer el Pla d’Acció: 

L’Associació no només està centrada en fomentar el dinamisme comercial i preservar el seu teixit soci 
econòmic, sinó que, a més, està compromesa amb valors com el civisme, la igualtat, el respecte als altres i 
al medi ambient. En aquest context, des de l’associació de comerciants es desenvolupen activitats amb 
l’objectiu de conscienciar la societat de la importància d’aquests temes. Per a l’elaboració del Pla d’Acció, 
s’ha organitzat una reunió de l’equip motor de l’associació amb Barcelona + Sostenible i s’han concretat les 
accions.  

  

Data de publicació del Pla d’Acció: dimarts, 7 / abril / 2020 

  

Vigència del Pla d’Acció: Fins al 31 de desembre de 2020 

  

Pla o plans d’acció anteriors: 

 
 

Pla d’acció 2015, 2016, 2017, 2018 i 2019 
 
 

 

 

 

http://www.associaciodecomerciantsderoquetes.com/
http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/documents/plans/1464.pdf
https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/documents/plans/plaaccio_ass.com_.roquetes_2018.pdf
https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/documents/plans/pla_accio_roquetes_2019.pdf
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3. Objectiu del Pla d’Acció 

 

Punt de partida del Pla d’Acció:  

El pla d’acció de 2020 es realitza d’acord a la revisió i avaluació del pla d’acció de l’any 2019, d’una banda, i 
a partir dels consensos als quals s’arriba en les reunions de l’associació de comerciants. D’altra banda, 
l’Associació de Comerciants de Roquetes està compromesa amb la sostenibilitat i vol avançar en aquest 
sentit amb les accions que planteja per a l’any 2020.  
 

 
Propòsit principal del Pla d’Acció: 

Com a entitat, difondrem una cultura ètica i responsable entre els associats. Alhora, l’associació donarà 
suport a aquelles accions que vagin en aquesta línia per  part de membres de l’entitat de manera 
individual.  

 

4. Descripció de les actuacions 
 

1. Nom de l’actuació: 
Adhesió de nous comerços a l’associació de 

comerciats 
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

Amb aquesta acció, l'associació de 
comerciants de Roquetes pretén 
fomentar la integració en l'associació de 
comerços de persones procedents 
d'altres països que estan presents en el 
territori. Aquesta acció permet reforçar 
l'entitat i sumar esforç per a realitzar 
accions conjuntes.  En aquest sentit, 
l'objectiu de l'associació és continuar 
sumant nous comerços a la seva 
associació i enfortir la comunicació entre 
els socis en 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

     

Breu descripció: L'Associació de Comerciants de Roquetes, dins del projecte 'Comerç Divers' de Nou 
Barris, està sumant nous socis a l'entitat procedents d'altres cultures. D'aquesta 
forma, i gràcies a la col·laboració d'intèrprets i de reiterades visites a aquests 
comerços per a explicar els avantatges de pertànyer a una associació de 
comerciants, s'està aconseguint la integració d'aquests comerços en l'entitat i sumar 
esforços.. 

 

 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

      http://www.associaciodecomerciantsderoquetes.com/ 

 

http://www.associaciodecomerciantsderoquetes.com/
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Beneficis esperats: 
☐ Ambientals  

☒ Socials 

☒ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
d'innovació 

  

   

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

7.2, 9.9  

 
 

 

 

Persona o àrea responsable: Associació de Comerciants de Roquetes 

  

Calendari d’execució previst: 2020 

  

Recursos humans i/o econòmics: L’assemblea de l’entitat 

  

Observacions: 
      

 

 

Indicador/s: 

-Nombre de comerços implicats en l'acció. 
-Nombre de nous comerços adherits a l'associació. 

 

 

2. Nom de l’actuació: 
Organització d'activitats familiars en 

col·laboració amb altres entitats 
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

Amb aquesta mena d'accions, 
l'associació de comerciants de Roquetes 
pretén enfortir el teixit social del barri i 
fomentar la interacció entre els 
comerços i les famílies. A més a més, la 
realització d'aquests esdeveniments 
implica la col·laboració amb altres 
entitats presents en el territori. Un dels 
objectius de l'Associació de Comerciants 
de Roquetes és generar sinergies amb les 
entitats presents al barri i organitzar 
esdeveniments i activitats dirigides a les 
famílies per a enfortir el teixit social 

 

 

 

 

 

 

 

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
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Breu descripció: Cada any, des de l’Associació de Comerciants de Roquetes organitzen activitats com  
ara; teatre, animació itinerant al carrer i activitats de Nadal, entre altres. Aquestes 
activitats es complementen amb unes altres pròpiament comercials que l'entitat 
organitza al llarg de l'any. 

 

 

 
  

Més informació 
(enllaç): 

  http://www.associaciodecomerciantsderoquetes.com/ 

 

Beneficis esperats: 
☐ Ambientals  

☒ Socials 

☐ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
de continuitat 

  

   

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

 7.2, 7.10, 9.6, 9.9 

 
 

 

 

Persona o àrea responsable: Associació de Comerciants de Roquetes 

  

Calendari d’execució previst: 2020 

  

Recursos humans i/o econòmics: L’assemblea de l’entitat 

  

Observacions: 
      

 

 

Indicador/s: 

-Nombre d'accions realitzades. 
-Nombre de participants en les accions. 
-Nombre de comerços implicats. 

 

 

 

 

 

http://www.associaciodecomerciantsderoquetes.com/
http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
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3. Nom de l’actuació: 
Accions de formació sobre tècniques i noves 

eines que ajudin al comerç 
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

L'objectiu d'aquesta mena d'accions és 
millorar el nivell de formació del petit 
comerç i dotar-lo d'eines que li permetin 
adaptar-se al nou escenari comercial i, 
d'aquesta forma, ajudar-lo al fet que sigui 
més competitiu. 

 

 

 

 
 

 

 

     

Breu descripció: L'Associació de Comerciants de Roquetes té previst organitzar diverses accions de 
formació al llarg de 2020 sobre temes tan diversos com la nova Llei de Protecció de 
Dades, Merchandising Visual, Xarxes Socials o aparadorisme, entre altres. Amb 
aquestes accions es pretén dotar al petit comerç d'eines i coneixements que li 
permetin millorar el seu servei, competitivitat i, sobretot, adaptar-se a les noves 
formes de venda en un món cada vegada més globalitzat i telemàtic. 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

Més informació 
(enllaç): 

  http://www.associaciodecomerciantsderoquetes.com/ 

 

Beneficis esperats: 
☐ Ambientals  

☒ Socials 

☒ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
de millora 

  

   

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

6.7  

 
 

 

 

Persona o àrea responsable: Associació de Comerciants de La Rambleta 

  

Calendari d’execució previst: 2020 

  

Recursos humans i/o econòmics: L’assemblea de l’entitat 

  

Observacions: 
      

http://www.associaciodecomerciantsderoquetes.com/
http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
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Indicador/s: 

-Nombre d’accions de formació realitzades 
-Nombre de participants en les accions 
-Nombre de comerços implicats 
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5. Avaluació 

Indicadors de seguiment: 

Actuació Indicador 
Valor actual 
Data: gen.-20 

Valor esperat al 
cap d’un any: 

Valor assolit 
Data 1r any: 

2020 

Adhesió de nous comerços a l’associació 
de comerciats 

-Nombre de comerços 
implicats en l'acció 
-Nombre de nous comerços 
adherits a l'associació  

84 
4 

10       

Organització d'activitats familiars en 
col·laboració amb altres entitats 

-Nombre d'accions 
realitzades. 
-Nombre de participants en 
les accions. 
-Nombre de comerços 
implicats. 

0 
5 
70 
84 

      

Accions de formació sobre tècniques i 
noves eines que ajudin al comerç 

-Nombre d’accions de 
formació realitzades 
-Nombre de participants en 
les accions 
-Nombre de comerços 
implicats 

0 
4 
15 
84 
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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 Roquetes col·labora habitualment amb l’associació de veïns i altres 
entitats del barri en la realització d’activitats i accions a Roquetes.  

 

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012

