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1. Dades de l’organització 
 

Nom: Associació de Comerciants del Turó de la Peira 

  

Breu descripció: L’Associació de Comerciants del Turó de la Peira té com a objectiu potenciar aquesta 
àrea comercial i millorar el seu entorn. A més, l’Associació treballa per a la promoció 
econòmica de la zona i la integració i treball conjunt de tot el comerç generant 
sinèrgies amb el territori i la població dels barris. 
  
L’Associació exerceix de representant davant de l’administració, treballa per 
sensibilitzar el comerç en relació a l’associacionisme, la millora de la competitivitat 
dels seus associats, per al foment del comerç de proximitat i per establir relacions, 
creant xarxa, amb el territori.  

 

 

  

Dades de contacte 
 

Carrer d’Aneto, 38-40 /08031, Barcelona 

 
 937977051 

 
 botiguersturo@gmail.com  

 
 

https://www.facebook.com/comerciantsdelturo/ 

  

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

dijous, 1 / juny / 2017 
 

 

2. Dades del Pla d’Acció 

 

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

L’Associació de Comerciants del Turó de la Peira ha organitzat una reunió amb membres de la Junta i 
Barcelona més Sostenible per concretar les accions i activats vinculades amb el seu programa de 
dinamització comercial, així com les accions sostenibles que s’inclouen en el mateix. Normalment, hi ha un 
grup motor compost per diversos membres de l’entitat que s’encarrega d’executar aquestes activitats.  

  

Data de publicació del Pla d’Acció: dijous, 2 / abril / 2020 

  

Vigència del Pla d’Acció: 31/12/2020 

  

Pla o plans d’acció anteriors: 

 
 

Pla d’acció 2017, 2018 i 2019 
 

 

 

mailto:botiguersturo@gmail.com
https://www.facebook.com/comerciantsdelturo/
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/1490.pdf
file:///C:/Users/Usuario/Downloads/barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/documents/plans/plaaccio_turodelapeira_2018.pdf
https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/documents/plans/pla_accio_turodelapeira_2019.pdf
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3. Objectiu del Pla d’Acció 

 

Punt de partida del Pla d’Acció:  

Es tracta del quart Pla d'Acció de l'Associació, l'objectiu del qual és fer un pas endavant i plantejar 
iniciatives noves que suposin enfortir el seu compromís amb la sostenibilitat i reforçar el teixit social del 
barri a través d'iniciatives de col·laboració amb altres entitats com a escoles i el Casal de Gent Gran. 
 

 
Propòsit principal del Pla d’Acció: 

Com a entitat, el principal objectiu és difondre una cultura ètica i responsable entre els associats dins d’una 
actuació de RSE i, alhora, donar 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: 
Gimcana ‘Fem un barri millor’ al Turó de la 

Peira 
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

Amb aquesta activitat innovadora, 
l’asssociació de comerciants del Turó 
pretén acostar el petit comerç a les 
famílies i enfortir la relació amb els 
clients. A més a més, aquest tipus 
d’accions permeten generar sinergies i 
col·laborar amb altres entitats com a 
escoles, centres cívics i centres de gent 
gran presents al barri. 

 

 

 
 

 

 

 

     

Breu descripció: L’Associació de Comerciants del Turó de la Peira ha organitzat una Gimcana infantil 
(Fem un barri millor al Turó de la Peira) amb motiu del Carnestoltes i vol organitzar 
una altra gimcana coincidint amb la Festa Major del Turó de la Peira, a l’estiu del 
2020. 
La Gimcana, enfocada a un públic infantil i familiar, pretén acostar el petit comerç 
als veïns de barri del Turó. Per això, l’activitat consisteix a superar unes proves que 
els comerços associats organitzen i, una vegada superades aquetes proves, els 
guanyadors reben un regal i la resta de participants un obsequi per participar. Els 
infants hauran de visitar els comerços participants en la gimcana acompanyats per 
un adult. A més a més, moltes de les proves que hauran de superar estaran 
relacionades amb qüestions mediambientals i de civisme) i els regals dels 
guanyadors també estaran relacionats amb el medi ambient (patinet, hort urbà, joc 
per a jugar en família, ...). 
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Més informació 
(enllaç): 

https://wwww.facebook.com/comerciantsdelturo/  

 

Beneficis esperats: 
☐ Ambientals  

☒ Socials 

☐ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
d'innovació 

  

   

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

9.5, 9.9, 9.6  

 
 

 

 

Persona o àrea responsable: Associació de Comerciants del Turó de la Peira 

  

Calendari d’execució previst: Juny del 2020 

  

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

  

Observacions: 
 

 

 

Indicador/s: 

-Nombre de comerços que participen en la gimcana. 
-Nombre de persones participants en la gimcana. 

 

 

2. Nom de l’actuació: Concurs d’aparadors al Turó de la Peira 
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

Amb aquesta acció, l’Associació de 
Comerciants pretén dinamitzar el comerç 
i participar en una iniciativa senzilla que 
requereix imaginació, però, sobretot, 
col·laboració entre els mateixos 
comerços i permet, a més, interactuar 
amb els clients que han de decidir quins 
comerços els agraden més. D’aquesta 
forma, els establiments tenen una excusa 
més per a cuidar la imatge dels seus 
locals i animar a la gent a passejar i visitar 
els comerços. 

 

 

 

 

 

 

 

https://wwww.facebook.com/comerciantsdelturo/
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: L’Associació de Comerciants del Turó de la Peira organitzarà diversos concursos 
d’aparadors entre els comerços de l’associació. Aquests concursos pretenen 
dinamitzar el comerç i animar als comerciants a decorar de manera original els seus 
aparadors sense necessitat de realitzat una gran inversió, amb imaginació i productes 
reciclats. Per això, els comerciants han rebut una formació sobre aquest tema. A més 
a més, els clients podran votar l’aparador que més els agradi i participaran en un 
sorteig de regals. Està previst que l’associació organitzi dues edicions del concurs, una 
a l’estiu i una altra per Nadal. 

 

 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

https://wwww.facebook.com/comerciantsdelturo/  

 

Beneficis esperats: 
☒ Ambientals  

☒ Socials 

☒ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
de millora 

  

   

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

9.6  

 
 

 

 

Persona o àrea responsable: Associació de Comerciants del Turó de la Peira 

  

Calendari d’execució previst: Fins al 31 de desembre de 2020 

  

Recursos humans i/o econòmics: L’Assemblea de l’associació 

  

Observacions: 
      

 

 

Indicador/s: 

-Nombre de comerços participants en el concurs. 
-Nombre de persones participants en el concurs votant l’aparador que més els agrada. 

 

 

 

 

https://wwww.facebook.com/comerciantsdelturo/
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: Concurs infantil sobre sostenibilitat 
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

Amb aquesta acció, l’Associació de 
Comerciants pretén conscienciar als més 
petits sobre la importància de cuidar del 
medi ambient i que entenguin que tots, 
inclosos ells, poden fer petits gestos cada 
dia que ajudin a cuida del planeta: 
reciclatge, reducció d’envasos i plàstic, 
bon ús de l’aigua, etc. 

 

 

 

 
 

 

 

     

Breu descripció: L’Associació de Comerciants del Turó de la Peira té previst organitzar un “Concurs 
infantil sobre Sotenibilitat”. Per això, hauran de respondre a senzilles preguntes i fer 
un dibuix relacionat amb la terra. Només per participar en aquesta activitat, rebran 
una cantimplora d’alumini de l’associació. A més a més, es farà un sorteig de regals 
entre totes les persones que participin. 

 

 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

https://wwww.facebook.com/comerciantsdelturo/  

 

Beneficis esperats: 
☒ Ambientals  

☒ Socials 

☐ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
d'innovació 

  

   

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

5.2, 9.3, 9.6, 9.9  

 
 

 

 

Persona o àrea responsable: Associació de Comerciants del Turó de la Peira 

  

Calendari d’execució previst: Fins al 31 de desembre de 2020 

  

Recursos humans i/o econòmics: L’Assemblea de l’associació 

  

Observacions: 
      

 

 

https://wwww.facebook.com/comerciantsdelturo/
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 de comerços participants en l’activitat. 
-Nombre de participants. 
-Número de cantimplores d’alumini lliurades. 
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5. Avaluació 

Indicadors de seguiment: 

Actuació Indicador 
Valor actual 

Data: Feu clic per 
escriure una data. 

Valor esperat al 
cap d’un any: 

Valor assolit 
Data 1r any: Feu 
clic per escriure 

una data. 

Gimcana “Fem un barri millor” al Turó de 
la Peira 

-Nombre de comerços que 
participen en la gimcana. 
-Nombre de persones 
participants en la gimcana 

0 
25 comerços 
participants 
70 participants 

 

Concurs d’aparadors al Turó de la Peira 

-Nombre de comerços 
participants en el concurs. 
-Nombre de persones 
participants en el concurs 
votant l’aparador que més 
els agrada. 

0 
30 comerços  
100 persones 

 

Concurs infantil sobre sostenibilitat 

-Nombre de comerços 
implicats en l’activitat 
-Nombre de participants 
-Cantimplores d’alumini 

0 
30 comerços 
250 cantimplores 
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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 del Turó de la Peira col·labora amb altres entiats del barri per a l’organització 
de les activitats de promoció comercial i altres activitats relacionades amb el civisme que es desenvolupen 
des de l’associació (escoles, casal, ...). 

 

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

