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1. Dades de l’organització 
 

Nom: Coll Amunt! 

  

Breu descripció: L’associació neix el 2 d’octubre de 2018 amb l’assemblea constitutiva on participa una 
bona representació dels comerços del Coll i amb la companyia d’entitats 
representatives de la Taula Comunitària d’Urbanisme i Comerç del barri com 
l’associació de veïns i representants de les AMIPES. 

 
Es crea amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona que ha posat a disposició dels 
comerços en els 2 anys previs un pla de dinamització comercial i una cartera 
d’informació de recursos a l’abast dels comerciants i ha acostat cursos de formació 
per la millora de la competitivitat del teixit comercial del barri. 

 
Aquest pla ha permès que els comerços ens coneguem entre nosaltres, teixim 
complicitats i veiem l’oportunitat i necessitat de la creació d’una entitat que aglutini 
el comerç per fer créixer el nostre barri. 

 
La nostra identitat vol reflectir el nostre barri i els nostres valors: Coll Amunt! 
Una marca que expressa l’optimisme i les ganes de fer créixer el nostre barri i el 
comerç del Coll. Un disseny que mostra com és el barri: costerut amb una 
orografia que fa pujades i baixades. I uns colors que representen l’optimisme i la 
diversitat del nostre comerç. 

 

 

  

Dades de contacte 
 

Passeig Mare de Déu del Coll, 14 

 
 932 503 392 – 932 134 491 

 
 collamunt@gmail.com 

 
 

https://www.facebook.com/associaciocollamunt 

  

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

25 de febrer de 2019 
 

 

2. Dades del Pla d’Acció 

 

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

En el primer pla estratègic (2019) de la nostra recentment creada associació ja es contempla com a finalitat 
l’impuls socioeconòmic del barri i la millora de les condicions del barri: llum, neteja, seguretat i tenim molt 
l’interès a organitzar i participar en aquelles activitats aportin una millora qualitativa al barri. 

 
En les reunions de treball per crear l’associació els membres impulsors (4) i l’assemblea constitutiva (15) ja 
hem expressat la voluntat que les accions de dinamització del comerç contemplin valors de sostenibilitat, 
que és un valor que treballen les entitats del barri pilotat des del Centre Cívic El Coll- La Bruguera, una de 
les activitats on es visualitza més aquest valor comú al barri. 

mailto:collamunt@gmail.com
http://www.facebook.com/associaciocollamunt
http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
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En la trobada amb els socis ja es va plantejar l’adhesió al compromís amb Barcelona + Sostenible i tots els 
socis assistents hi van estar d’acord (20). Les accions que s’incorporen al pla s’han acabat de perfilar a les 
reunions de treball de la junta amb el suport de la nostra tècnica referent de Barcelona + Sostenible. 
Per l’any 2020, continuem treballant en la mateixa línia d’implicació amb iniciatives que contemplin la 
sostenibilitat  i la millora del territori implicant a tots els protagonistes i col·lectius: comerciants, famílies, 
infants i escoles. 

  

Data de publicació del Pla d’Acció: dimecres, 15 / abril / 2020 

  

Vigència del Pla d’Acció: 31 de desembre 2020 

  

Pla o plans d’acció anteriors: 

 
 

Pla d'acció 2019 
 
 

 

3. Objectiu del Pla d’Acció 

 

Punt de partida del Pla d’Acció:  

El principal punt de partida d’aquest pla d’acció són els nostres valors 
 

✓ Sostenibilitat: Vivim en un barri on aquest és un valor que defensem les entitats i nosaltres 
també hi creiem. 

✓ Transparència: Informació clara de totes les activitats i projectes per tots els interlocutors 
de l’associació. 

✓ Interconnexió: Teixim xarxa i crearem vincles entre les persones, les entitats, els projectes i les 
campanyes 

 
I així queden recollits a la marca de la nostra associació: FEM VIDA AL BARRI. 

 
També cal assenyalar que els nostres reptes davant les característiques del barri del Coll tenen molt a 
veure amb les activitats que poden vehicular des d’aquest Pla d’Acció per aconseguir-los: 

 
✓ Un barri per passejar amunt i avall: Seguretat, il·luminació i neteja 

 
Mantenir viu el Parc de la Creueta malgrat les obres de reforma, que és un punt dinamització econòmica 
pel comerç, especialment de juny a setembre quan hi conflueix gent de tot Barcelona a la piscina. 
 

 
Propòsit principal del Pla d’Acció: 

El propòsit principal en aquest exercici continuarà sent divulgació dels valors de les accions grans i petites 
que provoquen un consum sostenible i la col·laboració amb les entitats i famílies veïnes per fer del Coll i de 
la ciutat un espai amable per viure, passejar i comprar. 

 

 

https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/documents/plans/plaaccio_collamunt_2019.pdf
https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/documents/plans/plaaccio_collamunt_2019.pdf
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4. Descripció de les actuacions 
 

1. Nom de l’actuació: NADAL SOSTENIBLE I PARTICIPATIU 
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

✓ Transmetre els valors de la 
sostenibilitat. 

 
✓ Promoure el reciclatge 

 
✓ Impulsar la col·laboració i el treball 

en xarxa entre comerços i escoles 

 

 

 

 

 
 

 

     
Breu descripció: La decoració nadalenca de l’associació serà totalment sostenible. Els arbres seran de 

materials reciclats (fets de palets vells), la il·luminació amb leds i els guarniments fets 
amb materials reciclats pels alumnes de les escoles del barri. 

 

 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

      

 

Beneficis esperats: 
☒ Ambientals  

☒ Socials 

☒ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
De  continuïtat 

  

   

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

5.3, 5.8, 8.5, 9.2  

 
 

 

 

Persona o àrea responsable: Alfonso Estrada 

  

Calendari d’execució previst: Novembre-Desembre 2020 
  

Recursos humans i/o econòmics: 

La junta prepararà i distribuirà els arbres i el sistema 
d’il·luminació.  
Els comerços col·locaran els arbres. 

  

Observacions: 
      

 

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 botigues que tenen l’arbre exposat a la botiga. 
• Nombre de participants (escoles i alumnes) que faran els objectes de decoració. 

 

 

 

2. Nom de l’actuació: CONCURS “STOP CAQUES DE GOS 
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

Conscienciar al barri i als propietaris dels 
animals a la recollida de les caques. 

 

 

 

 

 

 

 

     

Breu descripció: Certamen concurs de dibuix i d’imatge amb els alumnes de les escoles del barri per 
tal de conscienciar la neteja als carrers en contra de les caques de gos. Els comerços 
exposaran els dibuixos associats i regalaran als seus clients bosses compostables per 
a facilitar la recollida i promoure una tinença responsable dels animals de companyia. 

 

 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

      

 

Beneficis esperats: 
☒ Ambientals  

☒ Socials 

☒ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
D’innovació 

  

   

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

3.6, 9.8  

 
 

 

 

Persona o àrea responsable: Maria Beltri 

  

Calendari d’execució previst: Octubre 2020 

  

Recursos humans i/o econòmics: 

Les escoles prepararan els dibuixos, la Junta els 
distribuirà entre els comerços associats i s’exposaran als 

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
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aparadors i els associats distribuiran les bosses 
compostables. 

  

Observacions: 
      

 

 

Indicador/s: 

• Nombre d’escoles que participaran a la campanya. 
• Nombre de comerços que exposaran els dibuixos. 
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5. Avaluació 

Indicadors de seguiment: 

Actuació Indicador 
Valor actual 
Data: febr.-20 

Valor esperat al 
cap d’un any: 

Valor assolit 
Data 1r any: Feu 
clic per escriure 

una data. 

NADAL SOSTENIBLE I PARTICIPATIU 

• Nombre de 
botigues que tenen 
l’arbre exposat a la 
botiga 

• Nombre de participants 
( escoles i alumnes) que 
faran els objectes de 
decoració. 

0 botigues 
0 escoles 

0 alumnes 

42 botigues 
3 escoles 

500 alumnes 

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

CERTAMEN DE CONCURS A LES ESCOLES 

• Nombre d’escoles que 
participaran a la 
campanya.  

• Nombre de comerços 
que exposaran els 
dibuixos.  

0 escoles 
0 comerços 

3 escoles 
42 comerços 

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

 Les ampes i escoles del barri. 
 

 

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

