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1. Dades de l’organització 
 

Nom: Associació de comerciants de Verge de Montserrat i entorns   

  

Breu descripció: L’Associació de Comerciants de Mare de Déu de Montserrat i Entorns va nàixer al 
2019 i comptava originalment amb comerços ubicats a l’avinguda Mare de Déu de 
Montserrat  i els seus voltants, al barri del Guinardó, és a dir entre la plaça de la Font 
Castellana i el passeig Maragall. Durant el 2021 ha anat creixent amb força al barri de 
Can Baró i ara compta amb 50 botigues associades distribuïdes a tota l’avinguda i 
entorns.  

 

 

  

Dades de contacte 
 

Av. Mare de Déu de Montserrat, 105. 08024 Barcelona 

 
 607 165 001 

 
 comerciantsdelguinardo@gmail.com  

 
 

https://www.instagram.com/comerciantsdelguinardo/?hl=es  

  

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

dijous, 30 / maig / 2019 
 
 

2. Dades del Pla d’Acció 

 

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

La dinamitzadora es va reunir amb Barcelona + Sostenible per conèixer bé el funcionament i després va 
traslladar els resultats d’aquesta trobada a la Junta amb qui es va acordar les activitats que es podien dur a 
terme per poder engrescar el màxim de comerços associats.  

  

Data de publicació del Pla d’Acció: Divendres, 20 de maig de 2022 

  

Vigència del Pla d’Acció: 31/12/2022 

  

Pla o plans d’acció anteriors: Pla d’acció 2021 
 

3. Objectiu del Pla d’Acció 

 

Punt de partida del Pla d’Acció:  

L’Associació, des de la seva creació, està compromesa amb valors com ara el comerç de proximitat, el 
civisme, la integració, les relacions Inter generacionals, l’educació i el respecte al medi ambient. És per això 
que portem a terme activitats participatives que involucrin al conjunt del barri i que ajudin a prendre 
consciència de la importància d’aquestes qüestions. 
 

 

mailto:comerciantsdelguinardo@gmail.com
https://www.instagram.com/comerciantsdelguinardo/?hl=es
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/pla_daccio_cs_comerciants_guinardo_2021_def.pdf
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Propòsit principal del Pla d’Acció: 

El propòsit principal del Pla d’Acció és la voluntat de donar continuïtat a la sensibilització dels nostres 
comerços i del veïnat, des dels més petits fins els adults, en temes de sostenibilitat i medi ambient.  

 

4. Descripció de les actuacions 
 

1. Nom de l’actuació: Dibuixa el teu barri més sostenible 
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

Difondre la importància de dur a terme 
accions de sostenibilitat, i integrar el 
coneixement de l’entorn i la natura com 
a valor educatiu entre els nens i nenes 
de l’Escola del Mar i sensibilitzar veïns i 
veïnes envers actituds més sostenibles. 
Donar visibilitat als comerços associats. 

 

 

 

 

 

 

 

     

Breu descripció: S’organitzarà un concurs de dibuix entre alumnes de 4t, 5è i 6è de Primària de 
l’Escola del Mar. El tema serà: “Fem un barri més sostenible”. A través d’un jurat 
format per professors, membres de l’AMPA i un representant de l’Associació de 
comerciants del Guinardó valoraran les millors propostes i es donarà un premi en 
material de dibuix al guanyador individual així com dos accèssits. Els 52 millors 
dibuixos seran penjats als aparadors dels comerços associats i publicats a les xarxes 
socials de l’entitat per a fer-ne la màxima difusió al barri. El dibuix dels 52 que rebi 
més likes a les XXSS serà premiat amb material de dibuix. 

 

 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

Instagram i Facebook: @comerciantsdelguinardo 
Twitter: @ComercGuinardo 

 

Beneficis esperats: ☒ Ambientals  

☒ Socials 

☐ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
d'innovació 

  

   
 
 
Quines línies d’acció del contribueixen amb aquesta actuació? 
 
5.3, 9.1, 9.2, 9.4       

 

Persona o àrea responsable:  Comerços associats / dinamitzadora de l’Assoc.  

  

Calendari d’execució previst: Segon semestre del 2022 
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Indicador/s: 

Nombre de comerciants adherits a l’acció. Nombre d’alumnes participants. Nombre de likes a la publicació 
dels dibuixos a xarxes socials 
 

 

 

 

2. Nom de l’actuació: Eficiència energètica? 
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

Que els comerços associats es puguin 
autoavaluar amb temes d’eficiència 
energètica i conèixer la seva realitat en 
aquest àmbit. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

   

Breu descripció:  Fer el checklist d’autoavaluació energètica que es troba a 
https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/pagines/docume
nt/15196/checklistvisitescomercos.pdf 

 
 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

Instagram i Facebook: @comerciantsdelguinardo 
Twitter: @ComercGuinardo 

 

Beneficis esperats: 
☒ Ambientals  

☒ Socials 

☒ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
d'innovació 

  

   

 
 
Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació? 
 
4.5 

 

Recursos humans i/o econòmics: 
Difusió entre els comerços associats pels mitjans de l’Associació. 
Repartiment del dibuixos finalistes entre el comerços associats. 
Premi en material de dibuix per als participants 

  

Observacions:  Difusió de l’activitat a través de les xxss de l’Associació 

 

 

Persona o àrea responsable:  Comerços associats / dinamitzadora de l’Associació  

  

https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/pagines/document/15196/checklistvisitescomercos.pdf
https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/pagines/document/15196/checklistvisitescomercos.pdf
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 checklists realitzats pels comerciants associats. Accions realitzades arrel dels resultats 
d’aquestes autoavaluacions. 

 
 

 
3. Nom de l’actuació: Aparadors de Nadal sostenibles 
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

L’objectiu és que les botigues i els 
restaurants associats puguin embellir els 
seus aparadors amb decoració 
sostenible i materials reciclats per la 
campanya de Nadal.  
També es tracta de donar visibilitat als 
comerços associats. 

 

 

 

 

 
 

 

     

Breu descripció: En col·laboració amb l’Institut Joan Brossa, soci de l’associació, es realitzaran 
aparadors de Nadal sostenibles. Els estudiants treballaran les propostes des del 
setembre amb els seus professors i els comerços. 
Es penjaran fotos dels aparadors a les XXSS i els que rebi més likes rebrà un premi 
encara per determinar. 

 
 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

      

 

Beneficis esperats: 
☒ Ambientals  

☒ Socials 

☒ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
d'innovació 

  

   

Calendari d’execució previst: Juliol – desembre 2022       

  

Recursos humans i/o econòmics: 
 Difusió entre els comerços associats mitjançant el grup de 
WhatsApp i el correu electrònic de l’Associació. 
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Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació? 
 

5.10, 8.5 i 9.1 

 

 

 

Indicador/s: 

Nombre de comerços amb aparadors sostenibles 
Nombre de likes i intereaccions a les XXSS en relació amb els aparadors sostenibles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persona o àrea responsable:       Comerços associats / dinamitzadora de l’Associació 

  

Calendari d’execució previst: setembre – desembre 2021 

  

Recursos humans i/o econòmics: 
 Difusió entre els comerços associats mitjançant el grup de 
WhatsApp i el correu electrònic de l’Associació.  

  

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

Indicadors de seguiment: 

Actuació Indicador 
Valor actual 
Data: maig-22 

Valor esperat al cap 
d’un any: 

Valor assolit 
Data 1r any:   

Valor assolit 
Data 2n any:   

 Dibuixa el teu barri 
més sostenible  

Nombre de 
comerciants 
adherits a l’acció. 
Nombre d’alumnes 
participants. 
Nombre de likes a 
la publicació dels 
dibuixos a xarxes 
socials  

La sostenibilitat avui és més important que 
mai. L’impacte que tenim sobre el planeta 
és molt desconegut però es pot 
conscienciar mitjançant el dibuix d’uns 
situació més local. Indicador inicial: 0. 
Per altra banda el veïnat no acaba de 
conèixer i comprar a les botigues del barri. 
Indicador inicial: 0. 

S’espera que  la canalla i 
els veïns i veïnes 
aprenguin a cuidar i 
valorar més el planeta i el 
seu barri. 
També s’espera que, a 
l’haver recorregut els 
diferents comerços 
associats, el veïnat hi 
compri més. 
 Indicador final: 25 
comerços 

    

 Eficiència 
energètica?  

 Nombre de 
checklists realitzats 
pels comerciants 
associats. Accions 
realitzades arrel 
dels resultats 
d’aquestes 
autoavaluacions. 

Gran desconeixement per part dels 
comerços de la seva realitat energètica. 
Indicador inicial:0. 

Conscienciació mitjançant 
el checklist 
Indicador final: 30 
comerços. 
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 Aparadors de Nadal 
sostenibles  

Nombre de 
comerços amb 
aparadors 
sostenibles 
Nombre de likes i 
intereaccions a les 
XXSS en relació 
amb els aparadors 
sostenibles 

De moment els associats estan poc 
sensibilitzats i desconeixen força els 
diferents aspectes de la sostenibilitat. 
Indicador inicial: 0. 

Botigues i restaurants 
associats estaran més 
conscienciats i valoraran 
més els diferents 
aspectes de la 
sostenibilitat, en aquest 
cas, sobretot del 
reciclatge i el 
reaprofitament dels 
recursos naturals o ja 
existint.  
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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 

Com entitat de comerciants col·laborem amb la Coordinadora d’Entitats de Can Baró i amb el Centre Cívic 
del Guinardó. També col·laborem amb  L’Escola del Mar i l’institut Joan Brossa que, a més, és soci. 

 

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

