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1. Dades de l’organització 
 

Nom: EIX MARAGALL 

  

Breu descripció: L’Eix Maragall és el resultat de l’agrupament de comerciants i professionals, amb 
l’objectiu de promoure el comerç del barri, defensar els drets col·lectius de botiguers, 
dinamitzar la vida del barri, i conservar les festes populars. 
Formem part de la UNIÓ D’EIXOS DE BARCELONA dins de la FUNDACIÓ BARCELONA 
COMERÇ, com un dels 23 eixos importants de la ciutat. Això ens permet iniciar 
projectes conjunts amb molta més força, i que els pactes amb l’Administració tinguin 
solidesa.  

 

 

  

Dades de contacte 
 

Rambla de la Muntanya, 5, 08041 Barcelona 

 
 93 408 05 26 

 
 info@eixmaragall.com 

 
 

www.eixmaragall.com 

  

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

dimarts, 7 / febrer / 2017 
 

 

2. Dades del Pla d’Acció 

 

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

El pla d’acció de l’Eix Maragall d’aquest any es envers el reciclatge i l’accessibilitat. Volem informar a través 
de les xarxes socials i la nostra web els comerços que disposen d’algun punt de recollida de reciclatge son 
accessibles. 
Intervenen en aquest procés les 200 botigues associades. 
Hem treballat en aquest pla en reunions amb els membres de la Junta, la informació utilitzada ha sigut 
facilitada per la Fundació Barcelona Comerç, web de l’Ajuntament de Barcelona, Generalitat de Catalunya i 
Barcelona + Sostenible. 

  

Data de publicació del Pla d’Acció: dimecres, 30 / juny / 2021 

  

Vigència del Pla d’Acció: Fins el 31 de desembre de 2021 

  

Pla o plans d’acció anteriors: 

 
 

Pla d’acció 2017, pla d’acció 2018 i pla d’acció 2019-2020 
 
 
 

 

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/1498.pdf
https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/documents/plans/plaaccio_eixmaragall_2018.pdf
https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/documents/plans/plaaccio_eixmaragall_2019-2020.pdf
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3. Objectiu del Pla d’Acció 

 

Punt de partida del Pla d’Acció:  

Ja portem 2 anys repartint bosses de cotó amb la finalitat de reduir el consum de bosses de plàstic i com ha 
tingut molta acceptació per part dels associats hem volgut aprofundir en el tema del reciclatge. 
Aquest any, a més a més, volem informar als veïns i veïnes quins comerços disposen de punts de recollida 
de materials per reciclar i quins comerços son accessibles. 
Com a entitat no utilitzem paper per fer difusió de les nostres accions per això aquesta guia dels comerços 
serà promocionada a les nostres xarxes socials i a la nostra web.  
 
 

 
Propòsit principal del Pla d’Acció: 

Reduir els residus generats pel comerç i ensenyar les diferents opcions de reciclatge que existeixen  

 

4. Descripció de les actuacions 
 

1. Nom de l’actuació: GUIA SOSTENIBLE 
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

Donar a conèixer al veïnat i als altres 
botiguers quins comerços son accessibles 
i a més a més quins comerços disposen 
de punts de recollida per fer tria selectiva 
de residus. 

 

 

 

 

 

 

 
     

Breu descripció: Elaborar una petita guia dels comerços accessibles i amb punts de recollida per a fer 
la tria selectiva de residus de manera correcta i distribuir-los des del comerç del 
barri. 
En aquesta guia es poden incloure els recursos sobre accessibilitat disponibles per a 
la web de Barcelona + Sostenible, arran de la formació feta per a tots els signants 
durant el passat mes de maig. 
 

 

 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/comerc-
sostenible/tags/page/recursos-per-a-un-comerc-de-proximitat-mes-accessible 

 

Beneficis esperats: ☒ Ambientals  

☒ Socials 

Tipus d’actuació: 
d'innovació 

  

https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/comerc-sostenible/tags/page/recursos-per-a-un-comerc-de-proximitat-mes-accessible
https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/comerc-sostenible/tags/page/recursos-per-a-un-comerc-de-proximitat-mes-accessible
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 ☐ Econòmics   

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

5.8;  5.9; 5.10;  9.1  

 
 

 

 

Persona o àrea responsable: Junta de l’Eix Maragall 

  

Calendari d’execució previst: Fins a desembre 2021 

  

Recursos humans i/o econòmics: coordinació de la dinamitzadora i difusió a través de xarxes 

  

Observacions: 
      

 

 

Indicador/s: 

Número de comerços participants 

 

 

2. Nom de l’actuació: BOSSES REUTILITZABLES 
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

Reduir el consum de bosses de plàstic, 
fomentar l’ús de bosses reciclables i 
reutilitzables i sensibilitzar als clients 
sobre l’ús de les bosses de plàstic 

 

 

 

 

 

 

 

     

Breu descripció: Fer arribar als associats tota la informació referent a l’ús de les bosses reutilitzables 
així com la prohibició de regalar les bosses de plàstic. 
També els facilitarem bosses de cotó per a que regalin als seus clients i així motivar-
los i sensibilitzar-los al seu ús 

 

 

 
  

Més informació 
(enllaç): 

      

 

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

☒ Socials 

☐ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
de continuitat 

  

   

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

5.8; 5.10; 9.1  

 
 

 

 

Persona o àrea responsable: Junta  

  

Calendari d’execució previst: Fins a desembre 2021 

  

Recursos humans i/o econòmics: coordinació de la dinamitzadora i difusió a través de xarxes 

  

Observacions: 
      

 

 

Indicador/s: 

Número de comerços que demanin més bosses 

  

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: abr.-21 

Valor esperat al 
cap d’un any: 

Valor assolit 
Data 1r any: Feu 
clic per escriure 

una data. 

Valor assolit 
Data 2n any: 
Feu clic per 
escriure una 

data. 

Guia Sostenible 
Número de comerços 
participants 

- ?             

Bosses de cotó 
Número de comerços que 
ens demanen més bosses 

- ?             
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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 

Escoles, veïns i veïnes, associats, Fundació Barcelona Comerç, Entorn Virrei Borbó, Coordinadora 
d’Entitats del Guinardó, Festa Major de Navas, Associació de veïns i veïnes de Torre Llobeta, Centre Cívic 
Torre Llobeta. 

 

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

