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1. Dades de l’organització 
 

 

 

 

 

 

Nom: Eix Torrent. Associació de Comerciants de Torrent de l’Olla i rodalies 

  

Breu descripció: Associació de comerciants, restauradores i serveis professionals de Torrent de l’Olla i 
carrers de rodalies. Associació que promou el comerç de proximitat i lluita per un 
comerç de barri ecològic, sostenible, creatiu, innovador i pràctic per a la ciutadania. 

 

 

  

Dades de contacte 
 

Torrent de l’Olla, 53 

 
 687 38 83 92 

 
 dinamitzacio@eixtorrent.com  

 
 

www.eixtorrent.com  
  

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

dilluns, 9 / abril / 2018 

 

 

2. Dades del Pla d’Acció 

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

Després de fer el Pla d’Acció de 2018, de cara a elaborar el de 2019 hem seguit el següent procediment: 
- En reunió de socis i Junta, vam detectar la molt poca participació en el Pla. 
- Corroborem que les accions són molt fàcils de fer, i la majoria de comerços potser ja les fan, però cal 
incidir més en que s’ha d’omplir el formulari per tal d’entrar en el Pla d’Acció.  
- El canvi en les accions del Pla han estat modificades seguint la facilitat per als comerciants i també, quines 
accions s’adequaven més als comerços.  
 
El seguiment de les actuacions es realitzarà en les reunions de socis d’Eix Torrent. 
Les persones impulsores del Pla són la Junta i la dinamitzadora de l’Associació, així com les promotores de 
Barcelona + Sostenible. 
  

Data de publicació del Pla d’Acció: dijous, 6 / juny / 2019 

  

Vigència del Pla d’Acció: 2019-2020 

  

Pla o plans d’acció anteriors: Pla d’Acció 2018 

 

3. Objectiu del Pla d’Acció 

 

Punt de partida del Pla d’Acció:  

Eix Torrent va realitzar durant el 2018 un Pla d’Acció. Per tant, pretenem mantenir accions del Pla d’Acció 
que sí han funcionat i sabem que fomenten la solidaritat i millorar amb noves accions. 

 
 

mailto:dinamitzacio@eixtorrent.com
http://www.eixtorrent.com/
http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/documents/plans/pla_accio_eixtorrent_2018.pdf
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Propòsit principal del Pla d’Acció: 

El propòsit principal del nostre Pla d’Acció és millorar la sostenibilitat dels negocis i del comerç a Gràcia. 
L’objectiu és aconseguir que enguany s’adhereixin més associats  al pla de l’associació i per això volem 
oferir accions més pràctiques als associats. 

 

4. Descripció de les actuacions 
 

1. Nom de l’actuació: Fomenta el baix consum! 

  
 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

- Fomentar la utilització i manteniment 
de les instal·lacions amb energia verda. 
- Donar a conèixer l’energia verda. 

 

 

 

 
 

 

 

     

Breu descripció: La iniciativa pretén que tots els comerços associats a Eix Torrent, utilitzin Leds i 
il·luminació de baix consum en els seus establiments. També es promourà informació 
sobre com estalviar energia a través de convenis amb cooperatives que lluiten per 
l’estalvi energètic, com Més Eficients. 

 

 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

https://www.eixtorrent.com/news/ca-eines-destalvi-energu00e8tic-en-
comeru00e7os-e/  
http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/node/10933  

 

Beneficis esperats: ☒ Ambientals  

☐ Socials 

☒ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
d'innovació 

  

   

 
 
Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació? 
 
10.4, 4.5  

 
 

Persona o àrea responsable: Marta Molas, dinamitzadora 

  

Calendari d’execució previst: 2019-2020 

  

Recursos humans i/o econòmics: Hores treballades de la dinamitzadora 

  

Observacions: 
      

 

 
 

Indicador/s: 
 

- Número d’establiments compromesos amb l’actuació 
- Número de persones que utilitzin el Conveni amb Més Eficients 

 

 

https://www.eixtorrent.com/news/ca-eines-destalvi-energu00e8tic-en-comeru00e7os-e/
https://www.eixtorrent.com/news/ca-eines-destalvi-energu00e8tic-en-comeru00e7os-e/
http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/node/10933
http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
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2. Nom de l’actuació: Recollida d’objectes pel Punt Verd! 
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

- Fomentar el residu zero 
- Fomentar el reciclatge 
- Fomentar la compra al barri  

 

 

 
 

 

 

 

     

Breu descripció: La iniciativa pretén que tots els comerços associats a Eix Torrent promoguin que els 
seus establiments siguin un punt de recollida especialitzat en el que venen. És a dir, 
els comerços facilitaran la recollida d’objectes, relacionats amb el seu comerç, que 
van destinats al Punt Verd.  
Exemples:  
- una botiga eròtica recull vibradors 
- una ganiveteria i ferreteria recull aparells electrònics 
Etc. 

 

 

 

  

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? 
 
5.8, 5.9, 5.10 

 
 

 

 

Persona o àrea responsable: Marta Molas, dinamitzadora 

  

Calendari d’execució previst: 2019-2020 

  

Recursos humans i/o econòmics: Hores treballades de la dinamitzadora per explicar la idea 

  

Observacions: 
      

 

 

Indicador/s: 

- Número d’associats adscrits a aquesta acció.  
- Número d’objectes recollits periòdicament i portats al Punt Verd. 
- Tipus d’objectes recollits i portats al Punt Verd.  

 

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: Apaga’t! 

  
 

 

Objectius 
d’aquesta actuació: 

- Fomentar l’estalvi energètic entre 
comerciants i treballadores 
- Aconseguir uns comerços més 
sostenibles 
- Conscienciació 

 

 

 

 

 
 

 

 

     
Breu descripció: L’acció pretén que molts comerços de l’Associació incorporin els adhesius de 

Barcelona + Sostenible sobre apagar llums que no són necessaris, pilots encesos 
d’electrodomèstics, etc. 

 

 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

Quan els kits arribin presencialment a Eix Torrent, els repartirem entre els associats i 
incorporarem la notícia a la intranet d’ www.eixtorrent.com 

 

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, 5.3, 9.3 

 
 

 

 

Persona o àrea responsable: Dinamització Eix Torrent 
  

Calendari d’execució previst: 2019-2020 
  

Recursos humans i/o econòmics: Hores treballades per dinamització 
  

Observacions:  
 

 

Indicador/s: 

- Número de comerços que han incorporat els adhesius als seus comerços 

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: gen-19 

Valor esperat al 
cap d’un any: 

Valor assolit 
Data 1r any:       

Valor assolit 
Data 2n any:       

Fomenta el baix consum! 

- Número d’establiments 
compromesos amb l’actuació 
- Número de persones que 
utilitzin el Conveni amb Més 
Eficients 

2 10   

Recollida pel punt verd! 

- Número d’associats adscrits 
a aquesta acció.  
- Número d’objectes recollits 
periòdicament i portats al 
Punt Verd. 
- Tipus d’objectes recollits i 
portats al Punt Verd.  

2 10   

Apaga’t! 
- Número de comerços que 
han incorporat els adhesius 
als seus comerços 

0 10   
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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 

 

Cooperativa Més eficients http://labcoop.coop/2017/11/cooperativa-mes-eficients/  
 
Xarxa de Punts Verds de Barcelona https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/serveis/la-ciutat-
funciona/manteniment-de-l-espai-public/gestio-de-neteja-i-residus/xarxa-de-punts-verds  
 

 

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
http://labcoop.coop/2017/11/cooperativa-mes-eficients/
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/serveis/la-ciutat-funciona/manteniment-de-l-espai-public/gestio-de-neteja-i-residus/xarxa-de-punts-verds
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/serveis/la-ciutat-funciona/manteniment-de-l-espai-public/gestio-de-neteja-i-residus/xarxa-de-punts-verds

