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1. Dades de l’organització 
 

Nom: Associació de Comerciants de Roquetes 

  

Breu descripció: L’Associació de Comerciants de Roquetes de Barcelona es va constituir el maig del 
2014. La seva finalitat és la de representar i defensar els interessos del comerç i de 
tots/es els associats/des, fomentar el comerç de proximitat i la cooperació entre 
comerciants. També pretén promoure activitats de dinamització comercial i 
sensibilització sobre l’associacionisme. 

 

 

  

Dades de contacte 
 

Carrer Mina de la Ciutat, 56 / 08033, Barcelona 

 
 933544983 

 
 acroquetes@gmail.com 

 
 

  

  

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

dimarts, 30 / juny / 2015 
 

 

2. Dades del Pla d’Acció 

 

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

L'Associació de Comerciants de Roquetes realitza reunions periòdiques amb els membres de la Junta i 
associats. D'aquesta manera es planifiquen les accions del projecte anual de l'entitat i les accions 
contemplades en el Pla d'Acció de 2022. En aquest sentit, l’associació no només està centrada en fomentar 
el dinamisme comercial i preservar el seu teixit sòcio-econòmic, sinó que, a més, està compromesa amb 
valors com el civisme, la igualtat, el respecte als altres i el medi ambient.  
  

Data de publicació del Pla d’Acció: dijous, 7 / abril / 2022 

  

Vigència del Pla d’Acció: 31/12/2022 

  

Pla o plans d’acció anteriors: 

 
 

2017, 2018, 2019, 2020 i 2021 
 
 

 

3. Objectiu del Pla d’Acció 

 

Punt de partida del Pla d’Acció:  

Tenint en compte la paràlisi provocada per la pandèmia, l'Associació de Comerciants de Roquetes pretén 
recuperar l'activitat durant l'any 2022 amb noves accions i projectes. En aquest sentit, ha dissenyat un Pla 
d'Acció realista que permeti consolidar el compromís de l'Associació amb la sostenibilitat. 
 
 
 
 

 

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/1464.pdf
https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/documents/plans/plaaccio_ass.com_.roquetes_2018.pdf
https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/documents/plans/pla_accio_roquetes_2019.pdf
https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/documents/plans/acc_roquetes_pladaccio_bs_2020_modificat.pdf
https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/documents/plans/pladaccio_ass_comerciants_roquetes_2021_1.pdf
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Propòsit principal del Pla d’Acció: 

L'Associació de Comerciants de Roquetes pretén consolidar el seu compromís amb la sostenibilitat i 
contribuir a conscienciar a comerciants i veïns sobre la importància de respectar el medi ambient i cuidar 
de l'entorn a través de diferents accions. En aquest sentit, amb les accions contemplades en el Pla d'Acció, 
l'entitat pretén donar exemple tant als comerços associats i no associats com als veïns i veïnes de 
Roquetes. 

 

4. Descripció de les actuacions 
 

1. Nom de l’actuació: Recollida de llibres de segona mà per Sant Jordi 
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

L'Associació de Comerciants de 
Roquetes pretén conscienciar als veïns i 
veïnes de la importància de donar un 
nou ús als llibres que la gent ja no vol. 
Pretenen evitar que la gent llenci els 
llibres al contenidor i que altres 
persones els puguin llegir si els porten al 
lloc adequat on li podran donar un nou 
ús. 

 

 

 

 
 

 

 

     

Breu descripció: Enguany, l'Associació de Comerciants de Roquetes vol celebrar Sant Jordi d'una 
forma diferent. Ha habilitat diversos comerços de l'Associació en els quals la gent 
pot deixar els llibres que ja no volen. Els dies 22 i 23 d'abril s'instal·larà una taula 
amb tots els llibres que la gent ha donat i es vendran a un preu simbòlic (la voluntat). 
Els diners recaptats es destinarà a la realització de campanyes i accions de 
l'Associació de Comerciants de Roquetes. 

 

 

 

  

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? 
 

5.1 / 5.3 / 5.8 /9.1  

 
 

 

 

Persona o àrea responsable: 

Montserrat Ávila i els membres de la Junta de l'Associació de 
Comerciants de Roquetes  

  

Calendari d’execució previst: Abril 2022 

  

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

Acció inclosa en el programa de l'Associació per a 2022. 
Col·laboració dels membres de la Junta i comerços associats 

  

Observacions: 
  

 

 

Indicador/s: 

Nombre de llibres recaptats i nombre de llibres venuts 

 

 

 

2. Nom de l’actuació: Tallers sobre reciclatge orientats a un públic infantil 
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

Sensibilitzar als més petits sobre la 
importància de reciclar a través 
d'activitats adaptades a la seva edat i 
organitzades en format de tallers. 
L'objectiu de l'Associació és organitzar 
aquests tallers coincidint amb el Dia de 
Sant Jordi en una plaça del barri de 
Roquetes. 

 

 

 

 

 

 

 

     

Breu descripció: L'Associació de Comerciants de Roquetes organitzarà un taller de reciclatge orientat a 
un públic infantil el 22 d'abril a la tarda, vespra de Sant Jordi. Aquesta acció se suma a 
una altra que es farà de manera simultània: recollida i venda de llibres de segona mà. 
Les dues accions s'organitzaran en el mateix espai: la coneguda com ‘Plaça del 
Cendrer’. L'objectiu és que els més petits aprenguin, d'una forma divertida, 
l'important que és reciclar i la cura del Planeta.  
Cada comerç associat farà difusió de l'activitat amb cartelleria en el seu comerç i 
animant als seus clients a participar i compartint la informació en les seves xarxes 
socials. 

 

 

 

  

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? 
 
5.10 / 9.2  

 
 

 

 

Persona o àrea responsable: 

Montserrat Ávila i els membres de la Junta de l'Associació de 
Comerciants de Roquetes  

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
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Calendari d’execució previst: Abril 2022 

  

Recursos humans i/o econòmics: 

Acció inclosa en el programa de l'Associació per a 2022. 
Col·laboració dels membres de la Junta i comerços associats 

  

Observacions: 
  

 

 

Indicador/s: 

Nombre de participants en el taller 

 

 

3. Nom de l’actuació: 
Assistència a formacions del  programa Comerç + 
Sostenible 

    
Objectius d’aquesta 
actuació: 

Assistència a formacions organitzades 
per Barcelona + Sostenible emmarcades 
en el Programa Comerç + Sostenible. En 
total són tres formacions: 
-Redueix la despesa energètica del teu 
comerç. 
-Bones pràctiques ambientals . 
-Gestió de residus 

 

 

 

 

 

 

 

     
Breu descripció: L'Associació de Comerciants de Roquetes planteja la participació a aquestes sessions 

organitzades per Barcelona + Sostenible perquè considera que ajudarà els comerços a 
comptar amb noves eines que facilitin l'estalvi en la despesa energètica i, a més, els 
assistents aprendran bones pràctiques ambientals i com fer una correcta gestió dels 
residus que generen. 

 

 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/comerc-
sostenible/tags/page/formacions-cs  

 

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 / 6.7 

 
 

 

https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/comerc-sostenible/tags/page/formacions-cs
https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/comerc-sostenible/tags/page/formacions-cs
http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
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Persona o àrea responsable: 

Montserrat Ávila i els membres de la Junta de l'Associació de 
Comerciants de Roquetes  

  

Calendari d’execució previst: 2022 

  

Recursos humans i/o econòmics: Els membres de l’Associació de Comerciants de Roquetes 

  

Observacions: 
  

 

 

Indicador/s: 

Nombre de comerços participants en les formacions 
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5. Avaluació 

Indicadors de seguiment: 

Actuació Indicador 
Valor actual 
Data: abr.-22 

Valor esperat al 
cap d’un any: 

Valor assolit 
Data 1r any:   

Valor assolit 
Data 2n any:   

Recollida de llibres de segona mà per 
Sant Jordi 

Nombre de llibres recaptats  
Nombre de llibres venuts 

0 150     

Tallers sobre reciclatge orientats a un 
públic infantil 

Nombre de participants en el 
taller 

0 100     

Assistència a formacions del  programa 
Comerç + Sostenible 

Nombre de comerços 
participants 

0 70     
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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 

Centre Ton i Guida 
Associació de Veïns 

 

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

