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1. Dades de l’organització 
 

Nom: Associació de Comerciants de Sant Genís dels Agudells “Sant Genís Comerç” 

  

Breu descripció: L’Associació de Comerciants de Sant Genís dels Agudells va néixer l’any 2017 per 
treballar en el reforç de l’estructura comercial del nostre barri. Des d’aquell any hem 
desenvolupat tot un seguit d’accions encaminades a coordinar, associar els 
comerciants establerts a Sant Genís i donar forma a una vella aspiració del comerç 
del barri: treballar en col·laboració amb d’altres entitats (com ara l’Associació de 
Veïns i Veïnes) per a la millora constant de Sant Genís. 

 

 

  

Dades de contacte 
 

Av. Jordà, 31 

 
 636200538 

 
 info@santgeniscomerc.com  

 
 

www.santgeniscomerc.com  

  

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

dijous, 1 / abril / 2021 
 

 

 

2. Dades del Pla d’Acció 

 

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

L’Associació, des de la seva creació, està compromesa amb valors com ara el civisme, la integració 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, fent difusió del nostre 
ideari en cadascuna d’elles.  
 
El Pla s’ha elaborat a partir d’un seguit de reunions entre la Junta, el dinamitzador de l’Associació i aquells 
socis que van voler participar-hi voluntàriament. 

  

Data de publicació del Pla d’Acció: dijous, 19 / maig / 2022 

  

Vigència del Pla d’Acció: Fins al 31 de desembre de 2022 

  

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

 

 

 

mailto:info@santgeniscomerc.com
http://www.santgeniscomerc.com/
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/pladaccio_sant_genis_2021_def.pdf


  

2 
 

3. Objectiu del Pla d’Acció 

 

Punt de partida del Pla d’Acció: 

La nostra Associació, de recent fundació, treballa per millorar la sostenibilitat de totes les seves accions de 
dinamització, fent difusió entre els seus socis de tots aquells serveis i oportunitats per aconseguir una 
millora en aspectes com la reducció del consum energètic o el reciclatge així com evitar el malbaratament 
del menjar. El nostre primer pla d’acció va comptar amb la col·laboració de l’AFA de l’Escola Mare de Deu 
de Montserrat i ara comptarem amb l’Hort del Mercat de Vall d’Hebron per a fer una de les accions 
previstes, mantenint la línia de treballar en col·laboració amb d’altres entitats del territori. 
 

 
Propòsit principal del Pla d’Acció: 

Aconseguir fer pedagogia dels principis de sostenibilitat tant entre els comerços associats com entre els 
nostres veïns i veïnes i col·laborar en aquest sentit amb d’altres entitats del barri. 

 

4. Descripció de les actuacions 
 

1.Nom de l’actuació: La llavor de la sostenibilitat 
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

Fer difusió de formes de vida més 
saludables i de mètodes per aprofitar 
més eficientment i sostenible els 
recursos. 

 

 

 

 
 

 

 

     

Breu descripció: L’Hort del Mercat de la Vall d’Hebron realitzarà unes xerrades sobre diferents temes 
de sostenibilitat ambiental i potenciació de formes de vida més sanes i amb un 
aprofitament més sostenible dels recursos. Aprofitant l’activitat de la Llavor Groga, 
que tindrà lloc a la Pl. Meguido, centre del barri en col·laboració també amb el 
Centre Cívic Casa Groga, es presentarà aquest cicle de xerrades i els comerciants en 
faran difusió a les seves botigues des d’on la gent s’hi podrà apuntar. 

 

 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

      

 

Beneficis esperats: 
☐xAmbientals  

☐x Socials 

☐ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
d'innovació 

  

   

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

1.4, 1.8, 5.2, 5.3, 9.3 

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 comerciants adherits a l’acció. Nombre de persones inscrites als tallers. 

 

 

2.Nom de l’actuació: Kit d’ambientalització 
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

Conscienciar als comerciants i a veïns i 
veïnes de la necessitat de fer un ús 
respectuós i acurat dels recursos 
naturals o energètics. 

 

 

 
 

 

 

 

     

Breu descripció: El Kit ambientalització és un recurs de Barcelona + Sostenible que fomenta la 
reducció del consum de recursos a través de l’ambientalització dels  locals comercials.  
L’ambientalització es fa a través d’adhesius que contenen missatges breus i directes 
per incentivar bones pràctiques a l’hora de consumir aigua, energia i materials, entre 
les persones que hi treballen i els visitants puntuals. 
 S’oferirà a tots els comerços associats la possibilitat de disposar dels kits 
d’ambientalització 

 
 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-
sostenible/tags/page/kit-dambientalitzacio-doficines-i-establiments  

 

Beneficis esperats: ☐xAmbientals  

☐x Socials 

☐x Econòmics 

Tipus d’actuació: 
d'innovació 

  

   

 

 

Persona o àrea responsable:  Comerços associats a  Sant Genís Comerç / dinamitzador de l’Assoc  

  

Calendari d’execució previst: Maig-juny i setembre-octubre 2022 

  

Recursos humans i/o econòmics: 
 Difusió entre els comerços associats pels mitjans de l’Associació. 
Cartelleria i xarxes socials. 

  

Observacions:   

https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/page/kit-dambientalitzacio-doficines-i-establiments
https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/page/kit-dambientalitzacio-doficines-i-establiments
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Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitatcontribueixen amb aquesta actuació? 
 

4.5 i 5.3 

 

 

 

Indicador/s: 

Aplicació dels adhesius amb els recordatoris d’ús responsable dels mitjans. A més, valoració de la reducció 
apreciada en els consums de cadascun dels serveis on s’ha aplicat.      

 

 

3.Nom de l’actuació: Formació Comerç + Sostenible 
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

Formar els i les comerciants en aquelles 
pràctiques més respectuoses amb el 
medi que poden aplicar en la seva feina 
diària. 

 

 

 

 

 

 

 

     

Breu descripció: Des de l’associació s’animarà als comerciants associats a participar als tallers i 
sessions formatives gratuïtes, dissenyades específicament per als establiments 
comercials, i realitzades en horaris més favorables al comerç de proximitat del barri 
de Sant Genís. 

 

 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/node/14842 

 

 

 

Persona o àrea responsable:  Comerços associats a St. Genís Comerç / dinamitzador de l’Assoc  

  

Calendari d’execució previst: Fins a desembre 2022 

  

Recursos humans i/o econòmics: 
 Difusió entre els comerços associats pels mitjans de l’Associació. 
Repartiment, si s’escau, dels materials facilitats per Bcn+Sostenible  

  

Observacions:   

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/node/14842


  

5 
 

Beneficis esperats: 
☐xAmbientals  

☐X Socials 

☐X Econòmics 

Tipus d’actuació: 
de millora 

  

   

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

4.5 i 6.7 

 

 

 

Indicador/s: 

Participació dels comerciants a la formació. Aplicació a la feina diària dels coneixements adquirits, Resultats 
positius assolits.      

 

 

 

Persona o àrea responsable: Comerços associats a St. Genís Comerç / dinamitzador de l’Assoc.  

  

Calendari d’execució previst: Juliol-setembre 2022 

  

Recursos humans i/o econòmics: Formació online 

  

Observacions:   

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 2022 
Valor esperat al 

cap d’un any: 
Valor assolit 
Data 1r any:  

Valor assolit 
Data 2n any:  

La llavor de la sostenibilitat 
Nombre de comerciants 
adherits a l’acció. Nombre de 
persones inscrites als tallers. 

0 30/120     

Kit d’ambientalització 

Aplicació dels adhesius amb 
els recordatoris d’ús 
responsable dels mitjans. A 
més, valoració de la reducció 
apreciada en els consums de 
cadascun dels serveis on s’ha 
aplicat.      

0 30     

Formació Comerç + Sostenible 

Participació dels comerciants 
a la formació. Aplicació a la 
feina diària dels 
coneixements adquirits, 
Resultats positius assolits.      

0 30     
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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 

L’activitat La llavor de la sostenibilitat es farà en col·laboració amb L’Hort del Mercat de la Vall d’Hebron i 
amb el Centre Cívic Casa Groga, que organitza l’activitat participativa “La llavor groga” on es presentaran els 
tallers i com s’hi podrà accedir des dels cartells penjats als comerços. 

 

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

