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1. Dades de l’organització 

 

Nom: Som Nexes 

  

Breu descripció: Botiga d’articles de segona mà. 

 

 

  

Dades de contacte 
 

Carrer Puigcerdà 290, 08020 Barcelona 

 
 670 23 58 67 

 
 info@somnexes.org 

 
 

www.somnexes.org 

  

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

dijous, 24 / març / 2022 
 

 

2. Dades del Pla d’Acció 

 

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

Som Nexes és una botiga d’articles de segona mà que semblen nous. El projecte neix amb el desig 
de fomentar la reutilització dels recursos que tenim, perquè el que tu no fas servir, algú altre ho pot 
reutilitzar, bé siguin particulars o entitats socials. Ens motiva contribuir, sense ànim de lucre, a promoure 
l’economia circular per fer una societat més sostenible i solidària. 

  

Data de publicació del Pla d’Acció: 02 de juny de 2022 

  

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

  

Pla o plans d’acció anteriors:  
 

3. Objectiu del Pla d’Acció 

 

Punt de partida del Pla d’Acció: 

Partim de la idea que el projecte pretén convertir en materia prima el que aparentment poden ser residus. 
La reutilització d’articles de diferents naturalesa és el que ens mou. 

 
 

Propòsit principal del Pla d’Acció: 

- Promocionar el consum de segona mà, demostrant que és tan vàlid com el mercat nou. 
- Recuperar el màxim número d’articles que la ciutadania ja no vol conservar perquè han deixat de fer-ne 
ús. Prevenir residus. 

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
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- Derivar tot el que sigui possible a entitats i organitzacions socials de la ciutat. 
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4. Descripció de les actuacions 

 

1. Nom de l’actuació: Promoció del consum de segona mà 

  
 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

L’objectiu és demostrar que el mercat 
de segona mà és òptim i de qualitat per 
les persones que a priori no en fan ús. 
Desmontar els prejudicis que arrossega 
aquest tipus de consum. 

 

 

 

 

 

 
 

     

Breu descripció: Promocionar la botiga penjant cartelleria al barri amb el suport de l’eix 
comercial. Difusió a les xarxes socials.  

 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

Enllaceu la vostra pàgina web si hi teniu més informació. 

 

Beneficis esperats: x Ambientals 

x Socials 

x Econòmics 

Tipus d’actuació: 
d'innovació 

  

   

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

3, 4.8, 6.1, 6.9, 5.4, 5.5, 5.8, 6.6, 7.7, 6.9, 8.5, 9.1, 9.10 

 
 

 

Persona o àrea responsable: Noa Forcada 

  

Calendari d’execució previst: 2022 

  

Recursos humans i/o econòmics: 

Vaig obrir la botiga el passat 3 de març. Estic sola al capdavant del 
projecte, però compto amb la participació d’entitats amb qui he 
buscat col·laborar. 
 

  

Observacions: Escriviu, si s’escau, altres observacions. 
 

 

Indicador/s: 

Nombre de vendes i nombre de persones que entren a la botiga interessades en el projecte. 

 

 

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 de roba i articles  (a particulars) 

  
 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

Recollir el màxim volum d’articles i 
peces de roba que la gent del barri i/o 
Districte ja no faci servir. Aconseguir la 
confiança perquè la ciutadania porti les 
seves coses per tal de reaprofitar-les. 

 

 

 

 

 

 
 

     

Breu descripció: Difondre la idea a les xarxes socials, i al propi local amb ajuda d’una pissarra a 
l’entrada i amb  missatges als vidres de l’aparador.  

 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

https://www.somnexes.org 

 

Beneficis esperats: 
x Ambientals 

x Socials 

x Econòmics 

Tipus d’actuació: 
d'innovació 

  

   

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

3, 4.8, 6.1, 6.9, 5.8, 5.10, 6.6, 7.7, 6.9, 8.5, 9.1, 9.10 

 
 

 

Persona o àrea responsable: Noa Forcada 

  

Calendari d’execució previst: 2022 en endavant 

  

Recursos humans i/o econòmics: 
Vaig obrir la botiga el passat 3 de març. Estic sola al capdavant del 
projecte, però compto amb la participació d’entitats amb qui he 
buscat col·laborar. 

  

Observacions: Escriviu, si s’escau, altres observacions. 
 

 

Indicador/s: 

Nombre de bosses entregades a la botiga. Nombre de bosses recollides a domicilis. 

 

 

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: Recollida de roba i articles  (a empreses) 

  
 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

Recollir el màxim volum d’articles i 
peces de roba que les empreses es 
trobin amb la seva activitat. 
Aconseguir la seva confiança perquè em 
derivin el màxim possible per ser 
reaprofitat. 

 

 

 
 

 

 

 

     

Breu descripció: Contactar amb les immobiliàries i els trasters del Districte. D’una banda les 
immobiliàries es troben amb la necessitat de buidar pisos plens de coses i els trasters 
es troben amb espais impagats o abandonats també amb coses reaprofitables. 
Presentar-lis el projecte per si volen participar i col·laborar conjuntament. 

 

 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

Enllaceu la vostra pàgina web si hi teniu més informació. 

 

Beneficis esperats: 
x Ambientals 

☐ Socials 

x Econòmics 

Tipus d’actuació: 
d'innovació 

  

   

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

3, 4.8, 6.1, 6.9, 5.8, 5.10, 6.6, 7.7, 6.9, 8.5, 9.1, 9.10 

 
 

 

Persona o àrea responsable: Noa Forcada 

  

Calendari d’execució previst: 2022 en endavant 

  

Recursos humans i/o econòmics: 

Vaig obrir la botiga el passat 3 de març. Estic sola al capdavant del 
projecte, però compto amb la participació d’entitats amb qui he 
buscat col·laborar. 

  

Observacions: Escriviu, si s’escau, altres observacions. 
 

 

Indicador/s: 

Nombre de vegades que dites empreses em contacten i nombre de bosses que aconsegueixo recuperar. 

 

 

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
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4. Nom de l’actuació: Donació a entitats 

  
 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

Poder derivar el màxim d’articles 
possibles a entitats i organitzacions que 
treballen amb persones vulnerables o 
animals desprotegits. 

 

 

 
 

 

 

 

     

Breu descripció: De tot el que m’arriba, hi ha articles que descarto per un dels següents motius: per la 
seva naturalesa no encaixen en el meu espai, no hi caben, no estan prou impecables 
per poder vendre’ls o bé prefereixo regalar-los i no treure’n profit econòmic. 
Aquest volum el derivo a entitats que els puguin reaprofitar repartint-los o fent-ne un 
ús propi. 

 

 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

https://www.somnexes.org 

 

Beneficis esperats: x Ambientals 

x Socials 

☐ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
d'innovació 

  

   

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

3, 4.8, 6.1, 6.9, 5.8, 6.6, 7.7, 6.9, 8.5, 9.5, 9.7 

 
 

 

Persona o àrea responsable: Noa Forcada 

  

Calendari d’execució previst: 2022 en endavant 

  

Recursos humans i/o econòmics: 
Vaig obrir la botiga el passat 3 de març. Estic sola al capdavant del 
projecte, però compto amb la participació d’entitats amb qui he 
buscat col·laborar. 

  

Observacions: Escriviu, si s’escau, altres observacions. 
 

 

Indicador/s: 

Nombre de viatges que aconsegueixo fer per entregar-ho, o nombre de vegades que m’ho venen a 
recollir, així com número d’entitats amb qui puc col·laborar. 

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: Feu 
clic per escriure 

una data. 

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

data. 

Promoció del consum de segona mà 

Nombre de vendes. 
Nombre de persones que 
entren a la botiga 
interessades en el projecte. 

 40€ 
 10 
(valor diari) 

150 € 
50 
 

A emplenar quan 
l’acció ja s’ha 
realitzat durant 1 
any. 

A emplenar quan 
l’acció ja s’ha 
realitzat durant 
2 anys. 

Recollida de roba i articles  (a particulars) 

Nombre de bosses 
entregades a la botiga. 
Nombre de bosses 
recollides a domicilis. 

3 a la setmana 
10 quinzenals 

3 al dia 
10 quinzenals 

A emplenar quan 
l’acció ja s’ha 
realitzat durant 1 
any. 

A emplenar quan 
l’acció ja s’ha 
realitzat durant 
2 anys. 

Recollida de roba i articles  (a empreses) 

Nombre de vegades que 
dites empreses em 
contacten 
Nombre de bosses que 
aconsegueixo recuperar. 

2 al mes 
 
 
25 al mes 

4 al mes 
 
 
50 al mes 

A emplenar quan 
l’acció ja s’ha 
realitzat durant 1 
any. 

A emplenar quan 
l’acció ja s’ha 
realitzat durant 
2 anys. 

Donació a entitats 

Nombre de viatges que 
aconsegueixo fer per 
entregar-ho, o nombre de 
vegades que m’ho venen a 
recollir. 
Número d’entitats amb qui 
col·laboro 

3 al mes 
 
 
 
4 

6 al mes 
 
 
 
8 

A emplenar quan 
l’acció ja s’ha 
realitzat durant 1 
any. 

A emplenar quan 
l’acció ja s’ha 
realitzat durant 
2 anys. 
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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 

Entitats socials: 
Gimnàs Social Sant Pau 
Barcelona Gat i Gos 
Associació Companys Solidaris 
Llibre Solidari 
 
Xarxa d’Economia Social i Solidària - Pam a Pam (en procés) 
 

 

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

