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1. Dades de l’organització 
 

Nom: Associació del Comerç i les Empreses de Trinitat Nova 

  

Breu descripció: L’Associació del Comerç i les Empreses de Trinitat Nova és una entitat que treballa per 
al desenvolupament econòmic del barri i, alhora, per a la seva millora com espai de 
convivència i creixement dels seus veïns. 
Fundada al 2014, els seus objectius inclouen la dinamització comercial del barri com a 
resposta a la situació d’estancament en la qual es troba el comerç, representar i 
cohesionar el col·lectiu empresarial i engegar iniciatives, en el sentit més ampli, per a 
la millora de la competitivitat i la promoció del territori i de les empreses que hi 
operen. 

 

 

  

Dades de contacte 
 

Carrer de La Fosca, 10/ 08033, Barcelona 

 
 937977051 

 
 comerciantstrinitatnova@gmail.com  

 
 

https://www.comerciantstrinitatnova.cat  

  

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

dimarts, 24 / març / 2015 
 

 

2. Dades del Pla d’Acció 

 

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

En una reunió de representants de l’entitat amb Barcelona + Sostenible s’han decidit les actuacions que 
s’inclouen en el Pla d’Acció per 2022, tenint en compte les accions realitzades els anys anteriors i amb 
l’objectiu de millorar amb noves accions sostenibles. 

  

Data de publicació del Pla d’Acció: dimecres, 20 / 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:  

El Pla d’acció que planteja l’entitat el 2022, després de l’aturada obligada per la pandèmia al 2020 i 2021, 
pretén recuperar algunes actuacions incloses en el seu programa de Responsabilitat Social: foment de 
l'alimentació saludable, destacar el paper de la dona i altres accions sostenibles  
 

 

mailto:comerciantstrinitatnova@gmail.com
https://www.comerciantstrinitatnova.cat/
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/1460.pdf
https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/documents/plans/pla_accio_trinitatnova_2018.pdf
https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/documents/plans/pla_accio_trinitat_nova_2019.pdf
https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/documents/plans/pladaccio_ass_trinitatnova_2020.pdf
https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/plansaccio/pla-daccio-del-comerc-i-les-empreses-de-trinitat-nova-2021
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Propòsit principal del Pla d’Acció: 

Com a entitat, difondrem una cultura ètica i responsable entre els associats dins d’una actuació RSE. A més, 
l’Associació donarà suport a aquelles accions que vagin en aquesta línia per part de membres de l’entitat 
de manera individual. 

 

4. Descripció de les actuacions 
 

1. Nom de l’actuació: Dia de la Dona 
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

Visualitzar a les dones comerciants de 
Trinitat Nova en un Dia com el 8 de març 
i presentar-les com a exemple de dones 
emprenedores, fortes i autònomes. 

 

 

 

 

 

 

 

     

Breu descripció: Un any més, l'Associació del Comerç i les Empreses de Trinitat Nova ha organitzat 
una activitat per a celebrar el Dia de la Dona (8 de març). Enguany, en col·laboració 
amb 9 Barris Conviu, l’associació ha organitzat una campanya protagonitzada pels 
comerciants de Trinitat Nova. L'acció ha consistit a fer-se una foto en la qual cada 
comerciant apareix amb un cartell i una frase referent a les dones. El comerciant 
apareix acompanyat d'una de les dones de l'equip de 9 BarrisConviu. S'han imprès 
cartells amb aquestes fotos i s'han penjat en els comerços i, a més, s'ha fet una 
exposició amb aquests cartells al Casal de Barri de Trinitat Nova. 

 

 

 

  

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? 
 

7.2/9.9  

 
 

 

 

Persona o àrea responsable: La presidenta i els membres de la junta 

  

Calendari d’execució previst: Març 2022 

  

Recursos humans i/o econòmics: L’associació de comerciants, 9Barris Conviu 

  

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

 

 

Indicador/s: 

-Nombre de comerços que han participat 
 

 

2. Nom de l’actuació: Foment de l’alimentació saludable 
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

Fomentar el consum de productes de 
proximitat, de temporada i productes de 
mercat. Per a això, l'Associació del 
Comerç i les Empreses de Trinitat Nova 
organitzaran uns tallers de cuina que 
impartiran paradistes del Mercat de la 
Trinitat amb l'ajuda d'una dietista-
nutricionista. 

 

 

 

 

 

 

 

     

Breu descripció: L'Associació del Comerç i les Empreses de Trinitat Nova ha organitzat uns tallers de 
cuina que impartiran alguns paradistes del Mercat. Cada taller se centrarà en 
l'elaboració d'una recepta que anirà explicant el paradista, que estarà acompanyat 
per una dietista-nutricionista, que complementarà el taller amb informació d'interès 
sobre alimentació saludable. 

 

 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

      

 

Beneficis esperats: 
☒ Ambientals  

☒ Socials 

☒ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
de millora 

  

   

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

3.5/5.2/5.3/5.4/5.7  

 
 

 

 

Persona o àrea responsable: La presidenta i la Junta 

  

Calendari d’execució previst: 2022 

  

Recursos humans i/o econòmics: L’Associació de Comerciants 

  

Observacions: 
  

 

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 comerços que participen en l'acció (imparteixen el taller) 
-Nombre de comerços que fan difusió de l’acció 
-Assistents als tallers 

 

 

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 del Comerç i les Empreses de Trinitat Nova 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, així com a eines per a reduir la seva 
factura elèctrica  

 

 

 

  

Més informació 

(enllaç): 
      https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/node/14842  

 

Beneficis esperats: 
☒ Ambientals  

☒ Socials 

☒ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
d'innovació   

   

https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/comerc-sostenible
https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/node/14842
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Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació? 
 

4.5 / 6.7 

 

Persona o àrea responsable: La presidenta i els membres de la Junta 

  

Calendari d’execució previst: 2022 

  

Recursos humans i/o econòmics: L’associació 

  

Observacions: 
  

 

Indicador/s: 

-Nombre de comerços que participen en la formació 

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.-22 

Valor esperat al 
cap d’un any: 

Valor assolit 
Data 1r any:   

Valor assolit 
Data 2n any:   

Dia de la Dona 
Nombre de comerços que 
han participat 

28 28     

Foment de l’alimentació saludable 

- Nombre de comerços que 
participen en l'acció 
(imparteixen el taller) 
-Nombre de comerços que 
fan difusió de l’acció 
-Assistents als tallers 

5 
 
 
30 
 
70 

12 
 
 
30 
 
100 

    

Assistència a formacions del programa 
Comerç + Sostenible 
 

-Nombre de comerços que 
participen en les formacions 

30 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 

Casal de Barri Trinitat Nova 
9Barris Conviu 
Associació de Veïns de Trinitat Nova 

 

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

