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1. Dades de l’organització 
 

Nom: Associació de Comerciants de Zona Nord 

  

Breu descripció: L’Associació de Comerciants de Zona Nord va néixer amb l’objectiu de treballar per a 
la promoció econòmica de la zona i la integració i treball conjunt de tot el comerç, 
generant sinergies amb el territori i la població dels barris. L’Associació exerceix de 
representant davant de l’administració, treballa per sensibilitzar el comerç en relació 
a l’associacionisme, la millora de la competitivitat dels seus associats, per al foment 
del comerç de proximitat i per establir relacions, creant xarxa, amb el territori. 

 

 

  

Dades de contacte 
 

Carrer de Vallcivera, 10 /08033, Barcelona 

 
 677702838 

 
 associaciodecomerciantszonanord@outlook.es  

 
 

https://www.facebook.com/comerciantszonanord  

  

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

dijous, 1 / juny / 2017 
 

 

2. Dades del Pla d’Acció 

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

L’Associació de Comerciants de Zona Nord organitza reunions freqüents per concretar les activitats i accions 
vinculades amb el seu programa de dinamització comercial, així com les accions sostenibles que s’inclouen 
en el mateix. Normalment, hi ha un grup motor compost per diversos membres de l’associació que 
s’encarrega d’executar aquestes activitats. Aquest grup motor és l’encarregat de concretar les accions que 
es fan dins del Pla d’Acció. 

  

Data de publicació del Pla d’Acció: dimarts, 17 / maig / 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:  

L’associació de Comerciants Zona Nord, està integrada i sensibilitzada completament amb la 
responsabilitat Social de les Empreses. A l’hora de fer nous socis es un punt el qual es remarca, per poder 
fer posteriorment col·laboracions entre el comerç i el client, així arribem al màxim de punts de la Zona, fem 
participativa a tota la comunitat i es crea un vincle  per millorar el comerç de proximitat de la Zona Nord. 
Incorporem durant tot l’any, un conjunt d’actuacions d’acord amb els valors socials que marca el nostre 
paper com a comerç de proximitat amb la voluntat de millorar la comunicació i participació entre tota la 
Zona Nord. 

mailto:associaciodecomerciantszonanord@outlook.es
https://www.facebook.com/comerciantszonanord
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/1475.pdf
https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/documents/plans/pla_accio_zonanord_2018.pdf
https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/documents/plans/plaaccio_zonanord_2019.pdf
https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/documents/plans/acc_zn_pladaccio_bs_2020_modificat.pdf
https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/documents/plans/pladaccio_ass_comerciants_zona_nord_2021_.pdf
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Propòsit principal del Pla d’Acció: 

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

 

4. Descripció de les actuacions 
 

1. Nom de l’actuació: Taller Sant Jordi/ Photocall 
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

Coordinació entre els socis de la Zona 
Nord per fer difusió d’aquesta iniciativa 
entre els nostres clients. 
Amb aquesta activitat es pretén 
reutilitzar restes de roba que hi hagi per 
casa feta mal bé,  per que no vagi a les 
escombraries directament. 
S'ha organitzat un taller gratuït de 
confecció de roses amb les teles 
recollides.  
El Photocall que s'ha creat amb la roba 
serà un element comú que es quedarà a 
la Zona Nord. 

 

 

 

 

 
 

 

     

Breu descripció: Fer un photocall amb roba que tenim per casa, amb punts de recollida de material 
en comerços associats. 
Posteriorment, fer un taller coordinat per la seva confecció.  
La base del Photocall la hem reutilitzat d’un separador entre taules de un comerç de 
restauració de la zona. 
S’ha fet un vídeo amb els veïns de la zona i el nostre photocall. 

 

 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

www.facebook.com/comerciantszonanord  

 

Beneficis esperats: 
☒ Ambientals  

☒ Socials 

☐ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
d'innovació 

  

   

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

5.1/5.8/5.10/6.2  

 
 

 

 

http://www.facebook.com/comerciantszonanord
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: Associació de Comerciants Zona Nord 

  

Calendari d’execució previst: Març- Abril 

  

Recursos humans i/o econòmics: 

La pròpia entitat, taller de costura zona Nord (El ojo de la 
aguja), La Indomable, Associació Ubuntu. 

  

Observacions: www.facebook.com/comerciantszonanord  

 

 

Indicador/s: 

Nombre de comerços implicats en l’acció 
Clients que participen en el taller. Tant en la recerca de roba com en la confecció 
 

 

 

 

 

2. Nom de l’actuació: Cada ovella amb la seva parella 
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

Integrar-nos amb la comunitat de la 
zona per fer sensibilització i donar 
coneixement de la tria selectiva de 
residus: saber on va cada residu a cada 
contenidor.  
Amb aquesta acció, l’Associació de 
Comerciants de Zona Nord col·labora 
amb la organització de la Festa Major de 
Ciutat Meridiana.  
L’activitat tindrà una durada de 10 dies 
per poder passar pels comerços i trobar 
els residus que hi ha i esbrinar en quin 
contenidor s'han de dipositar. 

 

 

 

 
 

 

 

     
Breu descripció: Es una activitat-gimcana durant deu dies que dura la Festa Major en la qual els 

participants han de trobar el residu que té exposat cada comerç, apuntar-ho en una 
cartilla i seleccionar el contenidor de residus corresponent.  

 

 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

      

 

Beneficis esperats: 
☒ Ambientals  

☒ Socials 

☐ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
d'innovació 

  

   

http://www.facebook.com/comerciantszonanord


       

4 
 

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

9.3/9.6/9.9  

 
 

 

 

Persona o àrea responsable: Associació de Comerciants Zona Nord 

  

Calendari d’execució previst: Juny  

  

Recursos humans i/o econòmics: La pròpia entitat, veïns, altres entitats del territori 

  

Observacions: 
www.facebook.com/comerciantszonanord  
 

 

 

Indicador/s: 

Nombre de comerços implicats en l’acció 
Infants dels casals de la Zona Nord 
Infants de les escoles Zona Nord 

 

 

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 Zona Nord 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 

 

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
http://www.facebook.com/comerciantszonanord
https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/comerc-sostenible/tags/page/formacions-cs
https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/comerc-sostenible/tags/page/formacions-cs
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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 

 
 

 

 

Persona o àrea responsable: Associació de Comerciants Zona Nord 

  

Calendari d’execució previst: 2022 

  

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

  

Observacions: 
 
 

 

 

Indicador/s: 

Nombre de comerços participants en les formacions. 

 

 

  

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:       

Valor assolit 
Data 2n any:       

Taller Sant Jordi/ Photocall 

-Nombre de comerços 
implicats en l’acció. 
-Clients que participen en el 
taller. 

-10 
 
-30 

-20 
 
-70 

            

Cada ovella amb la seva parella 

-Nombre de comerços 
implicats en l’acció 
-Infants dels casals de la 
Zona Nord 
-Infants de les escoles Zona 
Nord 
 

-30 
 
-20 
 
-20 

-20 
 
-70 

            

Assistència a formacions del programa 
Comerç + Sostenible 

-Nombre de comerços 
participants en les 
formacions. 

-20 -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’associació de Comerciants Zona Nord, col·labora amb diferents entitats: 
Associació de veïns Ciutat Meridiana 
Associació Ubuntu 
Cruïlla (salesians) 
La Indomable 
Casal infantil de Ciutat Meridiana 
Casal de joves Zona Nord 
AFA Mare Alfonsa Cavin 
Amb Veu de dona 
Educarts 
Divendres Alternatius 
Club petanca Ciutat Meridiana 
CEU meridiana 
Taller de costura y artesanes  
Amb les quals treballem amb l’objectiu d’organitzar activitats per dinamitzar tant el comerç  com el propi 
barri. D’aquesta manera, es crea un vincle entre veïns, comerciants i territori. 

 

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

