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1. Dades de l’organització 
 

  

Nom: Associació d’Amics i Comerciants de la plaça Reial 

  

Breu descripció: L’Associació d’Amics i Comerciants de la Plaça Reial, va néixer l’any 1999 sense ànim 
de lucre i té com a finalitat promocionar la Plaça Reial de Barcelona des d’un punt de 
vista cultural, cívic i comercial. És un punt de trobada per a totes les persones, 
comerços i entitats que hi viuen, treballen o desenvolupen la seva activitat a la Plaça 
Reial, així com promotor d’agitació cultural de la Plaça i el seu entorn. L’Associació 
d’Amics i Comerciants de la Plaça Reial està oberta a la participació de totes aquelles 
persones que, com nosaltres, s’estimen aquest racó de Barcelona 

  

Dades de contacte        Plaça Reial, 3 baixos, 08002 BCN  

       637445812  

        hola@lareial.com  

        www.lareial.com  

   

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

dimarts, 20 / juny / 2017 

 

2. Dades del Pla d’Acció 
 

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

La majoria dels associats de la nostra entitat són restauradors o locals d’oci nocturn que operen a la plaça 
des de fa molts anys, per tant estan molt arrelats al territori amb una gran consciència que la plaça té una 
gran influència en el districte de Ciutat Vella. Els membres de l’associació estan molt conscienciats de la 
importància de la neteja i seguretat de la mateixa. 
Des de l’Associació d'amics i comerciants de la plaça Reial, s'impulsa un projecte anomenat “La Reial Ens 
Mou 2018”: arriba amb propostes innovadores i d’interès social, participatiu i cultural, que convoquen un 
públic més divers, un públic del barri i d'altres llocs de la ciutat. Un espai de cohesió social. 
La Reial vol crear un equilibri en convivència entre veïns, barcelonins d'altres barris de la ciutat, 
comerciants i turistes. Buscar complicitat entre totes les entitatslocals és vital per a establir els vincles que 
propiciïn la relació entre ells i que l'oferta no només sigui diversa sinó complementària. 

 

Data de publicació del Pla d’Acció: divendres, 7 / juny / 2019 

  

Vigència del Pla d’Acció: 31/12/2020 

  

Pla o plans d’acció anteriors:  Pla d’Acció 2017 i Pla d’Acció 2018 

mailto:hola@lareial.com
http://www.lareial.com/
http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/documents/plans/1511.pdf
http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/documents/plans/plaaccio_bs_placa_reial_2018_def.pdf
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3. Objectiu del Pla d’Acció 
 

 
Punt de partida del Pla d’Acció: 

És fonamental per part dels comerciants, mantenir i millorar les condicions de neteja, ordre i seguretat de 
la plaça, que actualment sofreix la sobre-població d'indigents que pul·lulen per la plaça demanant almoina, 
grups de saltimbanquis i músics de carrer que creant una forta contaminació acústica. 
Els comerciants volen reforçar els vincles amb altres entitats del barri, per crear xarxes de suport als veïns. 

 
Propòsit principal del Pla d’Acció: 

Contribuir a la millora de la plaça per a la millor convivència entre comerciants, veïns, població flotant i 
turistes. Tenir una plaça sempre neta, ordenada i segura. Crear cohesió entre veïns i comerciants per a una 
bona convivència. Combatre la contaminació acústica. Promoure el art sostenible i els valors de l’esport. 

Conscienciar la recollida diferenciada i la utilització dels envasos retornables. 
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☐ Ambientals 

☒ Socials 

☒ Econòmics 

6.1, 7.1, 9.1 

 
 

4. Descripció de les actuacions 
 

  

1. Nom de l’actuació: Exposició Línea de Fuga 
  

Objectius d’aquesta 
actuació: 

Desmitificació i conscienciació sobre la 
figura del “refugiat” 

  

Breu descripció: 
Exposició, web i catáleg, on expliquem les diferents situacions legals en les quals es 
troben persones que arriben al nostre país a la recerca d'un futur millor. 10 retrats, 
10 vides que ens expliquen les seves vides i experiències fins a arribar a Barcelona 

  

 

Beneficis esperats: Tipus d’actuació: 
 
 
 
 
 

 

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

 

  

Persona o àrea responsable: Patricia Radovic, equipo de la Fundació Setba (asociat) 

  

Calendari d’execució previst: 5 al 25 de març 

  

 

Recursos humans i/o econòmics: 
Personal de l’associació, contratació de OAK Legends i les persones 
que treballan en la Fundació Setba 

  

 
Observacions: 

S’ha fet un catáleg numerat i més de 15 còpies han sigut donades a 
les biblioteques de Barcelona. 

 
 

Indicador/s: 
 

Nombre de persones que han vist l’exposició 

 

de millora 

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

☒ Socials 

☒ Econòmics 

4.6, 5.1, 5.8, 5.9 

 
 

 
 

2. Nom de l’actuació: Envasos Retornables 
  

Objectius d’aquesta 
actuació: 

Evitar la utilització indiscriminada de 
plàstic i de envasos de vidre d’un sol ús. 

  

Breu descripció: Per la gran quantitat d’ampolles utilitzades diàriament als locals de la plaça, és molt 
més ecològic la utilització d’envasos retornables. 
Per això els establiments de restauració han acordat amb els seus proveïdors el 
retorn i reutilització dels envasos de begudes. 

  

Més informació 
(enllaç): 

 

 

Beneficis esperats: Tipus d’actuació: 
 
 
 
 
 
 

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

 

  

Persona o àrea responsable: Personal dels locals 

  

Calendari d’execució previst: Tot l’any 

  

Recursos humans i/o econòmics: Personal dels locals, el sous 

  

 
 

Indicador/s: 

Nombre d’establiments adherits a l’actuació. 
% d’ampolles de vidre retornades al llarg del 2019. 

 
de continuïtat 

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
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Aprofitem el IX aniversari de la per a festejar la 
primavera, amb la realització d'un jardí vertical amb material reciclat. 
El jardí vertical s'ha realitzat enels tallers coordinats i duts a terme per l'artista Dolo 
Navas del Drap Art en col·laboració amb els casals de infants i gent gran del barri 
Gòtic. La construcció i assemblatge del jardí vertical es va fer durant la marató de 
piano Maria Canals en Plaza Real. + Música + Art + Reciclatge 

Marató de Piano de Maria Canals 

3. Nom de l’actuació: Maria Canals, jardí vertical 

  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

 
 
 
 

Breu descripció: 
 
 
 
 
 

Més informació 
(enllaç): 

 

Beneficis esperats: ☒ Ambientals 

☒ Socials 

Tipus d’actuació: 
d'innovació 

 ☐ Econòmics   
    

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

6.1, 6.9, 7.2, 9.6    

 

  

 

Persona o àrea responsable: 
Patricia Radovic, Dolo Navas, Rosa Llopis, dinamitzadores dels casals 
infantils i de gent gran. 

  

Calendari d’execució previst: Gener / Març 
  

Recursos humans i/o econòmics: 
Personal de les entitats que ha treballat per l’esdeveniment i els 
tallers i recursos econòmics de l’associació 

  

Observacions: 
Molt important la recollida del material reciclat (ampolles, 
tetrabricks, tapes... per fer el jardí vertical 

 

Indicador/s: 

Nº de persones que han intervingut en la realització del jardí vertical. 

Promoure la creació artística amb valors 
mediambientals, el treball en xarxa amb 
altres entitats del barri, la col·laboració 
intergeneracional en coordinació i 
xarxes. 

http://www.lareial.com/imagenes-de-la-maraton-de-piano-maria-canals-en-plaza- 
real/ 

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
http://www.lareial.com/imagenes-de-la-maraton-de-piano-maria-canals-en-plaza-real/
http://www.lareial.com/imagenes-de-la-maraton-de-piano-maria-canals-en-plaza-real/
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4. Nom de l’actuació: Virayoga amb Arjuna 

2.4, 7.2, 7.6 

 

 
 

 

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

 
 
 
 
 

Breu descripció: 
 
 
 
 
 
 

 
Més informació 
(enllaç): 

 
Beneficis esperats: 

 
 
 
 

Tipus d’actuació: 
 
 
 
 
 

 

 

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

 

  

Persona o àrea responsable: Patricia Radovic, Arjuna 

  

Calendari d’execució previst:  A l'inici de cada estació de l'any 

  

Recursos humans i/o econòmics: Patricia i recursos econòmics de l’associació 

  

 
 

Indicador/s: 
 

Nº de persones que han vingut a fer la classe. 

Utilitzar la plaça com a espai per a fer 
activitats a l'aire lliure i contribuir a la 
promoció d'una  vida  sana. 
Esdeveniment gratuït per a veïns de la 
plaça i del gòtic. Donar bon rotllo a la 
plaça. Apropar altres tipus de visitants. 

 

d'innovació ☒ Ambientals 

☒ Socials 

☐ Econòmics 

http://www.lareial.com/virayoga-primavera-el-23-de-marzo/ 

Classe de Virayoga, que és un sistema de ioga nascut a la ciutat de Barcelona que 
fusiona el ioga amb les arts marcials i pretén acostar aquesta pràctica al màxim de 
persones possibles. Per això juntament amb Arjuna, el seu creador, proposem fer 
ioga al carrer, sense limitacions, només el veí i la seva estoreta per gaudir d'una 
pràctica diferent. Una hora de bon rotllo, d’estiraments i d’exercicis per a tota la 
família. 

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
http://www.lareial.com/virayoga-primavera-el-23-de-marzo/
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5. Avaluació 

Indicadors de seguiment: 
 
 
 

 
Actuació 

 
Indicador 

Valor actual 
Data: maig-19 

Valor esperat al 
cap d’un any: 

Valor assolit 
Data 1r any: 

2018 

Valor assolit 
Data 2n any: 

des-19 

 

EXPOSICIÓ LÍNEA DE FUGA 
Nº persones que han visitat 
l’exposició, que ens han 
seguit en les xarxes 

 

1000 

 

1000 

  

ENVASOS RETORNABLES Nº d’establiments que 
s’adhereixen a l’actuació 

17 22 17 
 

 
MARIA CANALS, JARDÍ VERTICAL 

Nº de persones que han 
intervingut en la realització 
del jardí vertical 

 
70 

 
70 

 
70 

 

 

VIRAYOGA AMB ARJUNA 
Nº de persones que han 
vingut a fer la classe 

 

20 
 

80 
 

- 
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Concurs Maria Canals 

Casal de Gent Gran Pati Llimona 

Ludoteca Placeta del Pi 

Esplai del Pi, Biblioteca 

Gòtic Andreu Nin 

Fundació l’Esperança 

Ludoteca Ample 

Casal Infantil i Franja, 

Fundació Gabella 

Dit i Fet 

Drap Art 

 
 

 

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 
 

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

