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1. Dades de l’organització 
 

Nom: Barnavasi, Associació de Comerciants de Sant Gervasi 
   

Breu descripció: Barnavasi és l’associació que promou i gestinona l’Eix Comercial de Sant 
Gervasi desde 1984. 
L'objectiu primordial de Barnavasi és la dinamització i potenciació del comerç 
de proximitat dins del territori de Sant Gervasi, alhora que defensar els 
interessos col·lectius dels comerciants davant de les diferents administracions 
públiques. 
Promoure el coneixement i la imatge del comerç de Sant Gervasi, mobilitzant 
el veïnat com a clients potencials de les nostres botigues, principals 
consumidors i transmetre la sostenibilitat d’aquest comerç Km 0. 
 

 

 

  

Dades de contacte 
 c/ Septimània, 31 bxs. L-6  -  08006-Barcelona 

  
 

Tel. 93 217 61 79 – 618 98 80 89 
  

 barnavasi@eixosbcn.org 

 
 

www.barnavasi.com 

  

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

dimarts, 7 / febrer / 2017 
 

 

2. Dades del Pla d’Acció 

 

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

El pla d’acció s’ha elaborat basant-nos en la nostra experiència i el coneixement del comerç i els 
comerciants de Sant Gervasi, desprès de més de 35 anys d’associació i el desenvolupament d’una 
multiplicitat d’accions que, de fet, son accions de sostenibilitat en el comerç. 

Hem detectat durant aquest anys del Pla de Sostenibilitat inquietuds per part dels comerciants de 
Sant Gervasi, sobre: Foment del comerç de proximitat de Sant Gervasi, bosses de plàstic, consum 
d’energia elèctrica i aigua, ús dels aparells d’aire condicionat... (possibles estalvis) etc. Debatent la 
necessitat d’implementar actuacions conjuntes per aplicar accions sostenibles. 
  

Data de publicació del Pla d’Acció: dimarts, 22 / juny / 2021 

  

Vigència del Pla d’Acció: 2021-2022 

  

Pla o plans d’acció anteriors: Pla d’acció 2017,  Pla d’acció 2018 ,  Pla d’acció 2019-2020  
 

 

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/1552.pdf
https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/documents/plans/plaaccio_cs_barnavasi_2018.pdf
https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/documents/plans/pla_daccio_cs_2019-2020_barnavasi.pdf
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3. Objectiu del Pla d’Acció 

 

Punt de partida del Pla d’Acció:  

 Barnavasi porta desenvolupant projectes i realitzant campanyes de sostenibilitat des de fa molts 
anys. 
Ha promogut campanyes i col·laborat en diferents actuacions com: Camins escolars, Recollida 
d’aliments, establir convenis de participació en activitats que desenvolupa Barnavasi, amb la 
Fundació Sant Joan de Deu, Fundació Putxet, participació activa en el projecte creació de una 
Superilla en Sant Gervasi - La Bonanova. 
Foment de la recollida del Cartró als carrers on tenim recollida a porta. 
Foment de l’estalvi energètic (lluminàries) amb campanyes de difusió. 
Foment de la compra de proximitat al barri de Sant Gervasi, amb Mostres de Comerç, campanyes 
de fidelització de clientela i publicitat del comerç de proximitat de Sant Gervasi. 
 

 
Propòsit principal del Pla d’Acció: 

Crear conscienciació als botiguers i botigueres de Sant Gervasi i clients i clientes de les nostres 
botigues dels diferents compromisos que pot adquirir com a ciutadà en vers a la sostenibilitat. 

Difondre entre els nostres associats el Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022. 

A les activitats realitzades per Barnavasi al carrer com a Mostres de Comerç, durant tot l’any 2019 
van fer difusió sobre l’impacte de les bosses de plàstic al medi ambient i  alhora vàrem fomentar 
l’ús de bosses reutilitzables, lliurant gratuïtament bosses de roba. Campanya que volem que tingui 
continuïtat durant aquest any 2021 i 2022.   
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4. Descripció de les actuacions 
 

1. Nom de l’actuació: 
                        BCN MARKET 
 

  
 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

L’objectiu és donar suport  i més 
visibilitat als comerços associats  en 
al Market Place, BcnMarket impulsat 
per Barnacom amb el suport de 
l’Ajuntament de Barcelona. 

 

 

 

 
 

 

     

Breu descripció: Una eina creada per BARNACOM de les mans de la Fundació Barcelona 
Comerç entitat a la qual BARNAVASI, pertany com Eix Comercial de Sant 
Gervasi, amb la gestió tecnològica de les empreses Tiendeo & Manzaning, i 
amb el suport de la Direcció de Comerç de l’Ajuntament de Barcelona. 
 
L'objectiu de BCNMARKET és convertir-se en la plataforma matriu que porti 
tant tràfic online com tràfic a les botigues físiques a tots els comerços de 
Barcelona. Un gran cercador on els barcelonins i barcelonines trobin 
qualsevol cosa que necessitin a les botigues de la ciutat. No només un 
Marketplace, si no el gran aparador visual per al comerç de Barcelona.  
 

 Un recurs que ajudarà a fer visible les botigues en línia perquè 
qualsevol usuari o potencial client que busqui un article o servei que 
ofereixen els comerços de Sant Gervasi, i pugui trobar-ho fàcilment. 

 Dissenyada perquè el client pugui contactar a través de les dades 
facilitades per la botiga: WhatsApp, e-mail, web, xarxes socials...; hi 
pugui realitzar  comandes a través de WhatsApp o Web en cas que 
tinguin una web de venda en línia. 

 

 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

BcnMarket 

 

Beneficis esperats: ☒ Ambientals  

☒ Socials 

☒ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
d'innovació 

  

   

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

8.8, 9.6 

 
 

 

https://www.bcnmarket.cat/
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: 

Número de botigues que s’adhereixin a la plataforma BcnMarket 

 

  

 

Persona o àrea responsable:  Dinamització de Barnavasi, L’Eix Comercial de Sant Gervasi 

  

Calendari d’execució previst: A partir de juny 2021 

  
 Recursos humans i/o econòmics:  Els de la pròpia associació  

  

Observacions:       
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2. Nom de l’actuació:  KIT D’AMBIENTALITZACIÓ   

  
 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

Implementar bones pràctiques de 
consum responsable entre els 
nostres associats 

 

 

 

 

 

 

 

     

Breu descripció: El Kit d’ambientalització de Barcelona + Sostenible és un recurs disponible 
per als comerços membres de la xarxa que té com a objectiu la reducció del 
consum de recursos a través de fer més sostenibles els espais de treball tant si 
són locals comercials com oficines.  
 

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.  
 

Aquests adhesius s’hauran d’enganxar en llocs estratègics per tal que tinguin 
més efecte. Fent ús dels diferents materials que ofereix aquest recurs podreu 
aplicar bones pràctiques en consum responsable d’una manera fàcil i 
entretinguda, que us suposarà un estalvi econòmic i energètic!  
 

Fent ús dels diferents materials que ofereix aquest recurs podreu aplicar 
bones pràctiques en consum responsable d’una manera fàcil i entretinguda, 
que us pot arribar a suposar un petit estalvi econòmic i energètic!  
 

Aquest Kit es facilitarà a petició de tots els associats/des que es vulguin 
adherir a aquesta bona pràctica. 
 

Es pot sol·licitar a Barnavasi en format físic o descarregar-vos-el en línia a 
través d'aquest enllaç.  

 

 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

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

 

Beneficis esperats: 
☒ Ambientals  

☒ Socials 

☒ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
de millora 

  

   

 
 
Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació? 
 
1.10 / 3.7 / 4.5  

 

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/pagines/document/12499/kit_ambientalitzacio_sense_marques.pdf
http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/pagines/document/12499/kit_ambientalitzacio_sense_marques.pdf
https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-%20sostenible/tags/page/kit-dambientalitzacio-doficines-i-establiments
https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-%20sostenible/tags/page/kit-dambientalitzacio-doficines-i-establiments
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: 

Número d’associats que  faran la petició del Kit per a implementar-lo als seus locals 

 

  

 

 

Persona o àrea responsable:   Dinamització de Barnavasi, L’Eix Comercial de Sant Gervasi  

  

Calendari d’execució previst: Durant la vigència del Pla d’Acció 2021-2022 

  

Recursos humans i/o econòmics: Els de la pròpia associació 

  

Observacions: Barnavasi, distribuirà el material del Kit d’Ambientalització 
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3. Nom de l’actuació: FORMACIÓ DE BONES PRÀCTIQUES 
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

L’objectiu d’aquesta formació és 
repassar les accions bàsiques de 
bones pràctiques que es poden dur a 
terme els comerços associats en 
relació amb els àmbits: residus, 
aigua, energia i soroll. 
Es pretén conscienciar als comerços 
sobre els beneficis que poden 
aconseguir en termes de consum de 
recursos i contaminació posant 
l’atenció en quatre àmbits sobre els 
quals pot actuar el teu establiment.  

 

 

 

 

 
 

 

     

Breu descripció: Càpsula formativa d’1,5 h de durada que aborda algunes de les bones 
pràctiques que poden portar a terme els establiments comercials en els 
àmbits de residus, aigua, energia i soroll. 
El nostre entorn és el nostre futur i és responsabilitat de tothom mantenir-lo 
en les millors condicions possibles. Els establiments comercials desenvolupen 
una activitat econòmica que pot incidir positivament o negativament en el 
nostre entorn segons les nostres accions. 
Aquesta formació pretén donar unes nocions bàsiques sobre com aconseguir 
implantar bones pràctiques als nostres establiments. Les bones pràctiques, a 
més de contribuir a la sostenibilitat de la nostra ciutat i del nostre futur, ens 
ajuden a reduir el consum de recursos i alhora les nostres factures. 
Continguts: 
• Residus: normativa bàsica; com gestionar les fraccions i prevenció dels 
residus; tractament final. 
• Aigua: usos de l’aigua a Barcelona; gestió de l’aigua a l’establiment; bones 
pràctiques pel bon ús de l’aigua. 
• Energia: usos de l’energia a Barcelona; gestió de l’energia a l’establiment; 
bones pràctiques per la reducció d’energia. 
• Soroll: fonts de soroll; mesures de prevenció de soroll. 

 

 

 

  

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? 
 

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
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3.3/4.5/5.8/5.9/5.10/8.4/10.6 

 

 

 

Indicador/s: 

Núm. de comerços que realitzin la càpsula formativa. 
Al desembre contactarem amb els comerços que han realitzat la càpsula per saber si han canviat hàbits, hi 
han incorporat  mesures. 

 

  

 

 

Persona o àrea responsable:   Dinamització de Barnavasi, L’Eix Comercial de Sant Gervasi  

  

Calendari d’execució previst: 
 Durant la vigència del Pla d’Acció 2021-2022  

   Els de la pròpia associació    

Recursos humans i/o econòmics:  
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4. Nom de l’actuació: Taller: Redueix la despesa energètica del teu comerç 
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

Incrementar l’estalvi, l’eficiència i l’ús 
racional de l’energia en el comerç de 
Sant Gervasi. 
Descobrir si es te la tarifa més 
reduïda per les vostres necessitats, 
com fer un ús eficient de 
determinats aparells i els aspectes a 
tenir en compte per a fer un 
diagnòstic i una gestió energètica 
adequada del vostre negoci. 

 

 

 

 

 
 

 

     
Breu descripció: El taller s’engloba dins del programa Carrega’t d’Energia, un projecte 

emmarcat en el Pla d’autosuficiència energètica de l’Ajuntament de Barcelona 
que ofereix tallers sobre consum elèctric per tal de contribuir a un consum 
conscient i estalviador d’energia. 
El taller és gratuït i té una durada de 90 minuts, amb un mínim de 8 i un 
màxim de 20 persones. 
Durant el taller, un educador mostrarà els passos per a fer un inventari 
energètic del vostre negoci, com saber escollir la tarifa i la potència que 
necessiteu i mesures per optimitzar els equips que teniu. 

 

 

 

  

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? 
 
 4.5/8.4/10.4 
 

Indicador/s: 

Núm. d’associats que realitzin el taller 

 

 

Persona o àrea responsable:   Dinamització de Barnavasi, L’Eix Comercial de Sant Gervasi  

  

Calendari d’execució previst: Durant la vigència del Pla d’Acció 2021-2022  

  

Recursos humans i/o econòmics:  Els de la pròpia associació  

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
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5. Nom de l’actuació: FORMACIÓ DE PREVENCIÓ I CORRECTA GESTIÓ DE  RESIDUS 
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

L’objectiu d’aquesta formació és  
repassar les accions bàsiques que 
poden dur a terme els comerços 
associats en termes de prevenció de 
residus en origen i de correcta gestió 
dels residus generats. 
Es pretén conscienciar als comerços 
sobre la quantitat de residus que es 
poden deixar de produir i alhora 
mostrar com fer una correcta 
classificació dels residus a l’hora de 
llençar-los a les escombraries. 

 

 

 

 

 

 

 

  
    

Breu descripció: Càpsula formativa d’una hora aproximada de durada que aborda la prevenció de 
residus en origen i la correcta gestió. 
El nostre entorn és el nostre futur i és responsabilitat de tothom mantenir-lo en les 
millors condicions possibles. La generació de residus s’ha convertit en un problema 
mundial que és important treballar a escala local. Els establiments comercials 
desenvolupen activitats econòmiques que generen residus. 
Aquesta formació pretén donar unes nocions bàsiques sobre com aconseguir 
prevenir la generació de residus als nostres establiments així com recordar els criteris 
de correcta classificació dels residus. Les bones pràctiques de prevenció i classificació 
dels residus afavoreixen que es faci un reciclatge més eficient, consumint menys 
recursos i incrementant la quantitat de materials que es poden reciclar. A 
més evitarà possibles sancions administratives davant de les inspeccions periòdiques 
de residus que es realitzen a la ciutat. 
Continguts: 
• Breu introducció de la legislació vigent sobre residus. Iniciatives relacionades amb la 
reducció i prevenció de residus. Obligacions dels productors i/o generadors 
d’aquests. Funcionament de les inspeccions. 
• Tipologia de residus que es generen. Com s’han de gestionar en cada cas concret, 
depenent de la ubicació de l’establiment dins de la ciutat. Serveis i sistemes de 
recollida de la ciutat. Punts verds. 
• Què es fa amb cada un dels residus que es generen. Tractament i destí final.  
Aquesta formació es pot oferir amb un mínim d’assistència de 8-10 persones. Es 
podrà realitzar de forma presencial o telemàtica, en format visita o en format 
xerrada. 

 

 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

      

 

Beneficis esperats: 
☒ Ambientals  

☐ Socials 

☒ Econòmics 

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

5.8/5.9/5.10  

 

 

 

Indicador/s: 

Número d’associats que sol·licitin la capsula formativa  

  

 

 

Persona o àrea responsable:   Dinamització de Barnavasi, L’Eix Comercial de Sant Gervasi  

  

Calendari d’execució previst:  Durant la vigència del Pla d’Acció 2021-2022  

  

Recursos humans i/o econòmics:       

  

Observacions:  

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
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6. Nom de l’actuació: ACCIONS I ACTUACIONS BARNAVASI 
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

Promoure la participació de tots els 
comerços associats de Barnavasi a totes 
les accions i actuacions de dinamització i 
fidelització que dur a terme durant l’any 
l’entitat. 

 

 

 

 

 

 

 

     

Breu descripció: Durant tot l’any Barnavasi, porta a terme diferents accions i actuacions per a 
dinamitzar el comerç de proximitat de Sant Gervasi i així com accions per fidelitzar als 
clients i clientes de les nostres botigues, principalment el veïnat de Sant Gervasi. 
Es realitzen  diferents accions i actuacions com;  

 Mostres de Comerç, enguany al 2021 hem realitzat la 23a edició de la Mostra 
del Comerç de Sant Gervasi i 10a Mostra de Comerç de Galvany, Fira de 
Comerç a la Bonanova i realitzarem en el segon semestre de l’any, 11a 
Mostra de Galvany i la 8a Mostra de Tardor. 

 Campanyes de vals de compra, sorteig de bici elèctrica, i el Sorteig de Reis “El 
Comerç de Sant Gervasi et vol fer un regal de Reis” que durant el 2021 es 
celebrarà la seva 15a edició, amb una gran acollida per part de clients i 
clientes, com d’establiments participants 

 

 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

www.barnavasi.com 

 

Beneficis esperats: ☒ Ambientals  

☒ Socials 

☒ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
de continuitat 

  

   

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

8.8, 9.6  

 

 

Indicador/s: 

Numero d’associats que participen a les accions i actuacions que promou l’entitat 

Persona o àrea responsable:   Dinamització de Barnavasi, L’Eix Comercial de Sant Gervasi   

  

Calendari d’execució previst:  Durant la vigència del Pla d’Acció 2021-2022  

  

Recursos humans i/o econòmics:  Els de la pròpia associació  

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: juny-2021 
Valor esperat al 

cap d’un any: 

Valor assolit 
Data 1r any:  

des.-21 

Valor assolit 
Data 2n any: 

des.-22 

BCN MARKET 
Número de botigues que s’adhereixin a 

la plataforma BcnMarket 

 
0 

Un 50 % dels 
associats adherits 

 
 
 

 
 

BONES PRÀCTIQUES -  KIT 
D’AMBIENTALITZACIÓ   

Núm. d’associats que  faran la petició 
del Kit per a implementar-lo als seus 
locals 

      
Un 40 % d’associats  
ho demanin 

---------------------- --------------------- 

FORMACIÓ DE BONES 
PRÀCTIQUES 

Núm. de comerços que realitzin la 
càpsula formativa. 
Al desembre contactarem amb els 
comerços que han realitzat la càpsula 
per saber si han canviat hàbits, hi han 
incorporat  mesures 

0 10 d’associats --------------------- 
       
----------------------- 
 

TALLER: REDUEIX LA DESPESA 
ENERGÈTICA DEL TEU COMERÇ 

 
Núm. d’associats que realitzin el taller 
 

0 20 d’associats -------------------- --------------------- 

FORMACIÓ DE PREVENCIÓ I 
CORRECTA GESTIÓ DE  RESIDUS 
 

Número d’associats que sol·licitin la 
capsula formativa  

0 20 d’associats  

 
 
 
 

ACCIONS I ACTUACIONS 
BARNAVASI 

Numero d’associats que participen a 
les accions i actuacions que promou 
l’entitat 

85 % Accions 
60 % Actuacions 

99 % en Accions  
80 % en Actuacions 

  

 



       

14 
 

  

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 

Barcelona Comerç, Fundació Putxet, Fundació Sant Joan de Déu, As. Comerciants del Farró, AVV Sant 

Gervasi, Banc dels Aliments. 

 

 

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

