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1. Dades de l’organització 
 

Nom: Federació d’Associacions de Comerciants i Veïns Sant Antoni Comerç 

  

Breu descripció: Sant Antoni Comerç és l’entitat que agrupa els establiments comercials i de serveis 

adherits dels carrers de Sant Antoni, les associacions de comerciants dels carrers de 
Sant Antoni, les associacions de venedors del Mercat, dels Encants i del Dominical del 

Llibre de Sant Antoni i l'Associació de Veïns del Barri de Sant Antoni. 

 

 

  

Dades de contacte 
 Manso, 36. 08015-Barcelona 

 
 93.424.80.10 

 
 sac@santantonibcn.com 

 
 santantonibcn.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: 

Després de la signatura del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat la Junta Directiva de l’entitat 
va començar a treballar en el pla d’acció per a l’any 2019-2020, partint de la base que una part 
important de les accions que ja està desenvolupant l’entitat es poden incloure en aquest pla 
d’acció. La proposta de pla d’acció ha estat aprovada per la Junta que en farà també el seguiment 
i l’avaluació. 
Tanmateix per a l’elaboració d’aquest pla d’acció es compta amb el suport de la Secretaria de 
Barcelona + Sostenible. 

  

Data de publicació del Pla d’Acció: dimecres, 16 / 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 
 

3. Objectiu del Pla d’Acció 

 

Punt de partida del Pla d’Acció:  

Cal assenyalar que en els moments en els quals el terme de sostenibilitat encara no s’utilitzava la 
nostra entitat ja feia accions que s’identifiquen en aquest temes, Per això, en el seu moment  ja 
va ser una de les entitats signatàries de l’ Acord Cívic . 
 
Amb el pas dels anys, s’ha vist que el comerç  pot fer molt per aconseguir una ciutat més 
sostenible, ja sigui directament ja sigui conscienciant els clients i clientes i a la ciutadania en 

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/documents/plans/1489.pdf
http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/documents/plans/plaaccio_cs_sant_antoni_comerc_2018.pdf
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/pla_dacciosant_antoni_comerc_2019-2020.pdf
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general. 
 
Ara elaborem un nou pla d’acció per poder intentar contribuir a recuperar una situació de 
normalitat estroncada per la pandèmia de la COVID-19, que ha afectat a tota la societat i també al 
sector del comerç i dels serveis.  
 
Volem recuperar accions que van plantejar l’any passat i que no es van poder desenvolupar com 
estaven previstes pels efectes de la pandèmia i incloure-n´hi de noves que es  volen endegar. 
  
Aquest pla d’actuacions està pensat per a dos anys i volem assenyalar que durant el seu 
desenvolupament és possible que s’hi puguin afegir actuacions noves o algunes de les previstes 
acabin abans. 
 

 
Propòsit principal del Pla d’Acció: 

La finalitat d’aquest pla  d’acció és: 

·Promoure el comerç de proximitat com a exemple de sostenibilitat. 

·Fomentar l’associacionisme i el voluntariat en el món del comerç. 

·Difondre i potenciar valors de civisme i convivència. 

·Difondre valors de sostenibilitat entre la ciutadania. 

·Fomentar la responsabilitat social en el món del comerç. 

·Ajudar a la recuperació del comerç i serveis i de la resta de la societat després de la pandèmia. 
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4. Descripció de les actuacions 
 

1. Nom de l’actuació: Camí amic 
  

 

 
Objectius d’aquesta 
actuació: 

Que els diferents establiments dels 
carrers de Sant Antoni adherits a 
Sant Antoni Comerç  siguin un punt 
de referència i suport per a qualsevol 
infant que es mogui pel carrer.  
 
 

 

 

 

 
 

 

 

     

Breu descripció: Sant Antoni Comerç ha participat des de fa anys en el projecte del camí 
escolar i els establiments comercials que es troben en els recorreguts que han 
definit diferents escoles del barri, perquè els seus alumnes puguin anar-hi i 
tornar-hi sols. 
 

Nosaltres creiem que han de ser tots els establiments adherits els que siguin 
un punt de referència i de suport per als nenes i nens en tots els 
desplaçament en solitari que facin pels carrers del barri: quan van i venen de 
l’escola, quan van i venen d’extraescolars, quan van a visitar amics/gues  o 
quan van a comprar o a buscar alguna cosa. 
 

Antigament era molt comú que els nens i les nenes quan arribaven a una 
certa edat anessin sols pel carrer i una de les coses habituals que feien era la 
compra de productes de proximitat o petits encàrrecs. Això sembla que s’ha 
perdut i l’espai públic s’ha tornat hostil per a les persones menudes. Amb 
aquesta actuació volem que nenes i nens puguin funcionar autònomament 
pels carrers del barri, oferint a les seves mares i pares unes referències, que 
són les botigues, que els donin tranquil·litat.  
 

Considerem que  tots els carrers han de ser amics dels infants i per això els 
infants podran trobar suport en les botigues, en cas de necessitat. 
 

Les botigues tindran un cartell  que pot ser el mateix del Camí Amic, que les 
identificarà com a punt de referència i de suport per als infants. 
 

Les escoles també podran disposar del llistat de botigues participants 

 

 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

      

 

Beneficis esperats: ☐ Ambientals  

x Socials 

☐ Econòmics 

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

2.5, 7.2, 7.4, 9.2  

 
 

 

Indicador/s: 

Nombre d’establiments participants en l’actuació. 

 

  

 

 

Persona o àrea responsable:  Sant Antoni Comerç  

  

Calendari d’execució previst: 2021-22 

  

Recursos humans i/o econòmics:  Personal de l’entitat i dels establiments adherits 
   

Observacions:       

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: Projecte Radars 
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

Que els establiments adherits 
s’afegeixin com a col·laboradors en el 
projecte Radars. 

 

 

 

 

 

 

 

     

Breu descripció:  El projecte Radars és una xarxa de prevenció i d’acció comunitària, que té com 
objectiu Lluitar contra la solitud no volguda de les persones grans, i detectar i 
reduir les situacions de risc que puguin patir.  Els comerciants són uns del 
radars, que amb la seva mirada sensible i respectuosa contribueixen a reduir 
els riscos entre la gent gran i ajuden a vincular-la amb el territori, tot generant 
noves relacions.  
      

 

 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

https://www.santantonibcn.com/cat/noticia/participeu-en-el-projecte-radars-de-
suport-a-les-persones-grans?forced=1 

 

Beneficis esperats: 
      Ambientals  

x Socials 

☐ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
d'innovació 

  

   

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

1.3, 3.1, 9.8  

 
 

 

Indicador/s: 

Nombre d’establiments participants en l’actuació. 

 

 

Persona o àrea responsable:  Sant Antoni Comerç  

  

Calendari d’execució previst: 2021-22 

  

Recursos humans i/o econòmics:  Personal de l’entitat i dels establiments adherits 
    

Observacions:       

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: Kit d’ambientalització 
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

L’objectiu d’aquesta actuació és que 
els estabiments que vulguin utilitzin 
el Kit d’ambientalització que ha 
preparat l’Ajuntament de Barcelona i 
d’aquesta manera implementin bones 
pràctiques de consum responsable al 
seu lloc de treball 

 

 

 

 

 

 

 

     

Breu descripció: Sant Antoni Comerç oferirà el Kit d’ambientalització als establliments associats 
que ho dessitgin  

 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

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

 

Beneficis esperats: 
x Ambientals  

☐ Socials 

☐ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
de continuitat 

  

   

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

4.2, 9.1  

 
 

 
Indicador/s: 

Nombre d’establiments participants en l’actuació 

 

 

 

Persona o àrea responsable:  Sant Antoni Comerç  

  

Calendari d’execució previst: 2021-22 

  

Recursos humans i/o econòmics:  Personal de l’entitat i dels establiments adherits  

  

Observacions:       

https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/page/kit-dambientalitzacio-doficines-i-establiments
https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/page/kit-dambientalitzacio-doficines-i-establiments
https://empreses.barcelonactiva.cat/web/es/gestio-estrategica-del-comerc
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4. Nom de l’actuació: Formació en sostenibilitat 
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

Oferir càpsules formatives de 
Barcelona + Sostenible als 
establiments adherits a Sant Antoni 
Comerç. 

 

 

 

 

 

 

 

     

Breu descripció: En concret voldríem oferir a tots els establiments adherits tres tallers formatiu: 
Formació de Bones Pràctiques 

Formació de Prevenció i Correcte Gestió de Residus 

Redueix la despesa energètica del teu comerç. 

 

 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

      

 

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? 
 

4,1, 4.5, 4.8, 6.9, 9.1.  

 

 

Indicador/s: 

Nombre de tallers realitzats i nombre 
d’establiments participants 

 

 

 

 

Persona o àrea responsable: Sant Antoni Comerç 

  

Calendari d’execució previst: 2021-22 

  

Recursos humans i/o econòmics:  Personal que fa els tallers, personal de l’entitat i dels 
establiments adherits  

  

Observacions:       

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: Comerç i cultura 
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

Seguir potenciant la relació entre el 
comerç i la cultura i ajudar a 
recuperar ambdós sectors després de 
la pandèmia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

     

Breu descripció: Sant Antoni Comerç i els establiments adherits fan difusió d’activitats culturals 
que es fan al barri i a teatres propers, ja sigui amb cartells als seus 
establiments, ja sigui oferint flyers informatius o amb descomptes  per 
entrades d’activitats culturals.   Després de tot el que ha patit el sector de la 
cultura amb la pandèmia de la Covid-19, ara volem potenciar la tasca que 
poden fer els establiments comercials i de serveis en la difusió d’activitats 
culturals. També volem utilitzar la web de l’entitat per fer aquesta difusió. 

. 

 

 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

      

 

Beneficis esperats: ☐ Ambientals  

x Socials 

x  Econòmics 

Tipus d’actuació: 
de continuïtat 

  

   

 
 
Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació? 
 
7.1, 7.9  

 

 

Indicador/s: 

Nombre d’establiments que difonen i participen en activitats de caire cultural. 

 

 

 

 

Persona o àrea responsable:  Sant Antoni Comerç  

  

Calendari d’execució previst:  2021-22  

  

Recursos humans i/o econòmics:  Personal de l’entitat i dels establiments adherits  

  

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: Escoleta de Sant Antoni 
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

Aconseguir que els establiments 
associats col·laborin amb l’Escoleta 
de Sant Antoni. 

 

 

 

 

 

 

 

     
Breu descripció: A Calàbria66, davant la necessitat que tenen molts nens i nenes del barri de 

rebre un reforç escolar, han posat en marxar l'Escoleta de Sant Antoni amb 
persones voluntàries joves provinents del sector de l'educació en el lleure. 

 
L'Escoleta acull nens i nenes derivades de Serveis Socials, als quals es fa 
reforç escolar un parell de tardes a la setmana. De seguida, es va veure la 
necessitat de poder oferir el berenar a aquests infants i aquí va entrar la 
col·laboració de Sant Antoni Comerç, per aconseguir que establiments adherits 
puguessin oferir aliments per als berenars dels nens  i nenes de l’Escoleta. 
 

 

 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

      

 

Beneficis esperats: 
      Ambientals  

x Socials 

x Econòmics 

Tipus d’actuació: 
d'innovació 

  

   

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

9.3, 9.10  

 
 

Indicador/s: 

Nombre de comerços que col·laboren amb l’Escoleta de Sant Antoni 

 

 

Persona o àrea responsable:  Sant Antoni Comerç  

  

Calendari d’execució previst:  2020-21  

  

Recursos humans i/o econòmics:   Personal de l’entitat i dels establiments adherits   

  

Observacions:       

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
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7. Nom de l’actuació: Reutilització d’envasos  
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

Potenciar l’ús de sistemes de que 
permetin la reutilització d’envasos, 
principalment en el sector de 
l’alimentació, però també en 
establiments que venguin producte a 
doll. 

 

 

 

 
 

 

 

     

Breu descripció:  La pandèmia ha fet que el menjar per emportar o a domicili hagui 
augmentant molt i això pot generar molts residus, per això des de Sant 
Antoni Comerç es vol fomentar l’ús de sistemes que permetin la reutilització 
dels envasos que s’utilitzen en el sectors de l’alimentació, començant per al 
menjar per emportar i continuant per altres productes alimentaris que es 
poden comprar amb envasos o embolcalls reutilitzables i també per a 
productes d’altra mena que es venen a doll. 

 
 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

      

 

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? 
 

5.1, 5.8  

 
 

Indicador/s: 

Nombre d’establiments que utilitzen envasos reutilitzable o fomenten el seu ús. 

  

 

 

Persona o àrea responsable:  Sant Antoni Comerç  

  

Calendari d’execució previst:  2020-21  

  

Recursos humans i/o econòmics:  Personal de l’entitat i dels establiments adherits  

  

Observacions:       

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

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

Aconseguir que els establiments que 
fan repartiment a domicili facin servir 
una empresa sostenible, ecològica i 
responsable socialment 

 

 

 

 

 
 

 

     

Breu descripció: Sant Antoni Comerç ha arribat a un conveni de col·laboració amb la 
cooperativa Les Mercedes. 
 

Les Mercedes són una cooperativa sense ànim de lucre nascuda de la unió de 
diferents dones que treballaven en tours educatius i la crisi causada per la 
pandèmia de la Covid-19 les va obligar a reciclar-se i trobar un nou camí 
laboral. Llavors van crear un servei de missatgeria de darrera milla ética, 
inclusiva i sostenible. 
 
Les Mercedes ofereixen serveis de missatgeria i lliurament a domicili arribant 
a molts districtes de Barcelona, utilitzant bicicletes i bicicletes elèctriques. 
 
Els establiments associats que ofereixen enviament a domicili poden fer servir 
les Mercedes. 
 
I també s’incoporaran els serveis de Les Mercedes al Market Place que sant 
Antoni Comerç posa en marxa aquest any.  

 
 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

      

 

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? 
 

2.5, 6.7  

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 d’establiments que utilitzen el servei de Les Mercedes o d’altres empreses que ofereixin 
repartiment a domicili sostenible.  

 

 

 

 

Persona o àrea responsable:  Sant Antoni Comerç  

  

Calendari d’execució previst:  2020-21  

  

Recursos humans i/o econòmics:  Personal de l’entitat i dels establiments adherits  

  

Observacions:       
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5. Avaluació 

Indicadors de seguiment: 

Actuació Indicador 
Valor actual 
Data: juny-21 

Valor esperat al 
cap d’un any: 

Valor assolit 
Data 1r any: des.-

21 

Valor assolit 
Data 2n any:       

Camí amic 
Nombre d’establiments 
participants en l’actuació. 

50% 90% 31-12-18       

Projecte Radars 
Nombre d’establiments 
participants en l’actuació. 

2% 80%             

Kit d’ambientalització 
Nombre d’establiments 
participants en l’actuació. 

30% 50% 31-12-19       

Formació en sostenibilitat 
Nombre d’establiments 
participants en l’actuació 

0% 30%             

Comerç i cultura 
Nombre d’establiments 
participants en l’actuació 

85% 90% 85% 90% 

Escoleta de Sant Antoni 
Nombre d’establiments 
participants en l’actuació 

2% 10%             

Reutilització d’envasos 
Nombre d’establiments 
participants en l’actuació 

2% 20%             
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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 

Sant Antoni Comerç  treballa amb tota una sèrie d’entitats i col·lectius com l’Associació de Veïns de 
Sant Antoni, l’ONG De Veí a Veí, la cooperativa Propis i Propers,  les associacions de comerciants 
que formen CompraEixample, Fundació Barcelona Comerç, Federació dels Tres Tombs de Sant 
Antoni de Barcelona, Consorci per a la Normalització Lingüística de Barcelona, Espai de Fotografia 
Francesc Català Roca, escoles del barri, ... 

Els projectes que podem destacar són: 

Market Place de Sant Antoni. 
Tres Tombs de Barcelona a Sant Antoni. 
Festa Major de Sant Antoni. 
Concurs Fotogràfic Popular del Barri de  Sant Antoni.  
Projecte XEIX.  
Campanya de Cada dia al SAC. 
Tapantoni. 
Firantoni. 
Comerç al Carrer. 
Passarel·la de BCN Moda al Carrer de Sant Antoni  
CompraEixample. 
Recapte d'Aliments i Escudella Solidària. 

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

 


