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1. Dades de l’organització 
 

Nom: Eix Comercial del Raval 

  

Breu descripció: Federació d’Associacions Comercials i Entitats del Raval. Pretén ser una entitat per 
fomentar el comerç de proximitat del Raval a més de l’esport i la cura dels animals  

 

  

Dades de contacte 
 

C. Nou de la Rambla, 14 

 
 933 018 267 

 
 info@eixraval.com 

 
 

https://eixraval.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: 

Entenem, com a entitat vinculada al barri del Raval, que som una entitat no només preocupada pel comerç 
del barri del Raval sinó també pel seu dia a dia i per l’entorn i carrers d’aquests comerços, és per això que 
hem proposat tres propostes de cara a millor aquest entorn mediambiental i el propi dels comerços. 

  

Data de publicació del Pla d’Acció: 14/03/2022 

  

Vigència del Pla d’Acció: Fins 31 de desembre del 2022 

  

Pla o plans d’acció anteriors: 
Pla d’Acció 2017, Pla d’Acció 2018, Pla d’Acció 2019 i Pla d’acció 
2020, Pla d’accio 2021 

  
 

3. Objectiu del Pla d’Acció 

 

Punt de partida del Pla d’Acció:  

Fins a dia d’avui, l’Eix ha estat una entitat activa però promotora només d’accions mediambientals de cara 
cap enfora dels comerços. però aquesta és una etapa que volem “evolucionar” i entrar dins al dia dels 
comerços, doncs creiem que el comerç de proximitat al barri del Raval ha de ser un promotor actiu i liderar 
les polítiques ecològicament i socialment responsables. 
 

 
Propòsit principal del Pla d’Acció: 

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/1536.pdf
http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/documents/plans/plaaccio_eixcomercialraval_2018.pdf
https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/documents/plans/pla_accio_eixcomercialraval_2020.pdf
https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/documents/plans/pla_accio_eixcomercialraval_2020.pdf
https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/documents/plans/plaaccioeixcomercialraval_2021.pdf
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Els propòsits d’aquest pla són tres: el primer és el d’aconseguir promocionar el comerç de proximitat de 
manera sostenible i fomentant l’ocupació al barri. El segon és aconseguir ser més responsables 
mediambientalment parlant. Finalment, el tercer és millorar la relació de l’eix amb altres entitats socials 
del barri del Raval. 

 

4. Descripció de les actuacions 
 

1. Nom de l’actuació: Consum responsable 
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

Un dels problemes que hi ha als 
comerços és el consum elèctric i no tant 
sols pel fet que estan suposant un 
increment elevat de despesa sinó 
perquè molts tenen mal calculada la 
potència, el consum...  

 
Q
u
e 
s 

 

 

 

 

 

 

     

Breu descripció: Hem arribat a un acord amb l’operador “Barcelona Energia” per tal que facin una 
visita als nostres comerços associats per tal que els facin un estudi de si tenen 
contractada la potència necessària i poden millorar el consum. Això suposarà no 
només un benefici econòmic pels nostres associats sinó una millor racionalització del 
consum elèctric per part d’aquests. A més, difondrem entre els nostres associats les 
fitxes de Bcn Sostenible publicades a 
https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/comerc-
sostenible/tags/page/fitxes-destalvi-energetic-en-comercos 

 

 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

Enllaceu la vostra pàgina web si hi teniu més informació. 

 

Beneficis esperats: 
☒ Ambientals  

☒ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
d'innovació 

  

   

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

4.5 i 4.6 

 
 

 

Persona o àrea responsable: Jordi Bordas i Villalba 

  

Calendari d’execució previst: 

L’objectiu és que d’abril a juny del 2022 un responsable de 
Barcelona Energia acompanyat per un membre de l’Eix Comercial 
del Raval, visitin comerç per comerç fent aquestes visites. 
 

https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/comerc-sostenible/tags/page/fitxes-destalvi-energetic-en-comercos
https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/comerc-sostenible/tags/page/fitxes-destalvi-energetic-en-comercos
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: 

Després d’una primera xerrada amb Barcelona Energia, l’objectiu aquest any és fer l’estudi en els 186 
comerços associats més als 165 del Mercat de la Boqueria. 

 

  

  

Recursos humans i/o econòmics: 
Els recursos de l’estudi i personal d’aquest aniran a càrrec de 
Barcelona Energia i el treball d’acompanyament, comunicació als 
associats a l’Eix Comercial del Raval aniran a càrrec del propi Eix. 

  

Observacions:       
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2. Nom de l’actuació: Gots de festa 
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

Aprofitant que sembla que la pandèmia 
COVID ja ha passat, volem aprofitar els 
gots que vam adquirir el 2019 per tal 
que a cada activitat de carrer les entitats 
que formen part de l’Eix Comercial del 
Raval disposin de 3000 gots per festa i 
entitat dels que es poden reutilitzar per 
tal que les festes que es facin al Raval 
siguin més sostenibles. A més, serviran 
per col·leccionar, fomentar els carrers i 
les seves festes populars.  

L 

 

 

 

 

 

 

     

Breu descripció: L’Eix Comercial del Raval és una Federació formada per les entitats: C. Tallers i 
adjacents Ponent i Rodalies; C. Hospital i adjacents; C. Sant Pau i Rodalies i C. Nou de 
la Rambla i rodalies. Aquests carrers a cada activitat que es fa al carrer acaben 
comprant entre 2000 i 4000 gots de plàstic d’alguna marca cervesera. Amb aquesta 
acció, cada entitat tindria un got personalitzat. La gent que anés a la festa pagaria 1 € 
i en el cas que retornés el got al marxar se li retornaria l’€. La idea no és fer negoci, 
sinó tenir gots que es vagin fent servir a les successives festes i d’aquesta manera 
estalviar plàstic.  

 

 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

Enllaceu la vostra pàgina web si hi teniu més informació. 

 

Beneficis esperats: ☒ Ambientals  

☐ Socials 

☒ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
de continuitat 

  

   

 
 
Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació? 
 
5.10 

 

 

 

 

 

Persona o àrea responsable: Jordi Bordas i Villalba 

  

Calendari d’execució previst: Tot l’any 2022 

  

Recursos humans i/o econòmics: 
Els gots ja els tenim del 2019 però la pandèmia va evitar que es 
fessin servir per la cancel·lació de tots els actes. 

  

Observacions: Escriviu, si s’escau, altres 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: 

L’objectiu ha de ser que cada cop utilitzem menys gots de plàstic, si això funciona ens plantejaríem utilitzar 
el benefici d’aquesta acció en tenir material com plats, coberts, etcètera. 
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3. Nom de l’actuació: Material urbà 
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

Quan realitzem activitats de carrer ens 
trobem sovint que hem de llogar o 
demanar materials com carpes, taules i 
cadires d’entitats que no respecten el 
medi ambient en la seva construcció, és 
per això que d’acord a dues entitats del 
barri “A la Fresca” i “PennyP” hem 
engegat un procés per tal de fer carpes, 
taules i en el cas que el districte ens ho 
permeti apadrinar escocells dels arbres i 
fer les tanques amb material reciclat i 
via tallers en els nostres actes al carrer.  

L 

 

 

 

 

 

 

     

Breu descripció: El que volem es disposar de carpes i taules per poder fer els nostres esdeveniments 
construïts conjuntament amb entitats del barri i col·lectius veïnals de manera 
sostenible i amb material reciclat que a més es cedeixin als col·lectius del Raval que 
ho sol·licitin de manera gratuïta. 

 

 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

Enllaceu la vostra pàgina web si hi teniu més informació. 

 

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? 
 
5.8 

 

 

 
Indicador/s: 

L’objectiu és que aquest any fem com a mínim les carpes. El nombre d’aquestes anirà en funció del cost 
d’aquestes. 

 

 

Persona o àrea responsable: Jordi Bordas i Villalba 

  

Calendari d’execució previst: Anual 

  

Recursos humans i/o econòmics: La construcció estarà liderada per “A la fresca”, els tallers i disseny 
per “Penny P” i l’aportació econòmica per adquirir els materials 
aniran a càrrec de l’Eix Comercial del Raval. 

  

Observacions: Escriviu, si s’escau, altres observacions. 

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
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4. Nom de l’actuació: Última milla responsable 
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

 El comerç online ha vingut per quedar-
se, és cert que el nostre objectiu és 
fomentar que la gent visiti el nostre 
barri i gaudeixi de la seva història, el seu 
comerç i la seva cultura però no podem 
donar l’esquena a la realitat, per això, de 
la ma d’un cooperativa de missatgeria i 
entrega a domicili del barri per tal que 
les entregues de les compres online als 
comerços del barri ho faci una empresa 
amb responsabilitat social i ecològica. 

L 

 

 

 
 

 

 

     

Breu descripció: Amb aquest objectiu volem que els comerços siguin sostenibles en tot el que 
depengui d’ells i una de les accions de les que són responsables és escollir qui fa el 
repartiment de les seves mercaderies.  

 

 

 

  

Més informació 
enllaç: 

https://www.mensakas.com/es/ 

 

Beneficis esperats: X Ambientals  
X Socials 
   Econòmics 

Tipus d’actuació: 
Innovació 

  

   

 
 
Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació? 
 
2.5, 2.10, 3.1 

 

 

 

 

 

Persona o àrea responsable Jordi Bordas i Villalba 

  

Calendari d’execució previst Durant tot el 2022 

  

Recursos humans i econòmics: L’import del repartiment anirà a càrrec del client. 

  

Observacions:  
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Indicadors: 

Voldríem arribar a 15 comerços que utilitzin aquest servei. 
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5. Avaluació 

Indicadors de seguiment: 

Actuació Indicador 
Valor actual 
Data: febr.-22 

Valor esperat al 
cap d’un any: 

Valor assolit 
Data 1r any: des.-

21 

Valor assolit 
Data 2n any: 

des.-22 

Consum responsable 
Nombre de comerços 
inspeccionats 

0 186 .       

Gots de festa 

Utilització d’aquests gots en 
les diferents activitats de 
l’Eix. 

Disposem de 
14.000 gots per 
utilitzar adquirits el 
2019. 

14000 

Aquesta acció ha 
estat 
condicionada per 
la manca 
d’activitats al 
carrer per la 
Pandèmia del i 
només es va 
poder utilitzar al 
Carnaval del 
2020. 

Durant el 2021 
per la pandèmia 
no es va poder 
realitzar. 

Material urbà 

Aconseguir disposar de 
carpes i material de fira de 
consum responsable, 
fabricat amb materials 
reciclats i construïts en 
tallers que es facin a les 
nostres fires i cedir-les a les 
entitats del barri que les 
demanin. 

Actualment no 
disposem d’aquest 
material. 

10 Carpes (anirà en 
funció dels costos, 
si fos possible, en 
faríem més) 

0 0 
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Última milla responsable 
Nombre de comerços que 
utilitzin aquest servei 

2-4 15   
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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 

Associació A la Fresca 
Oasis Urbà 
PennyP 

 

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

