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1. Dades de l’organització 
 
 

 

Nom: Associació de Comerciants de l’Eix de Sant Andreu 

  

Breu descripció: L'Eix Comercial de Sant Andreu és la unió de moltes associacions de comerciants que 
es van unir amb l'arribada dels centres comercials. Principalment treballem pel comerç 
de proximitat físic a peu de carrer tot donan vida, alegria, seguretat i neteja.  L’objectiu 
es fomentar l’associacionisme, defensar i fomentar el comerç de proximitat del barri 
amb els seus interessos econòmics, socials, laborals i culturals dels seus associats on al 
mateix temps fomentem la solidaritat i sostenibilitat.  Posar Sant Andreu, al mapa de 
Barcelona 
 
"No hi ha barri sense comerç, no hi ha comerç sense barri" 

 

 

  

Dades de 
contacte  

Rubén Darío, 37 

 
 933 462 370 

 
 info@eixsantandreu.com  

 
 

www.eixsantandreu.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: 

L'Associació de Comerciants de L'Eix de Sant Andreu ha elaborat un pla amb 3 actuacions que 
CONVERGEIXEN en les línies estratègies i els objectius del Compromís Ciutadà Per La Sostenibilitat 2021-
2023.  

1) Programa Radars  

2) Reducció de bosses de plàstic  

3) Difusió i acompanyament: Porta a porta Sant Andreu 2021 

  

Data de publicació del Pla d’Acció: divendres, 25 / juny / 2021 

  

Vigència del Pla d’Acció: 2021-2022 

  

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

 

mailto:info@eixsantandreu.com
http://www.eixsantandreu.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/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/documents/plans/1501.pdf
http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/documents/plans/plaaccio_leixsantandreu_2018.pdf
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3. Objectiu del Pla d’Acció 
 

Punt de partida del Pla d’Acció:  

Les accions estan dissenyades i pensades pel comerç associat a l'Eix de Sant Andreu i dirigides als visitants, 
als i les consumidores i veïns i veïnes de Sant Andreu, amb la idea d'enfortir el territori, l'economia local i 
ser més sostenibles.  
 
 

 

Propòsit principal del Pla d’Acció: 

Des de l’Eix hi ha una aposta clara per la sostenibilitat i economia local. Fer texit veïnal, comercial,  entitats, 
etc. Un dels propòsits principal és ajudar a la reducció de les bosses de plàstic en aquest  consum diari.  
Reciclar més i fer més visible l’ajuda a la nostra gent gran.  

 
4. Descripció de les actuacions 
 
 

1. Nom de l’actuació: Projecte Radars 
  

 

 

Objectius 
d’aquesta 
actuació: 

Radars és una xarxa de prevenció i acció 
comunitària que té com a objectiu 
reduir el risc a la solitud, el rics 
d’aïllament i d'exclusió social de les 
persones grans que viuen soles.  
• Ser observadors, identificar, intervenir 
i ajudar a les persones grans en risc 
d'aïllament i d'exclusió social en funció 
de les necessitats detectades. 
• Dinamitzar, difondre i donar a 
conèixer aquest projecte de Radars per 
tenir més ulls i captació de voluntaris. 
• Tenir cura de la nostra gent gran. 
 

 

 

 

 
 

 

 

     

Breu descripció: El programa Radars intenta ajudar i facilitar que les persones grans del barri que 
viuen soles puguin continuar a la seva llar i garantir el benestar amb la complicitat 
del seu entorn. Els radars són veïns/es, comerciants/tes i voluntaris que, amb una 
sola mirada respectuosa, contribueixen a reduir el risc d'aïllament de les persones 
grans. 

 
 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

www.eixsantandreu.com  

 

Beneficis 
esperats: 

☐ Ambientals  

☒ Socials 

☐ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
d'innovació 

  

http://www.eixsantandreu.com/
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Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta 
actuació? 
  6.5, 7.1. i 7.2 

 
 

 

 

Persona o àrea responsable: La dinamitzadora amb la seva junta 

  

Calendari d’execució previst:  De juliol 2021 a desembre 2022  

  

Recursos humans i/o econòmics:  Fer difusió entre el soci i difondre el voluntariat. 
  

 

 

Indicador/s: 

Nombre d’establiments col·laboradors en l’acció.  

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

2. Nom de l’actuació: Compra amb la teva bossa 
  

 

 

Objectius 
d’aquesta 
actuació: 

• Reduir les bosses de plàstic d’un 

sol ús i evitar generar més 

residus.  

• Aconseguir que la gent porti a 

sobre la nostra bossa plegable 

que no pesa, no fa embalum, és 

neta i reutilizable, aguanta pes, 

etc.  

• Promoure i fer que la bossa de 

l'eix passi a ser un objecte que ja 

formi part de les bosses, 

carteres, butxaques, etc. 

 

 

 

 
 

 

 

     

Breu descripció: Tot i haver reduït molt el consum de bosses de plàstic en el comerç i restauració, avui 
en dia encara se'n genera massa i aquest any des de l'Eix Comercial de Sant Andreu, 
tornarem a fer bosses. Unes bosses plegables per portar dins les bosses, motxilles, 

 
 

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
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carteres, etc. de tal manera que sigui fàcil el seu ús i reutilització i, fàcilment, es tingui 
la bossa plegable de l'Eix a mà. Fomentar entre la gent al concepte, "Bossa no gràcies, 
ja porto la meva". 

  

Més informació 
(enllaç): 

www.eixsantandreu.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? 
 5.8 i 9.1, 9.9 

 
 

 

 

Persona o àrea responsable: La dinamitzadora/gerent amb la seva junta 

  

Calendari d’execució previst: De juliol 2021 a desembre 2022.     

  

Recursos humans i/o econòmics: 

La dinamitzadora/gerent i els comerços que portaran a terme 
l’acció. 3000 

  

Observacions: 

 Es farà difusió per les xarxes socials, cartells, revista propis, 
etc 

 

 

Indicador/s: 

Nombre de bosses de plàstic que  el comerç deixarà de repartir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

http://www.eixsantandreu.com/
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: 
Difusió i acompanyament  
“Porta a porta Sant Andreu 2021” 

  
 

 

Objectius 
d’aquesta 
actuació: 

• Incentivar la recollida selectiva i 

arribar a reciclar més de la 

meitat de la brossa que llencem 

a través del nou sistema “Porta 

a Porta” que implantarà 

l’ajuntament.  

• Informar, fomentar i atendre als 

associats a través de 

consultes/xerrades sobre el 

porta a porta al barri. 

 

 

 

 

 
 

 

     

Breu descripció: Un dels objectius que s'ha marcat la ciutat de Barcelona és Reciclar més i millor. Sant 
Andreu és un dels barris triats per a les noves implantacions de recollida selectiva de 
residus a través del "Porta a porta" que consisteix en la recollida dels residus ben 
separats davant la porta de cada casa i establiment seguint un calendari preestablert 
per a cada fracció.  
 
Des de l’eix, es difondrà i es tindrà cura de la implantació i desplegament del nou 
sistema de recollida en el sector comercial a través de recollida de consultes en 
trobades o via mail/telefònica entre els comerciants, afavorint així la progressiva 
implantació del sistema. 

 
 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

www.eixsantandreu.com  

 

Beneficis 
esperats: 

☒ Ambientals  

☒ Socials 

☐ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
d'innovació 

  

   

 
 
Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta 
actuació? 
 
5.8, 5,9, 5.10, 9.1, 9.9 

 
 

 

 

Persona o àrea responsable: Dinamitzadora/gerent i voluntaris de la junta 

  

http://www.eixsantandreu.com/
http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
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Calendari d’execució previst:   De juliol 2021 a desembre 2022 

  

Recursos humans i/o econòmics: 

La dinamitzadora/gerent amb la participación  del comerç 
associat 

  

 

 

Indicador/s: 

• Nombre de consultes rebudes per part dels associats 

• Nombre d’associats participants en les xerrades relacionades amb la temàtica (consultes i precs, 

xerrada informativa, etc). 
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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:       

Valor assolit 
Data 2n any:       

Projecte Radars 
Nombre d’establiments 
col·laboradors en l’acció. 
 

50% 100%   

Bossa, NO gràcies! 

Nombre de bosses de plàstic 
que  el comerç deixarà de 
repartir. 

 

50% 100%   

Difusió i acompanyament  
“Porta a porta Sant Andreu 2021” 

Nombre de consultes 
rebudes per part dels 
associats 
 
Nombre d’associats 
participants en les xerrades 
relacionades amb la 
temàtica (consultes i precs, 
xerrada informativa, etc). 

0 100%   
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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 
 

Actualment l'Associació de Comerciants de l'Eix de Sant Andreu està col·laborant amb el programa Radars 
i l’Ajuntament de Barcelona, a través de la difusió del “Porta a Porta” entre altres. 

 

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

