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1. Dades de l’organització 

 

Nom: Les Corts Comerç 08028 

 

Breu descripció: L’associació neix el març d’aquest any 2017 amb la vocació d’impulsar totes 
aquelles activitats i projectes que permetin aconseguir la finalitat: impuls 
socioeconòmic del barri de la Maternitat i Sant Ramon al districte de les Corts. 
Els objectius principals de l’associació són: 

 Ser canal directe de comunicació entre comerç del territori 
amb les institucions públiques  

 Impulsar el comerç del territori: 

o millorar de la competitivitat i formació dels associats 

o Organitzar campanyes de dinamització del comerç  

 Identificar-se amb els valors i  territori:  esport, salut i donar 
oportunitat als joves talents (universitats del barri)  

 Implicació  amb les entitats: associacions de veïns, entitats 
sense ànim de lucre i teixir xarxa per sumar pel barri. 

 Sensibilització dels veïns en el comerç de proximitat i el 
consum sostenible. 

 

Dades de contacte: C. Comte de Güell, 31, baixos  
La Maternitat i Sant Ramon 
lescortscomerc08028@gmail.com 
presidència: 630 63 76 42- Responsable Pla de sostenibilitat: 607 99 63 99 
Web: lescortscomerç08028.com 

 

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

 

15 de juny de 2017 

 

2. Dades del Pla d’acció 

 

Expliqueu com us heu organitzat per fer el Pla d’acció 
 

En el 2017, en el pla estratègic de la nostra recent creada associació ja es fa palès en la finalitat 
l’impuls socioeconòmic del barri  i l’interès de que totes les activitats aportin una millora qualitativa al 
barri. 
En les reunions de treball per crear l’associació els membres impulsors (10)  es va expressar la 
voluntat de que les accions de dinamització del comerç 2017 contemplessin valors de sostenibilitat i 
solidaritat que s’han plasmat en activitats que ho han comunicat i promogut durant finals de l’exercici 
2017 i van tenir bona acollida i seguiment per part dels associats. A l’hora de preparar el pla de 2018, 
hem tingut en compte l’acollida i alta participació dels associats. 
També hem construït el contingut del pla de 2018 considerant: els resultats de les enquestes de 
satisfacció dels socis i les seves aportacions a l’assemblea anual de finals de novembre i la trobada de 
socis del primer aniversari ( març 2018). 
 

Data de publicació del Pla d’acció: 25/05/2018 

 

 

Vigència del Pla d’acció: Fins a 31 de desembre de 2018 

Pla/plans d’acció anterior/s: http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/f
iles/documents/plans/1514.pdf  

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/documents/plans/1514.pdf
http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/documents/plans/1514.pdf
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Expliqueu el punt de partida del Pla d’acció: 

 

En aquest exercici comptem ja amb les dades de participació del  segon semestre de 2017. Són dades 
positives que marquen l’interès i sensibilitat dels socis entorn la sostenibilitat i solidaritat. El 95% dels 
comerços van participar de l’acció de l’arbre de Nadal sostenible i 65% dels socis van participar en el 
llibret d’ofertes de Nadal amb consells de sostenibilitat i foment del comerç de proximitat. 

Arrel del Pla d’acció del 2017, hem detectat que alguns dels comerços associats desenvolupem 
activitats sostenibles relacionades amb el seu negoci i el seu tarannà. Animarem a aquests  als socis a 
continuar i fer créixer i compartir-les.   
 

 

 

 

 

 

Expliqueu el propòsit principal del Pla d’acció: 

 
La finalitat en aquest exercici serà divulgació dels valors del consum sostenible i la solidaritat amb els 
veïns per fer del barri i de la ciutat un espai amable que es concretarà en dues línies: 

1. Afermar les accions ja realitzades en el exercici 2017: arbres de Nadal sostenibles i campanya 
de Nadal de recomanació de socis acompanyat consells de sostenibilitat i sensibilització vers 
el comerç de proximitat. 

2. Animarem als socis que ja fan accions sostenibles a continuar i fer créixer aquestes bones 
pràctiques i compartir-les amb altres comerços a la trobada de socis de la tardor. 

3. Encetar una campanya per el foment de l’ús de bosses sostenibles de blat o cotó segons el 
tipus de negoci 

 

 

 

3. Diagnosi 
 

4. Finalitat 
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5.1 Nom de l’actuació: ARBRES DE NADAL SOSTENIBLES –DECORACIÓ A LES 
BOTIGUES 

 

Objectius: Decorar les botigues per Nadal  d’una manera 
conjunta i amb productes sostenibles.   
 

 

Breu 
descripció: 

Els establiments associats gaudiran d’una decoració 
nadalenca sostenible unificada pels associats i alhora 
els permetrà donar-los un toc de singularització del 
seu comerç. 

Els proveïdors dels arbres de fusta i els llums leds són 
comerços del territori/associats. 

 

Més informació (enllaç):  

 
Beneficis esperats:                            Actuació: 

 

Ambientals d'innovació
 

Socials de millora
 

Econòmics de continuïtat
 

 
 

Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat relacionats amb l’actuació: 

5.1, 9.6, 9.9 

 

persona o àrea responsable: Junta  i socis 

Calendari d’execució previst: Nadal 2018 

Recursos humans i/o econòmics:  

Observacions:  

 

Indicador/s: Número de comerços que tindran l’arbre en els seus aparadors i botigues. 
 

 

5.  Descripció de les actuacions 

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/pagines/document/7/compromis_22_redicio.pdf
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5.2 Nom de l’actuació: BOSSES SOSTENIBLES I COMPOSTABLES   

 

Objectius: Foment de l’ús de bosses sostenibles als comerços 
associats  

 

Breu 
descripció: 

El projecte té dos vessants: 
1. Distribuir entre els associats de comerç de 
conveniència (alimentació, farmàcia, ...) i restauració, 
bosses de compra fabricades en material compostable 
com és el blat de moro. Aniran marcades amb el logotip 
de l'associació i missatges/distintius  de sostenibilitat i 
reciclatge. 
2. Lliurar el pack de benvinguda als nous socis en una 
bossa de cotó sostenible per transmetre els nostres 
valors de compromís amb la sostenibilitat  i el 
mediambient. Una forma novedosa que ens allunya de la 
típica carpeta. Aquestes bosses també les utilitzarem per 
entregar, enviar informació o materials de la nostra 
associació. Les bosses aniran marcades amb el logotip de 
l'associació 
 

 

Més informació (enllaç):  

 
Beneficis esperats:                            Actuació: 

 

Ambientals d'innovació
 

Socials de millora
 

Econòmics de continuïtat
 

 
 

Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat relacionats amb l’actuació: 

5.8, 5.10, 9.6,9.9.  

 
 

Persona o àrea responsable: Junta i socis 

Calendari d’execució previst: A partir del moment que  estigui resolta la subvenció de 2018 

Recursos humans i/o econòmics:  

Observacions: Aquesta acció només es podrà desenvolupar si comptem 
 amb la subvenció sol·licitada. 

Indicador/s: Número de comerços que utilitzin bosses compostables de blat i/o reutilitzables de 
cotó. 

  

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/pagines/document/7/compromis_22_redicio.pdf
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Indicadors de seguiment: 

 

 

 

Actuació Indicador 
Valor esperat de 
l’indicador al cap 

d’un any 

Estat actual 

Data: desembre 
2017 

1r any 

Data: 

2n any 

Data: 

ARBRES DE NADAL SOSTENIBLES –
DECORACIÓ A LES BOTIGUES 

Número de comerços que tindran 
l’arbre en els seus aparadors i botigues. 

Manteniment, 83 
comerços 

83 comerços/95%   

BOSSES SOSTENIBLES I 
COMPOSTABLES   

Número de comerços que utilitzin 
bosses compostables de blat i/o 
reutilitzables de cotó. 

25% dels 
comerços 
associats 

0   

6.  Avaluació 
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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.  Relació amb el Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 

8.  Col·laboracions i treball en xarxa 

 
 
 
 

9.  Observacions 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sostenibilitatbcn.cat/attachments/article/24/Compromis_22.pdf

