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1. Dades de l’organització 
 

Nom: Associació de Comerciants de Zona Nord 

  
Breu descripció: L’Associació de Comerciants de Zona Nord va néixer amb l’objectiu de treballar per a 

la promoció econòmica de la zona i la integració i treball conjunt de tot el comerç , 
generant sinergies amb el territori i la població dels barris. L’associació exerceix de 
representant davant de l’administració, treballa per sensibilitzar el comerç en relació 
a l’associacionisme,  la millora de la competitivitat dels seus associats, per al foment 
del comerç de proximitat i per establir relacions, creant xarxa, amb el territori.  

 

 

  

Dades de contacte  C. Vallcivera, 58 /08033, Barcelona 
 

 937977051 
 

 aczn1@hotmail.com  
 

 https://www.facebook.com/comerciantszonanord  

  
Data de la signatura del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 
2012-2022: dijous, 1 / juny / 2017 
 

 
 

2. Dades del Pla d’Acció 
 

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

L’Associació de Comerciants de Zona Nord organitza reunions freqüents per concretar les 
activitats i accions vinculades amb el seu programa de dinamització comercial, així como les 
accions sostenibles que s’inclouen en el mateix. Normalment, hi ha un grup motor compost per 
diversos membres de l’associació que s’encarrega d’executar aquestes activitats. Aquest grup motor 
és l'encarregat de concretar les accions que es fan dins del Pla d'Acció. 
  

Data de publicació del Pla d’Acció: dimecres, 17 / abril / 2019 

  

Vigència del Pla d’Acció: Fins al 31 de desembre de 2019 

  
Pla o plans d’acció anteriors: Pla d’Acció 2017 i Pla d’Acció 2018 
 

 

 

 

 

 

mailto:aczn1@hotmail.com
https://www.facebook.com/comerciantszonanord
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/1475.pdf
http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/documents/plans/pla_accio_zonanord_2018.pdf
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3. Objectiu del Pla d’Acció 
 

Punt de partida del Pla d’Acció:  

L’associació posa atenció en aspectes del que s’anomena la Responsabilitat Social de les 
Empreses. En aquest sentit, l’associació considera que ha d’incorporar un conjunt d’actuacions 
d’acord amb valors socials que marcaran el seu paper com a comerç de proximitat amb voluntat 
de millorar el barri al que es vincula.  
  
Propòsit principal del Pla d’Acció: 

Com a entitat, difondre una cultura ètica i responsable entre els associats dins una actuació RSE. 
Alhora, donar suport a aquelles accions que vagin en aquesta línia per part de membres de 
l’entitat de manera individual. 

 

4. Descripció de les actuacions 
 

1. Nom de l’actuació: Tallers i xerrades sobre alimentació 
saludable 

  
 

 
Objectius d’aquesta 
actuació: 

L'objectiu de les xerrades sobre 
alimentació saludable és conscienciar 
a la població de la importància de 
menjar sa, productes de temporada i 
de proximitat no només perquè és 
bo per a la seva salut, sinó també per 
al medi ambient. Per a això, 
s'organitzaran xerrades sobre 
alimentació saludable per a adults i 
tallers sobre com preparar un 
berenar saludable per als més petits. 
Tant la xerrada com el taller estaran 
dirigits per una nutricionista-
educadora alimentària 

 

 

 
 
 
 

 

     
Breu descripció: Tant el taller per a nens com les xerrades són activitats gratuïtes dirigides a 

un públic familiar. Es dissenyarà cartelleria específica per a totes dues 
activitats. Una dietista-nutrionista serà la persona encarregada de dirigir 
aquestes xerrades, que es realitzaran al carrer. La intenció és informar, d'una 
manera amena i adaptada als diferents públics, sobre la importància de 
menjar sa. A més, tant les xerrades com els tallers demostren que menjar sa 
no és avorrit. Els comerços associats s'encarregaran de fer la difusió de 
l'activitat a través de cartelleria en els seus comerços i animaran als seus 
clients a participar-hi. 
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Més informació 
(enllaç): https://www.facebook.com/comerciantszonanord  

 

Beneficis esperats: 
☒ Ambientals  
☒ Socials 
☒ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
d'innovació 

  

   
 
 
Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació? 
 
3.5/5.6/7.6/ 

 

 

 

Indicador/s: 

- Nombre de tallers i de xerrades 
- Nombre de participants 

 

 

2. Nom de l’actuació: Campanya de comunicació per a fomentar 
l'estalvi d'energia 

  
 

 
Objectius d’aquesta 
actuació: 

La reducció del consum de recursos a 
través de l’ambientalització dels 
espais tant si són locals comercials 
com oficines. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

     
Breu descripció: L'Associació de Comerciants de Zona Nord pretén fomentar hàbits senzills que 

cada persona pot fer per a preservar els recursos naturals del planeta. Per  
 

 

 

Persona o àrea responsable: Associació de comerciants de Zona Nord 

  

Calendari d’execució previst: 2019 

  

Recursos humans i/o econòmics: L’Assemblea de l’entitat 

  
Observacions: --- 

https://www.facebook.com/comerciantszonanord
http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
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això, es compromet a participar en la campanya de comunicació de Barcelona 
més Sostenible a través d'adhesius amb missatges relacionats amb la 
sostenibilitat que es pegaran en llocs visibles dels comerços 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.  

  

Més informació 
(enllaç): https://www.facebook.com/comerciantszonanord  

 

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 / 5.3/ 9.3 

 

 

 

Indicador/s: 

Nombre de comerços adherits. 

 

3. Nom de l’actuació: Millora del rendiment energètic 
  

 

 
Objectius d’aquesta 
actuació: 

Millorar el rendiment energètic, la 
il·luminació, la climatització, la 
contractació d'electricitat, millorar 
els electrodomèstics, millorar els 
equips de fred industrials, 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

Persona o àrea responsable: Associació de Comerciants de Zona Nord 

  

Calendari d’execució previst: 2019 

  

Recursos humans i/o econòmics: L’Assemblea de l’entitat 

  
Observacions: --- 

https://www.facebook.com/comerciantszonanord
http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
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Breu descripció: L'Associació de Comerciants de Zona Nord vol fer un pas endavant en la 

millora del rendiment energètic. Per a això, es compromet a difondre els 
consells de Barcelona més Sostenible en aquesta matèria. Els comerços 
associats es comprometen a consultar les fitxes i realitzar els canvis necessaris 
per a ser més eficients en el consum d'energia. 

 
 

 

  

Més informació 
(enllaç): https://www.facebook.com/comerciantszonanord  

 

Beneficis esperats: 
☒ Ambientals  
☒ Socials 
☒ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
d'innovació 

  

   
 
 
Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació? 
 
9.3 

 

 

Indicador/s: 

 
- Nombre de comerços adherits 

 
  

 

 

Persona o àrea responsable: Associació de Comerciants de Zona Nord 

  

Calendari d’execució previst: 2019 

  

Recursos humans i/o econòmics: L’assemblea de l’entitat 

  
Observacions: --- 

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


       

6 
 

5. Avaluació 

Indicadors de seguiment: 

 

Actuació Indicador Valor actual 
Data: març-19 

Valor esperat al 
cap d’un any: 

Valor assolit 
Data 1r any:   

Valor assolit 
Data 2n any:   

Tallers i xerrades sobre alimentació 
saludable 

- Nombre de tallers i 
xerrades 

- Nombre de 
participants 

0 
Un taller 
Una xerrada 
60 participants 

    

Campanya de comunicació per a 
fomentar l'estalvi d'energia 

- Nombre de 
comerços adherits 0 70% dels comerços 

associats     

Millora del rendiment energètic - Nombre de 
comerços adherits 0 70% dels comerços 

associats     
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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 

L’Associació de Comerciants de Zona Nord col·labora amb diferents entitats (associació de veïns, 
centre Cruïlla) que treballen al territori amb l’objectiu d’organitzar activitats. 

 

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

