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1. Dades de l’organització 
 

Nom: Associació de comerciants del carrer Torrijos  

  

Breu descripció: Al ben mig de la Vila de Gràcia la nostra associació de comerciants es trova en un 
carrer dels veïns i pels veïns sent un dels primers carrers peatonals de la Vila. 
D’aquesta manera és un carrer de pas per poder anar a comprar al mercat de 
l’Abaceria Central i a gaudir de les vistes de la plaça de la Virreina. Un carrer amb 
molta activitat associativa i en el que hi transcorren diverses cercaviles de cultura 
popular com la festa d’”Els Foguerons de Sa Pobla a Gràcia”, diades de colles de 
diables, Sant Medir, Gegants, etc. 
 
Som una associació amb ganes de promoure el comerç de proximitat, el de tota la 
vida. Som comerços diferents amb visions molt semblans. Botigues de roba, 
perruqueries, alimentació, salut i serveis units per fer crèixer i donar-nos a conèixer 
com a base de la nostra societat. El nostre estil i activitats sempre hatingut caire 
familiar i pensant en les veïnes i veïns. 

 

 

  

Dades de contacte 
 

carrer Torrijos 26 

 
 661607816 

 
 comerciantscarrertorrijos@gmail.com 

 
 

Enllaceu, si s’escau, la pàgina web de l’organització. 

  

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

divendres, 21 / maig / 2021 
 

 

2. Dades del Pla d’Acció 

 

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

Treballant conjuntament amb l’associació de comerciants Travessera de Gràcia Centre hem cercat diverses 
accions per tal de reduir residus i afavorir la sostenibilitat al petit comerç. Aquestes accions estaran a la 
disposició de tots els comerços associats per tal de que s’apuntin a una, varies o totes.  

  

Data de publicació del Pla d’Acció: dilluns, 14 / juny / 2021 

  

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

  

Pla o plans d’acció anteriors: És el primer Pla d’acció 
 

  

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
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3. Objectiu del Pla d’Acció 

 

Punt de partida del Pla d’Acció:  

Promoure bones pràctiques ambientals i socials 
Fomentar l’acció facilitadora de l’associació de comerciants 
Projectar la imatge d’un comerç i uns serveis que aposten per la sostenibilitat 
 

 
Propòsit principal del Pla d’Acció: 

Promoure les bones pràctiques entre els comerciants amb petites accions que poden ser el principi del 
canvi. 
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4. Descripció de les actuacions 
 

1. Nom de l’actuació: ToGoodToGo 
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

Conscienciar sobre el malbaratament 
alimentari i ajudar a reduir-lo amb 
bones pràctiques.  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

     

Breu descripció: Adherir-se a l’app TooGoodToGo per tal de no malbaratar aliments i donar-lis una 
oportunitat.  

 

  

Més informació 
(enllaç): 

https://toogoodtogo.es/es 

 

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? 
 

5.7  

 

 

 

Indicador/s: 

packs salvats = aliments salvats  

 

 

 

Persona o àrea responsable: MERITXELL CAMPOS REY 

  

Calendari d’execució previst: 2021-2022 

  

Recursos humans i/o econòmics: recursos de cada comerç 

  

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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2. Nom de l’actuació: YOUBUMERANG 
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

Promoure l’economia circular per 
evitar generar residus 

 

 

 

 

 

 

 

     

Breu descripció: Amb aquesta app ajudarem a reduir envasos d’un sol us utilitzant-ne reutilitzables. 
Aquesta app és una stratup amb el primer sistema d’envasos reutilitzables per a 
restauració.  
El 1er pas seria descarregar-se la app i registrar-se per començar a utilitzar els seus 
serveis. 
2n. Per Takeaway, es visita un restaurant de la xarxa, demanar que es serveixi en 
Bûmerang mostrant el codi QR (que s’aconsegueix al registrar-se). Per delivery, 
s’accedeix a la fitxa del restaurant i s’opta per l’opció delivery (l’app ofereix més 
informació sobre aquesta opció). 
És ideal per líquids, es pot escalfar al microones. No cal rentar-los; es netegen restos 
de menjar i es passa per aigua. L’envàs es torna a qualsevol punt restaurant de la 
xarxa en un marge de 15 dies. 

 

 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

www.youbumerang.com 
 

 

Beneficis esperats: ☒       Ambientals  

x Socials 
x Econòmics 

Tipus d’actuació: 
innovació  

  

 
 
Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta 
actuació? 
 
 
5.1, 5.8, 5.10  

 

 

 

 

 

Persona o àrea responsable: MERITXELL CAMPOS REY 

  

Calendari d’execució previst: 2021-2022 

  

Recursos humans i/o econòmics: recursos de cada comerç 

  

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

http://www.youbumerang.com/
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 de comerços adherits. L’app té la seva xarxa de restaurants a la que es poden adherir la resta de 
restaurants de l’associació.  
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3. Nom de l’actuació: ETIQUETATGE PER TOTHOM 
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

Volem que amb petits canvis tothom 
estigui valorat i recolzat.  

 

 

 

 

 

 

 

     

Breu descripció: Els comerços faran un etiquetatge o la carta del menú  amb el tamany de les lletres 
més grans per tal d’ajudar a la gent amb disminució visual utilitzant paper reciclat. i la 
vegada fer servir paper reciclat per evitar residus.  
Aquestes Eco-etiquetes seran adaptades perquè persones amb disminució visual les 
puguin llegir sense esforç i a la vegada cuidar el medi ambient amb aquestes 
etiquetes eco-friendly o que compleixen uns criteris de “bondat ambiental” en el 
procés de fabricació i ús. 

 

 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

Enllaceu la vostra pàgina web si hi teniu més informació. 

 

Beneficis esperats: 
☐  Ambientals  

☒  Socials 

☒  Econòmics 

Tipus d’actuació: 
d'innovació 

  

   

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

9.6, 10.1  

 

 

 

Indicador/s: 

La idea és que tots els  associats i associades s’adhereixin a aquesta iniciativa.  

 

 

Persona o àrea responsable: MERITXELL CAMPOS REY 

  

Calendari d’execució previst: 2021-2022 

  

Recursos humans i/o econòmics: RECURSOS DE CADA COMERÇ 

  

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: BONES PRÀCTIQUES 
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

mitjançant enganxines concienciarem de 
la reducció del consum de llum, aigua 
aire acondicionat.  

 

 

 

 

 

 

 

     

Breu descripció: Farem enganxines per a cada comerç, una campanya d’entrega a les veïnes i Veïns i a 
una escola de la Vila de Gràcia.  

 

  

Més informació 
(enllaç): 

Enllaceu la vostra pàgina web si hi teniu més informació. 

 

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, 5.9, 8.4, 10.1, 10.2  

 

 

 

Indicador/s: 

La idea és que tots els  associats i associades s’adhereixin a aquesta iniciativa. A més d’una campanya entre 
les veïnes i veïns, escola i entitats amb les que col·laborem. 

 

 

 

 

Persona o àrea responsable: MERITXELL CAMPOS REY 

  

Calendari d’execució previst: 2021-2022 

  

Recursos humans i/o econòmics: recursos econòmic i humans 

  

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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5. Nom de l’actuació: RECICLEM 
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

reciclar i donar una segona oportunitat a 
les coses. 

 

 

 

 

 

 

 

     

Breu descripció: Fer els aparadors dels comerços amb material reciclat. 

 

 

 
  

Més informació 
(enllaç): 

Enllaceu la vostra pàgina web si hi teniu més informació. 

 

Beneficis esperats: 
☒ Ambientals  

☒ Socials 

☒ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
d'innovació 

  

   

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

5.3, 5.8, 8.5  

 

 

 

Indicador/s: 

tots els comerços associats que, per espai, puguin fer-ho possible. 

 

 

 

 

Persona o àrea responsable: MERITXELL CAMPOS REY 

  

Calendari d’execució previst: 2021-2022 

  

Recursos humans i/o econòmics: recursos de cada comerç 

  

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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6. Nom de l’actuació: BOSSES DE TELA 
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

Reduir els residus  que generen les 
bosses de plàstic o les de cartró/paper 
per unes de tela reutilitzables. 

 

 

 

 

 

 

 

     

Breu descripció: realitzarem bosses de tela amb un slogan atractiu per fomentar el consum de bosses 
reutilitzables  

 

 
  

Més informació 
(enllaç): 

Enllaceu la vostra pàgina web si hi teniu més informació. 

 

Beneficis esperats: 
☒ Ambientals  

☒ Socials 

☒ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
d'innovació 

  

   

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

5.3, 5.8, 5.10  

 

 

 

Indicador/s: 

Unes 20/25 bosses per comerç 

 

 

 

 

Persona o àrea responsable: MERITXELL CAMPOS REY 

  

Calendari d’execució previst: 2021-2022 

  

Recursos humans i/o econòmics: recursos econòmics de l’associació 

  

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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7. Nom de l’actuació: Roba sostenible 
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

Impulsar la compra de peces de roba i 
vestuari laboral, fabricat amb teixit de 
materials reciclats  
Aquest teixit  les peces confeccionades 
es fan a un taller del barri amb 
ccertificació del tipus de teixt i amb 
etiqueta “ Fet a BCN”i  

 

 

 

 

 

 

 

     

Breu descripció: Les peces de roba, vestuari laboral i complements  estaran fets  amb teixits 

Seaqual.  

Teixits per un oceà net Els teixits SEAQUAL estan fabricats amb fil de polièster d'alta 

qualitat elaborat a partir de materials reciclats que inclouen ampolles de plàstic post 

consum i plàstic capturat de la mar, de manera que contribueixen a preservar els 

recursos naturals i a mantenir els oceans més nets. 

Apliquem tints ecològics i acabats basats en l'estalvi d'aigua i energia, completant un 

procés vertical ecològic 

CERTIFICATS ECOLÒGICS OFICIALS 

Un sistema traça ble i transparent amb el qual contribueixen a regenerar els 
ecosistemes marins i a reduir l’impacta mediambiental del plàstic. "Cooperem amb 
confraries de pescadors, ONG i institucions per recollir el plàstic. El enviem a 
fabricants de fibra que el converteixen en fil de polièster reciclat 

 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

 

 

Beneficis esperats: 
☒  Ambientals  

☒ Socials 

☒ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
d’innovació 

  

   

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

5.1, 5.4, 5.8, 9.9, 10.2, 10.7  

 
 

 

Persona o àrea responsable: MERITXELL CAMPOS REY  

  

Calendari d’execució previst: 2021-2022 

  

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 de ventes  

Recursos humans i/o econòmics: RECURSOS DE CADA COMERÇ 

  

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

Indicadors de seguiment: 

Actuació Indicador 
Valor actual 

Data: 02/06/2021 
Valor esperat al 

cap d’un any: 

Valor assolit 
Data 1r any: Feu 
clic per escriure 

una data. 

Valor assolit 
Data 2n any: 
Feu clic per 
escriure una 

data. 

ToGoodToGo packs salvats = aliments salvats  500€ 500€ 

A emplenar quan 
l’acció ja s’ha 
realitzat durant 1 
any. 

A emplenar quan 
l’acció ja s’ha 
realitzat durant 
2 anys. 

YOUBUMERANG 

Nombre de comerços adherits.  
L’app té la seva xarxa de 
restaurants a la que es poden 
adherir la resta de restaurants de 
l’associació: 8 restaurants 

300€ anuals/30 
envasos 

300€ anuals/30 
envasos 

A emplenar quan 
l’acció ja s’ha 
realitzat durant 1 
any. 

A emplenar quan 
l’acció ja s’ha 
realitzat durant 
2 anys. 

ETIQUETATGE PER 
TOTHOM 

Nombre associats adherits 
108€ (100 
etiquetes a 9€ per 
comerç) 

      108€ (100 
etiquetes a 9€ per 
comerç) 

A emplenar quan 
l’acció ja s’ha 
realitzat durant 1 
any. 

A emplenar quan 
l’acció ja s’ha 
realitzat durant 
2 anys. 

BONES PRÀCTIQUES 

Nombre associats adherits. La idea 
és que tots els associats i 
associades s’adhereixin a aquesta 
iniciativa 

De Barcelona 
Sostenible +les que 
fem per veïnatge i 
entitats 

Tots els comerços 
associats 

Feu clic per 
escriure text. 

A emplenar quan 
l’acció ja s’ha 
realitzat durant 
2 anys. 

RECICLEM 
 

La idea és que tots els associats i 
associades s’adhereixin a aquesta 
iniciativa Els 50 comerços associats, 
si tots tenen espai suficient per 
muntar un aparador 

De Barcelona 
Sostenible 

Tots els comerços 
associats 

Feu clic per 
escriure text. 

A emplenar quan 
l’acció ja s’ha 
realitzat durant 
2 anys. 
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BOSSES DE TELA 
Unes 20 bosses per comerç, 100 
bosses en total 
100 bosses entregades 

Variarà segons el 
material, la mida i 
l’espai de 
l’aparador. 
Calculem entre 100 
i 200€ per aparador 

100-200€ per 
aparador 

A emplenar quan 
l’acció ja s’ha 
realitzat durant 1 
any. 

A emplenar quan 
l’acció ja s’ha 
realitzat durant 
2 anys. 

ROBA SOSTENIBLE Venda de roba 3000€ 3000€ 

A emplenar quan 
l’acció ja s’ha 
realitzat durant 1 
any. 

A emplenar quan 
l’acció ja s’ha 
realitzat durant 
2 anys. 
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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 de comerciants Travessera de Gràcia Centre, una escola de la Vila de Gràcia, veïnatge i 
equipaments d’entitats amb les que col.laborem 

 

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

