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1. Dades de l’organització 
 

Nom: El Carro Gros 

  

Breu descripció: Petits locals de restauració ubicats en el districte de Sants-Montjuic, guinguetes al 
parc Tres xemeneies (Poblesec) i al Parc Industrial (Sants), bar-restaurat a la plaça del 
sortidor (Poblesec), a mes, Bar guingueta del Parc de Can Setmenat. 

 

 

  

Dades de contacte 
 

https://goo.gl/maps/YVPoJ3XfRs2cLbQe8 

 
 722786303 

 
 infocarrogros@gmail.com 

 
 

https://www.instagram.com/elcarrogros/  

  

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

dimarts, 7 / juny / 2022 
 

 

2. Dades del Pla d’Acció 

 

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

Farem un pla d’acció en comú per els quatre locals, enfocarem la sostenibilitat en tots els seus aspectes, 
social, ambiental i econòmic.  

  

Data de publicació del Pla d’Acció: dimarts, 30 / juny / 2022 

  

Vigència del Pla d’Acció: 2022 

  

Pla o plans d’acció anteriors: Es el nostre primer pla d’acció 

 

3. Objectiu del Pla d’Acció 

 

Punt de partida del Pla d’Acció:  

Desenvolupar la sostenibilitat en el nostres locals de manera integral: social, ambiental i econòmic. 

 
 

Propòsit principal del Pla d’Acció: 

Difondre una cultura sostenible a les ciutadans, la ubicació dels quiosquets afavoreix la proximitat dels 
ciutadans ja que estan situats en espais públics. Això ens permet generar cohesió i dinamització de les 
plaça i parc dels nostres locals.  

 

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

1. Nom de l’actuació: Biodiversitat al Parcs 
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

Sensibilitzar a la població donant a 
conèixer la flora i fauna, per a contribuir 
a la protecció de l'entorn natural a 
través de tallers oberts a la ciutadania. 

 

 

 

 

 

 

 

     

Breu descripció: Tallers de reconeixement de vegetació i ocells de l'entorn, publico general: adults, 
infants i gent gran  

 

 

  

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? 
 

1 biodiversitat del verd urbà 8 

 
 

 

 

Persona o àrea responsable: Pamela Pincheira 

  

Calendari d’execució previst: Any 2022 -2023 

  

Recursos humans i/o econòmics: Talleristes  

  

Observacions: 
      

 

 

Indicador/s: 

Nombre d’assistents a els tallers i nombre, nombre de especies identificades i protegides 

 

 

 

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: Foment del consum responsable 
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

Consumir bienes y servicios de forma 
responsable: consumo colaborativo*, 
comercio justo, comercio de 
proximidad (concepto de quilómetro 
cero), productos alimentarios locales y 
de temporada, ecológicos y saludables, 
y productos genuinos y artesanales de 
calidad.. 

 

 

 

 
 

 

 

     

Breu descripció: Nuestros productos son de proximidad y de comercio justo y de proximidad 

 

 

 

  

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? 
 

Uso racional de recursos: de la Societat del consum al consum responsable 5.4 

 
 

 

 

Persona o àrea responsable: Pamela Pincheira 

  

Calendari d’execució previst: Any 2022 i 2023 

  

Recursos humans i/o econòmics: 
      

  

Observacions: 
      

 

 

Indicador/s: 

Quantitats de productes de proximitat y de comerç just que tenim a la nostra carta. 

 

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

Indicadors de seguiment: 

Actuació Indicador 
Valor actual 
Data: juny-22 

Valor esperat al 
cap d’un any: 

Valor assolit 
Data 1r any: 

 jul.-23 

Valor assolit 
Data 2n any: 

jul.-24 

Biodiversitat al Parcs 

Nombre d’assistents a els 
tallers i nombre, nombre de 
especies identificades i 
protegides 

0 
Diagnosis de flora i 
fauna y perills 

Acció per 
disminuir els 
perills de la flora i 
fauna 

Mesurar els 
resultats de 
l’acció de 
protecció de 
l’entorn 

Foment del consum 
responsable 

Nombre de productes afegits 
a la carta 

0 
50% de carta 
responsable 

70% carta 
responsable 

100% carta 
responsable 
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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 

Menja’t Montjuic, Castellers de Poblesec, Cooperasec, etc.. entitats del barri Poblesec  

 

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

