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1. Dades de l’organització 
 

Nom: Eix Torrent: Associació de comerciants de Torrent de l’Olla i rodalies 

  

Breu descripció: L’Associació de Comerciants d’Eix Torrent va néixer l’estiu de 2016, als voltants de 
l’encreuament entre Torrent de l’Olla i Travessera de Gràcia, per l’impuls d’un grup de 
comerciants que veien el munt de possibilitats que té l’eix comercial del carrer Torrent 
de l’Olla, el més llarg de tota Gràcia.  

 

 

  

Dades de contacte 
 

Torrent de l’Olla, 57 08012 Barcelona 

 
 687 38 83 92 [Marta Molas] 

 
 info@eixtorrent.com 

 
 

Www.eixtorrent.com 

  

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

9/04/2018 
 

 

2. Dades del Pla d’Acció 

 

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

El Pla d’Acció s’ha realitzat fent una diagnosi de les principals accions sostenibles que ja estaven duent a 
terme algunes de les persones sòcies i, introduint aquestes pràctiques al Pla d’Acció, fa que les altres 
persones es puguin inspirar en la seva experiència i fer d’assessores de les persones que començaran a 
implantar aquestes pràctiques.  
 
Des d’Eix Torrent monitoritzarem qui s’adscriu al Pla d’Acció i demanarem que ens expliquin com van les 
implantacions de les accions proposades. És possible que ho fem a través d’una enquesta.  
 
Fen aquest Pla d’Acció serà clau l’experiència de les persones que ja duen a terme accions sostenibles i 
l’organització del Pla per part de la dinamitzadora d’Eix Torrent. 

  

Data de publicació del Pla d’Acció: 13/05/2021      

  

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

  

Pla o plans d’acció anteriors: 

 
 

Pla d’acció 2018, Pla d’acció 2019-2020 

 

 

  

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/documents/plans/pla_accio_eixtorrent_2018.pdf
https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/documents/plans/pla_accio_eixtorrent_2019-2020.pdf
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3. Objectiu del Pla d’Acció 

 

Punt de partida del Pla d’Acció:  

Eix Torrent és una associació que agrupa a uns 60 comerciants de Torrent de l’Olla i rodalies i hem realitzat 
diferents accions relacionades amb la sostenibilitat. Els comerciants són altament responsables en aquest 
sentit i entre les persones sòcies s’hi compten: 
 
- Comerços dedicats a productes ecològics 
- Comerços dedicats a moda ètica i sostenibles 
- Comerços dedicats a productes reciclats. 
- Comerços que fomenten la reutilització i reciclatge. 
- Comerços que fomenten els productes de proximitat.  
 
Molts d’ells a més, reflexionen i tenen cura de que les seves proveïdores i el model de negoci sigui 
sostenible.  
 

 
Propòsit principal del Pla d’Acció: 

- Estar presents a Barcelona + Sostenible 
- Anar coneixent quines propostes en Sostenibilitat es produeixen a la ciutat i en el comerç. 
- Gaudir del 10% de descompte en la taxa de recollida de residus.  
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4. Descripció de les actuacions 
 

1. Nom de l’actuació: #NoPlàstics 

  
 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

L’objectiu és la minimització màxima de 
l’ús de plàstic en tot el procés de compra 
als comerços associats.  
 
Producció 
Exposició 
Venda i recollida del producte 

 

 

 

 

 

 
 

     

Breu descripció: Es contemplen dins l’acció: 
- Fomentar l’ús de bosses/envasos reciclables: venent-les, ofertant descomptes per 
portar la bossa, oferint producte a granel. 
- Donar només com a alternativa bosses de paper. 

 

 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

 

 

Beneficis esperats: 
X Ambientals  

☐ Socials 

X Econòmics 

Tipus d’actuació: 
de continuitat 

  

   

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

5ena. 

 
 

 

 

Persona o àrea responsable: Marta Molas. Dinamització. 
  

Calendari d’execució previst: Tot l’any: 2021-2022. 
  

Recursos humans i/o econòmics: Dinamització d’Eix Torrent. 
  

Observacions: 
 

 

 

Indicador/s: 

S’oferirà aquesta acció als 60 socis de l’Associació Eix Torrent. Esperem màxima acceptació.  

 

 

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: #ComerçosReciclats 

  
 

 
Objectius d’aquesta 
actuació: 

L’objectiu és el total aprofitament dels 
recursos del nostre planeta, també, en 
els comerços de la nostra associació. 
 
- En mobiliari i material fungible. 
- En productes i elements associats. 

 

 

 
 

 

 

 

     

Breu descripció: Foment dels materials reciclats en: 
- Arquitectura i decoració dels comerços. 
- Elements de suport a la venda: penja-robes, etiquetes, papereria... 
- Productes a la venda: roba, decoració, teles... i foment del a granel. 

 

 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

 

 

Beneficis esperats: 
X Ambientals  

☐ Socials 

X Econòmics 

Tipus d’actuació: 
de continuitat 

  

   

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

5èna i 10ena.  

 
 

 

 

Persona o àrea responsable: Marta Molas. Dinamització. 
  

Calendari d’execució previst: 2021-2022. 
  

Recursos humans i/o econòmics: Recursos individuals de cada comerciant.  
  

Observacions: 
 

 

 

Indicador/s: 

Els indicadors els hauria de mesurar cada comerciant. Però si és necessari, es pot fer un recompte a final 
d’any. S’oferirà aquesta acció als 60 socis de l’Associació Eix Torrent. Esperem màxima acceptació.  

 

  

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
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3. Nom de l’actuació: #ProveïdoresSostenibles 

  
 

 
Objectius d’aquesta 
actuació: 

L’objectiu és promoure la contractació 
de subministraments i proveïdores 
sostenibles, que tinguin en compte la 
sostenibilitat ambiental i no promoguin 
ni l’especulació, ni el malbaratament ni 
la contaminació. 

 

 

 
 

 

 

 

     

Breu descripció: Contractació de suministraments i proveïdores: 
- Cooperatives i entitats de l’Economia Social i Solidària 
- Subministradores i proveïdores que fomentin l’economia verda i/o circular.  
- Entitats i empreses que fomentin valors afins com el feminisme o l’acció social.  

 

 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

 

Beneficis esperats: 

X Ambientals  

X Socials 

X Econòmics 

  

  

 
 
Quines línies 
d’acció del 
Compromís 
Ciutaadà per la 
Sostenibilitt 
contribueixen amb 
aquesta actuació? 
 

1, 3, 4 6, 7 i 10.  

 
 

 

  

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/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/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
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Persona o àrea responsable: Marta Molas. Dinamització. 
  

Calendari d’execució previst: 2021-2022. 
  

Recursos humans i/o econòmics: Recursos individuals de cada comerciant.  
  

Observacions: 
 

Indicador/s: 

Els indicadors els hauria de mesurar cada comerciant. Però si 
és necessari, es pot fer un recompte a final d’any. S’oferirà 
aquesta acció als 60 socis de l’Associació Eix Torrent. Esperem 
màxima acceptació.  
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5. Avaluació 

Indicadors de seguiment: 

Actuació Indicador 
Valor actual 

Data: Feu clic per 
escriure una data. 

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. 

#NoPlàstics 
Copieu o escriviu 
l’indicador/s que heu 
proposat a aquesta actuació. 

Indiqueu el valor 
assolit actualment 
en aquesta 
actuació. 

Escriviu quin valor 
voldríeu assolir per 
a aquest indicador. 

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

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

#ComerçosReciclats 
Copieu o escriviu 
l’indicador/s que heu 
proposat a aquesta actuació. 

Indiqueu el valor 
assolit actualment 
en aquesta 
actuació. 

Escriviu quin valor 
voldríeu assolir per 
a aquest indicador. 

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

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

#ProveïdoresSostenibles 
Copieu o escriviu 
l’indicador/s que heu 
proposat a aquesta actuació. 

Indiqueu el valor 
assolit actualment 
en aquesta 
actuació. 

Escriviu quin valor 
voldríeu assolir per 
a aquest indicador. 

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 Eix Torrent 
Comerços Associats que s’hi adhereixin: ho oferirem a més de 60 comerçiants.   

 

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

