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1. Dades de l’organització 
 

Nom: Associació de comerciants Mirall de Pedralbes 

  

Breu descripció: Som una associació sense ànim de lucre que es sustenta per les quotes dels associats i 
per les subvencions de l’Administració. Treballem per impulsar el comerç al nostre 
barri, amb l’objectiu de dinamitzar i promocionar el comerç de proximitat, ja que el 
considerem un element molt important en la vertebració dels nostres barris i de la 
nostra ciutat. 

 

 

  

Dades de contacte 
 

c/ Capità Arenas, 30 08034 Barcelona 

 
 935058090 / 662218140 

 
 marin.sanchez1@cofb.net 

 
 

http://www.miralldepedralbes.com/ 

  

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

dimecres, 21 / febrer / 2018 
 

 

2. Dades del Pla d’Acció 

 

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

A l’associació de comerciants Mirall de Pedralbes volem organitzar activitats que estiguin dins del marc del 
Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat. Per la qual cosa, aquest any per motius COVID, la dinamitzadora va 
tenir una videoconferència amb la tècnica de Bcn+Sostenible de la zona per valorar i decidir quines 
actuacions inclourem i com les implementarem. La dinamitzadora serà la persona impulsora i responsable 
de les actuacions, estarà recolzada  amb la col·laboració de la presidenta i una vocal de la junta, totes tres 
s’encarregaran de fer el seguiment. Sempre es demana la participació i la implicació de la resta d’associats. 

  

Data de publicació del Pla d’Acció: dijous, 17 / juny / 2021 

  

Vigència del Pla d’Acció: 2021-2022 

  

Pla o plans d’acció anteriors: 

 

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

 

3. Objectiu del Pla d’Acció 

 

Punt de partida del Pla d’Acció:  

Ens considerem una associació sostenible, compromesa amb el medi, treballem la prevenció de residus, 
col·laborem amb entitats del districte per millorar la cohesió social, els nostres associats venen productes 
ecològics de qualitat i estem a favor de la mobilitat sostenible encara que no disposem de carril bici al 
voltant de la nostra illa. Volem elaborar el Pla d’Acció perquè volem que el nostre comerç sigui cada cop 
més especialitzat i ho volem fer de manera sostenible, per això considerem que el Pla d’Acció ens ajudarà a 
establir unes pautes a seguir i ens ajudi  a assolir el nostre objectiu. 

http://www.miralldepedralbes.com/
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/plaaccio_cs_mirall_pedralbes_2018.pdf
https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/documents/plans/pladaccio_2019-2020_mirall_de_pedralbes.pdf
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Propòsit principal del Pla d’Acció: 

Volem crear un teixit comercial, obert, dinàmic, actual i sostenible. Consolidar i configurar un model de 
comerç urbà i de proximitat. Identificant el nostre barri i la seva zona comercial com un espai singular, 
pròsper i competitiu. Des de l’Associació ens volem marcar unes línies d’acció, unes actuacions, per 
aconseguir tot això i adquirir un compromís ciutadà per la sostenibilitat i relacionar-les amb les actuacions 
contemplades al Pla d’Acció. 

 

  



       

3 
 

4. Descripció de les actuacions 
 

1. Nom de l’actuació: Servei d’entrega a domicili amb valor social 
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

Amb la pandèmia ens vam adonar de la 
importància de oferir als nostres clients 
el servei d’entrega a domicili i ho volíem 
fer amb un valor social i de una forma 
sostenible. 

 

 

 

 

 

 

 

     

Breu descripció: Durant la pandèmia ens vam reunir amb la resta s’associacions de comerciants de 
Les Corts per contractar aquest servei per als nostres clients. Vam contractar aquest 
servei d’entrega a domicili a ALCIL,  una empresa d’economia social de Les Corts que 

té per finalitat promoure la inserció social i laboral de persones amb discapacitat. 
Efectuen les entregues de una forma sostenible, van a peu si la mercaderia cap 
dintre d’un carro. 

 

 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

https://ajuntament.barcelona.cat/lescorts/ca/noticia/les-associacions-de-comerc-
de-les-corts-et-porten-la-compra-a-casa_1018095 

 

Beneficis esperats: 
☒ Ambientals  

☒ Socials 

☒ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
d'innovació 

  

   

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

2.5, 7.8  

 
 

 

 

Persona o àrea responsable: La dinamitzadora 

  

Calendari d’execució previst: 
A partir de desembre de 2020 
 

  

Recursos humans i/o econòmics: 

Les botigues que portaran facin ús del servei d’entrega a 
domicili i l’empresa ALCIL 

  

 

 

Indicador/s: 

- Nombre de botigues que faran ús del servei d’entrega a domicili. 
- Nombre d’entregues realitzades. 

 

 

 

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: Campanya de bosses de cotó de l’Associació 
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

Concienciar als clients que són veïns i 
veines del barri, de la importància de 
comprar en els comerços de proximitat, 
fomentant la prevenció de residus i 
foment del comerç de proximitat a 
través de bosses de cotó orgànic de 
l’associació. 
 

 

 

 

 
 

 

 

     
Breu descripció: El 14 de maig, per Santa Gemma, vam arrencar la campanya “Estimo al meu barri, 

compro al Mirall” per conscienciar als  nostres veïns i veïnes que han de comprar al 
comerç de proximitat perquè som els que tenim cura del barri i qui li dona llum. Fem 
el barri més segur. 

 

 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

http://ajuntament.barcelona.cat/lafabricadelsol/inscripcions/activitats-del-
programa-carregat-denergia/mesures-la-millora-energetica-de-la-llar 
Fitxes d'estalvi energètic en comerços 

 

Beneficis esperats: ☒ Ambientals  

☒ Socials 

☒ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
D’innovació. 

  

   

 
 
Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació? 
 
5.10, 8.8  

 
 

 

 

Persona o àrea responsable: La dinamitzadora. 

  

Calendari d’execució previst: 

2021-2022 Començarem a parlar amb els comerços associats 
al mes de juliol. 

  

Recursos humans i/o econòmics: 

La dinamitzadora visitarà els comerços associats més 
sensibilitzats amb la millora del rendiment energètic i la 
sostenibilitat, els explicarà el contingut de les fitxes i als que 
estiguin interessats i les vulguis se’ls hi farà entrega d’un joc. 

  

Observacions: 

Hem decidit fer entrega del joc de fitxes solament als associats 
que estiguin interessats per evitar que vagin a les 
escombraries. 

 

Indicador/s: 

- Nombre d’associats que portaven a terme la campanya. 
- Nombre de bosses entregades. 

 

  

COMPRA ALS 

NOSTRES COMERÇOS

I  ACONSEGUEIX UNA

DE LES NOSTRES

BOSSES. PROMOCIÓ

FINS AGOTAR

EXISTÈNCIES.

Amb la col·laboració de:

WWW.MIRALLDEPEDRALBES.COM

INSTAGRAM: @ASSOCIACIO_MDP

http://ajuntament.barcelona.cat/lafabricadelsol/inscripcions/activitats-del-programa-carregat-denergia/mesures-la-millora-energetica-de-la-llar
http://ajuntament.barcelona.cat/lafabricadelsol/inscripcions/activitats-del-programa-carregat-denergia/mesures-la-millora-energetica-de-la-llar
http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/node/10933
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: Digitalització del comerç de proximitat 
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

 Digitalització del comerç de proximitat 
de tota Barcelona a traves d’una 
plataforma única. 
 

 

 

 

 

 

 

 

     

Breu descripció: Els comerços associats posen els seus productes en aquest aparador digital  on tenen 
opcions de compra gratuïtes ( reservant i recollint a la botiga, per whatsapp, 
comprant a la web ), sense perdre l’atenció personalitzada del comerç de proximitat 
amb el suport telefònic. 

 

 

 
  

Més informació 
(enllaç): 

https://bcnmarket.barcelona/start 

 

Beneficis esperats: 
☒ Ambientals  

☒ Socials 

☒ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
D’innovació 

  

   

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

8.8, 9.6  

 

 

 

Indicador/s: 

Nombre de comerços que posen les seves dades en la plataforma. 

 

 

 

 

 

Persona o àrea responsable: La dinamitzadora. 

  

Calendari d’execució previst: A partir del juny de 2021. 

  

Recursos humans i/o econòmics: Els comerços associats. 

  

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. Avaluació 

Indicadors de seguiment: 

Actuació Indicador 
Valor actual 

Data: juny 2019 
Valor esperat al 

cap d’un any: 
Valor assolit 
Data 1r any:       

Valor assolit 
Data 2n any:       

Servei d’entrega a domicili amb 
valor social 

- Nombre de botigues 
que fan ús del servei 

 
3 20             

Servei d’entrega a domicili 
amb valor social  

- Nombre d’entregues 
realitzades 

022 60             

Campanya de bosses de cotó de 
l’Associació 

- Nombre d’associats 
que participen en kla 
cam,panya. 

 

039                   

Campanya de bosses de cotó de 
l’Associació 

- Nombre de bosses 
entregades. 

 
01600 3000             

Digitalització del comerç de 
proximitat 

- Nombre de botigues 
que posen les seves 
dades en la 
plataforma. 

3 39        
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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 

Col·laboració amb Alcil i BcnMarket. 

 

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

