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1. Dades de l’organització 
 

Nom: Associació de Comerciants de Sant Genís dels Agudells “Sant Genís Comerç” 

  

Breu descripció: L’Associació de Comerciants de Sant Genís dels Agudells va néixer l’any 2017 per 
treballar en el reforç de l’estructura comercial del nostre barri. Des d’aquell any hem 
desenvolupat tot un seguit d’accions encaminades a coordinar, associar els 
comerciants establerts a Sant Genís i donar forma a una vella aspiració del comerç 
del barri: treballar en col·laboració amb d’altres entitats (com ara l’Associació de 
Veïns i Veïnes) per a la millora constant de Sant Genís. 

Des de la seva creació, l’Associació de Comerciants de Sant Genís ha desenvolupat tot 
un seguit d’activitats de suport al comerç, mirant de potenciar el comerç de 
proximitat, molt vinculat a la gent del barri en una zona parcialment aïllada del centre 
de la ciutat, rodejada per la Ronda de Dalt, la muntanya de Collserola i la Ciutat 
Sanitària de la Vall d’Hebron. 

L’abril del 2021 ens vam incorporar a Barcelona + Sostenible. 

 

 

  

Dades de contacte 
 

C.Getsemaní, 6 

 
 636200538 

 
 info@santgeniscomerc.com 

 
 

www.santgeniscomerc.com 

  

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

dilluns, 19 / abril / 2021 

 

2. Dades del Pla d’Acció 

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

L’Associació, des de la seva creació, està compromesa amb valors com ara el civisme, la integració i el 
respecte al medi ambient. És per això que portem a terme activitats participatives que involucrin al conjunt 
del barri i que ajudin a prendre consciència de la importància d’aquestes qüestions, fent difusió del nostre 
ideari en cadascuna d’elles.  
 
El Pla s’ha elaborat a partir d’un seguit de reunions entre la Junta, el dinamitzador de l’Associació i aquells 
socis que van voler participar-hi voluntàriament. 

  

Data de publicació del Pla d’Acció: dijous, 10 / juny / 2021 

  

Vigència del Pla d’Acció: Fins al 31 de desembre de 2021 

  

Pla o plans d’acció anteriors: 31/12/2021 

 

mailto:info@santgeniscomerc.com
http://www.santgeniscomerc.com/
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: 

La nostra Associació, de recent fundació, treballa per millorar la sostenibilitat de totes les seves accions de 
dinamització, fent difusió entre els seus socis de tots aquells serveis i oportunitats per aconseguir una 
millora en aspectes com la reducció del consum energètic o el reciclatge així com evitar el malbaratament 
del menjar. El nostre primer pla d’acció, com no podia ser d’altre manera, està pensat per tenir el major 
impacte en el barri, treballant amb d’altres entitats del territori. 
 

 
Propòsit principal del Pla d’Acció: 

Aconseguir fer pedagogia dels principis de sostenibilitat treballant amb els nostres veïns i veïnes i amb les 
alumnes del centre educatiu del barri. 

 

4. Descripció de les actuacions 
 

1.Nom de l’actuació: Un barri més sostenible 
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

Difondre la importància de dur a terme 
accions de sostenibilitat, i integrar el 
coneixement de l’entorn i la natura  com 
a valor educatiu entre els nens i nenes 
de l’escola del barri i sensibilitzar veïns i 
veïnes envers actituds més sostenibles. 

 

 

 

 
 

 

 

     

Breu descripció: S’organitzarà un concurs de dibuix entre alumnes de 4t, 5è i 6è de Primària de 
l’Escola Mare de Deu de Montserrat. El tema serà: “Fem un barri més sostenible”.  A 
través d’un jurat format per professors, membres de l’AMPA i  un representant de 
l’Associació de comerciants de Sant Geníses valoraran les millors propostes i es 
donarà un premi en material de dibuix al guanyador individual així com dos 
accèssits. 

Els 32 millors dibuixos seran penjats als aparadors dels comerços associats i publicats 
a les xarxes socials de l’entitat per a fer-ne la màxima difusió al barri.  

Esperem que aquesta activitat serveixi també per iniciar un lligam amb l’Escola i 
l’AMPA per a futures accions conjuntes. 
 

 

 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

https://agora.xtec.cat/ceip-mddmontserrat-horta/ 

 

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/node/10933
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Beneficis esperats: 
x☐Ambientals  

x☐ Socials 

☐ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
d'innovació 

  

   

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

5.3,9.1,9.2,9.4 

 
 

 

 

Persona o àrea responsable: 

Comerços associats a  Sant Genís Comerç / dinamitzador de 
l’Assoc. 

  

Calendari d’execució previst: Juny 2021 

  

Recursos humans i/o econòmics: 

Difusió entre els comerços associats pels mitjans de 
l’Associació. Repartiment del dibuixos finalistes entre el 
comerços associats. Premi en material de dibuix per als 
participants.. 

  

Observacions: 

Difusió de l’activitat a través de les XXSS de Sant Genís 
Comerç. 

 

 

Indicador/s: 

Nombre de comerciants adherits a l’acció. Nombre d’alumnes participants. Nombre de likes a la publicació 
dels dibuixos a xarxes socials. 
 

 

 

 

2.Nom de l’actuació: Accessibilitat en el comerç de proximitat 
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

Conscienciar sobre la necessitat 
d’adaptar els nostres comerços a les 
necessitats de les persones amb 
capacitats diferents. 

 

 

 

 

 

 

 

     

Breu descripció:  Es tracta d’un cursteòric-pràctic que té per objectiu donar a conèixer les diferents 
discapacitats existents i proporcionar eines per incorporar criteris d’accessibilitat en 
els comerços i en l’atenció al públic. Això permetrà adaptar els nostres establiments a 
les diferents realitats personals dels potencials clients i fer entre tots una ciutat més 
humana i més inclusiva. El curs es va celebrar al maig de 2021 i la sessió gravada es 
troba  a l’enllaç següent i està disponible per altres associats que hi vulguin participar.  

 
 

 

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

https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/comerc-
sostenible/tags/page/activitat-cs-cronica-del-curs-daccessibilitat-en-el-comerc-de-
proximitat 

 

Beneficis esperats: 
☐Ambientals 

☐X Socials 

☐X Econòmics 

Tipus d’actuació: 
d'innovació 

  

   

 
 
Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà perla Sostenibilitatcontribueixen amb aquesta actuació? 
 

7.1, 7,2 

 
 

 

 

Persona o àrea responsable: 

Comerços associats a Sant Genís Comerç / dinamitzador de 
l’Assoc 

  

Calendari d’execució previst: Maig  2021 

  

Recursos humans i/o econòmics: 

Difusió entre els comerços associats pels mitjans de 
l’Associació. Difusió a xarxes socials. 

  

Observacions:  

 

 

Indicador/s: 

 
Nombre de comerciants inscrits a l’activitat. Nombre de comerciants que han fet la formació. 
Nombre de lectures i likes a xarxes socials. 

  

https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/comerc-sostenible/tags/page/activitat-cs-cronica-del-curs-daccessibilitat-en-el-comerc-de-proximitat
https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/comerc-sostenible/tags/page/activitat-cs-cronica-del-curs-daccessibilitat-en-el-comerc-de-proximitat
https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/comerc-sostenible/tags/page/activitat-cs-cronica-del-curs-daccessibilitat-en-el-comerc-de-proximitat
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:maig-21 

Valor esperat al 
cap d’un any: 

Valor assolit 
Data 1r any: 

Valor assolit 
Data 2n any: 

Un barri més sostenible 

Nombre de comerciants 
adherits a l’acció. Nombre 
d’alumnes participants. 
Nombre de likes a la 
publicació dels dibuixos a 
xarxes socials.. 

No existeix cap 
experiència prèvia. 
Relacions amb el 
centre educatiu del 
barri escasses o 
nul·les. 

Conscienciació a 
nivell familiar per 
l’adopció de 
mesures de 
sostenibilitat al 
barri.  
Establiment de 
vincles per futurs 
projectes comuns 
amb l’Escola del 
barri. 

  

Accessibilitat en el comerç de proximitat 

Nombre de comerciants 
inscrits a l’activitat. Nombre 
de comerciants que han fet 
la formació. 
Nombre de lectures i likes a 
xarxes socials 
 

Nombre elevat de 
comerços poc o 
gens accessibles. 

Superar els 15 
comerços que 
hagin fet la 
formació en directe  
o en diferit. 
Mesures preses per 
implantar total i 
parcialment canvis 
en aquest sentit. 
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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 

Som una Associació jove, de recent creació i que tot just comença mica a mica a establir aliances i lligams 
per a un treball en xarxa de futur. Actualment mantenim vincles amb l’Associació de Veïns del barri i tenim 
contacte estret amb la resta d’entitats de comerç del Districte. El projecte del concurs de dibuix pot servir 
per establir lligams amb l’escola del barri de cara a futures accions comunes. 
 

 

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

