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1. Dades de l’organització 
 

Nom: Associació Unió de botiguers Congrés Indians de Barcelona 

  

Breu descripció: L’UBCI, vol donar protagonisme, posar en valor i fomentar el comerç de proximitat i 
l'hostaleria local del barri del Congrés i Indians del districte de Sant Andreu. 

Treballem per a un comerç, integrador i sostenible en el teixit veïnal i de barri, 
dinamitzar proactivament l'activitat i la vida ciutadana i alhora procurar la defensa 
dels interessos veïnals, comercials i empresarials del petit comerç, dins de l'àmbit 
geogràfic de l'Associació i dels seus associats. 

 

 

  

Dades de contacte 
 

Felip II, 200, 08027, Barcelona 

 
 639172310 

 
 info@ubci.cat 

 
 

http://www.ubci.cat/ 

  

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

dilluns, 30 / maig / 2022 
 

 

 

 

 

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. Així doncs  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.  
  

Data de publicació del Pla d’Acció: divendres, 3 / juny / 2022 

  

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

  

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

3. Objectiu del Pla d’Acció 

 

Punt de partida del Pla d’Acció: 

Aquest, el nostre primer any dintre de la comunitat de Barcelona+Sostenible, em volgut compartir la 
experiència amb les nostres clientes. El punt de sortida és un camp buit, però a la vegada ple de bones 
intencions. Així, volem aprofitar aquesta empenta i que agafi dintre del nom de l’UBCI, inèrcia perquè no 
pugui parar. 
 

 

mailto:info@ubci.cat
http://www.ubci.cat/
http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
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Propòsit principal del Pla d’Acció: 
 

D’aquesta manera, ens hem posat com a objectiu la CONSCIENCIACIÓ. Sobre tot des del punt de vista del 
comerç, és a dir, que les nostres clientes, sàpiguen que a l’Associació també estem realitzant accions per 
posar un gra de sorra en fer un món millor i més sostenible. A través d’aquesta vehiculació, pretenem 
comptar com a prescriptors de la sostenibilitat a tot el nostre comerç associat a través de la seva 
implicació. 
La participació de les botigues associades a les diferents activitats té com a objectiu donar a conèixer que 
ser sostenible, no tan sols és un bé per a totes, sinó que a més, és fàcil. 

 

4. Descripció de les actuacions 
 

1.Nom de l’actuació: Fes el teu regal sostenible! 
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

Conscienciar les nostres clientes dels 
avantatges i possibilitats dels bens de 
consum reutilitzables en comptes dels 
fungibles. 

 

 

 

 
 

 

 

     

Breu descripció: Aprofitant la campanya de Nadal 2022, el comerç repartirà entre les seves clientes 
uns furoshikis, que a més aniran acompanyats d’un flyer explicant el seu 
funcionament i a l’hora parlant de la consciència de l’utilització de materials 
reutilitzables. Inclús per fer mil regals diferents. Els furoshikis estan realitzats amb 
tela i fils de materials naturals estampats a l’aigua i són d’origen nacional i de 
proximitat. La realització s’ha dut a terme per l’Associació de dones cosidores de 
Barcelona sense ànim de lucre. 

 
 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

 http://www.ubci.cat/ , https://www.instagram.com/uniobotiguerscongresindians  

 

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? 
 

5.3, 5.8 i 9.1 

 

http://www.ubci.cat/
https://www.instagram.com/uniobotiguerscongresindians
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: Comerços associats a l’UBCI. 

  

Calendari d’execució previst: Campanya Nadal 2022 

  

Recursos humans i/o econòmics: 

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

  

Observacions: 

Producte de proximitat i elaborat per l’Associació de dones 
cosidores. 

 

 

Indicador/s: 

Nombre de clientes receptores. Interactuació a xarxes. 
 

 

 

 

 

2.Nom de l’actuació: Del balcó, a la taula! 
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

Contribuir a donar verd al barri 
començant per casa nostra. A més 
volem donar a conèixer la petjada de 
carboni de productes forans i els 
beneficis dels elements naturals  que 
milloren la qualitat de vida i la salut de 
les persones. 

 

 

 

 

 

 

 

     

Breu descripció: Cada comerç entregarà a la clientela un val per bescanviar a la fira de la primavera 
per una planta comestible, a més d’un flyer explicatiu del significat i beneficis del 
producte de proximitat. Què més pròxim que el teu balcó? 

 

 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

 

 

Beneficis esperats: X Ambientals 
X Socials 
X Econòmics 

Tipus d’actuació: 
d'innovació 
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Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació? 
 
 
1.3 i 3.9  
 

 

 

Persona o àrea responsable: Comerços associats a l’UBCI. 

  

Calendari d’execució previst: Juny-2022 

  

Recursos humans i/o econòmics: 

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

  

Observacions: 
      

 

 

Indicador/s: 

Nombre de clientes receptores. Interactuació a xarxes. 

  

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-22 

Valor esperat al 
cap d’un any: 

Valor assolit 
Data 1r any: 

Valor assolit 
Data 2n any: 

Fes el teu regal sostenible! 

Nombre de clientes 
receptores. Interactuació a 
xarxes. 

L’utilització de 
materials 
reutilitzables, és al 
barri de Congrés 
Indians, gairebé 
inexistent. No n’hi 
ha botigues de 
producte a granel.  

Pretenem que sigui 
una acció de 
conscienciació que 
augmenti la 
demanda i sobre 
tot l’inquietat de 
productes 
reutilitzables. 

  

Del balcó, a la taula! 

Nombre de clientes 
receptores. Interactuació a 
xarxes. 

Les plantes 
aromàtiques tenen 
moltes propietats. 
Però en tenim a 
casa? De les més 
de 150 botigues al 
barri de Congrés 
Indians, només 1 és 
de producte de 
proximitat 

S’espera que a les 
veïnes els hi faci 
prendre 
consciència de la 
sostenibilitat de la 
utilització de 
producte de 
proximitat. 
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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 

La realització del material de l’acció “Fes el teu regal sostenible!”, s’ha dut a terme per l’Associació de dones 
cosidores de Barcelona. Associació sense ànim de lucre.  

 

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

