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1. DADES DE L’ORGANITZACIÓ 

 
Nom: Associació d’Emprenedors del Clot, Eix Clot 
 
Breu descripció: L'Eix Clot és una nova realitat nascuda als barris del Clot i del Camp de l’Arpa amb 
la voluntat de potenciar la bona oferta existent de botigues de qualitat i crear una xarxa de serveis 
professionals associats per als clients del barri i de la resta de Barcelona. 
 
Dades de contacte: Carrer València, 614 bis local 08026 Barcelona. 686144810. 
info@eixclot.cat. www.eixclot.cat. 
 
Data de signatura del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022: 07/02/2016 
 
 
2. DADES DEL PLA D’ACCIÓ  

 
Breu descripció del procés d’elaboració:  
L’Eix Clot fa activitats culturals i socials i a la vegada comercials per tal d’atraure als propis veïns i 
veïnes, perquè es quedin al barri, i als ciutadans de tota Barcelona, perquè vinguin a descobrir un 
barri de la ciutat (The Calçot Festival, Mostra de Comerç, Rock & Clot, etc) 
Dins de la Junta de la nostra entitat tenim una Comissió d’Activitats que es reuneix mensualment que 
fa el plantejament, la organització, el seguiment i la valoració de totes les activitats que s’executaran 
durant l’any. La pròpia Junta es reuneix cada dos mesos i l’Assemblea de tots els socis i sòcies dues 
vegades a l’any. 
L’Eix Clot té com a objectiu principal formar part del teixit social i cultural del barri del Clot - Camp de 
l’Arpa i per això moltes de les activitats que fem les coorganitzem amb altres entitats o demanem la 
seva col·laboració a la vegada que també nosaltres col·laborem amb ells en les seves activitats (Mona 
Solidària, Mercat Solidari, Porkada del Clot, Festes de la Primavera, Festes Majors, Campanya de 
Nadal, etc ). Creiem plenament en la xarxa d’entitats del barri com una eina positiva de convivència 
per crear sinèrgies que ens afavoreixin a tots i totes  
És per això que ens plantegem diferents línies d’actuació durant l’any 2017 en aquest pla de 
sostenibilitat: 
- Vermutada Solidària: Els bars i restaurants sortiran al carrer davant de cada establiment oferint un 
vermut solidari a un preu especial (preu solidari) La recaptació serà per la Coordinadora d’Acció Social 
del barri del Clot - Camp de l’Arpa que treballa en diferents projectes solidaris del barri.  
- Recollida solidària d'aliments: Recollida d’aliments per als menjadors socials ja que a l’estiu Banc 
d’Aliments té més problemes per recollir menjar. 
- Tallers de Festa Major: Els comerços de l’Eix Clot ofereixen dins de la Festa Major als veïns i veïnes 
diferents tallers per apropar el comerç de proximitat posant en relleu les avantatges de la compra al 
km 0. 
- Concurs d'aparadors: 4ª edició del concurs d’aparadors de Nadal dels comerços de l’Eix Clot on 
aquest any introduïm l’element de la sostenibilitat i el reciclatge a les bases del concurs. L’elecció de 
l’establiment guanyador es farà de forma dual: una per les xarxes socials (segons els likes) i un altre 
per un jurat format per persones de les entitats del barri. 
- Projecte Radars: diferents accions i col·laboracions amb un projecte que cuida i estén la mà a la 
gent gran del barri i del que l’Eix Clot forma part des de fa 5 anys. 
 
 
 
 

mailto:info@eixclot.cat
http://www.eixclot.cat/
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Data d’aprovació del Pla d’acció: 28 de abril de 2017  
 
Vigència del pla d’acció:  31 de desembre de 2017 
 
Personal implicat: 105 comerços de l’Associació d’Emprenedors del Clot, Eix Clot. 
 
 
 

3. DIAGNOSI 

 
 
Des de l’Eix Clot sempre hem treballat per a la millora i preocupació del nostre entorn social, cultural i 
ambiental, realitzant activitats o promovent iniciatives per promoure el reciclatge, la cohesió social, el 
comerç sostenible i la solidaritat (Mona Solidària, Mercat Solidari, Radars, Activa’t, etc) 
 
Creiem necessaris els esforços de tots els ciutadans de Barcelona per: 
- afavorir la reutilització d’allò que ja tenim i ens fa el servei que necessitem,  
- conscienciar a tothom de què el que tenim a prop ens pot fer el servei o ens pot ajudar, 
- i que entre tots podem ajudar a les persones o col·lectius que ens necessiten. 
 
 

4. FINALITAT 

 
L’Eix Clot, amb les activitats que proposem en aquest projecte, volem enfortir les relacions amb les 
entitats del Clot-Camp de l’Arpa, ajudar a les entitats que més ho necessiten del nostre territori, donar 
la importància que te el comerç de km 0 i conscienciar al comerciant i al veí i veïna del barri que hem 
de cuidar del nostre entorn per millorar-lo. 
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5. DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS 

 
5.1. NOM DE L’ACTUACIÓ: VERMUTADA SOLIDÀRIA 

Objectiu/s:  
 
- Recaptar diners per a la Coordinadora d’Acció Social del Clot - Camp de l’Arpa 
- Conscienciar al consumidor que és el veí o veïna del barri de les diferents entitats solidàries que 
tenim al territori. 
- Mostrar als clients que el comerç de proximitat és un comerç que es compromès amb el seu entorn 
social. 
 
Breu descripció:  
Els bars i restaurants sortiran al carrer davant de cada establiment oferint un vermut solidari a un 
preu especial (preu solidari) La recaptació serà per la Coordinadora d’Acció Social del barri del Clot-
Camp de l’Arpa que treballa en diferents projectes solidaris del barri. 
 
 
Beneficis esperats: 
 
__ Ambientals        
_x_ Socials     
__ Econòmics   
 

 
Actuació: 
 
_x_ d’innovació 
__ de millora 
__ de continuïtat 
 

 
Vinculació amb els objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat: 
6.9, 7.1, 9.1, 9.5, 9.10 
 
 
Persona o àrea responsable: Junta de l’Eix Clot 
 
Calendari d’execució previst: Juny o Juliol 2017 
 
Recursos humans i econòmics: coordinació de la dinamitzadora el dia de l’activitat i difusió a 
través de cartells o rollups 
 
Observacions:  
 
 
Indicador/s: establiments que participen i diners recollits 
 
Valor esperat de l’indicador al cap d’un any: esperem que participin 20 dels 24 establiments 
que són bars, restaurants i/o bodegues. 
 
 

 
  

http://www.sostenibilitatbcn.cat/attachments/article/24/Compromis_22.pdf
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5.2. NOM DE L’ACTUACIÓ: RECOLLIDA SOLIDÀRIA D’ALIMENTS 

Objectiu/s:  
- Recaptar aliments per al Banc d’Aliments o la Coordinadora d’Acció Social del Clot. 
- Conscienciar al consumidor que és el veí o veïna del barri de les diferents entitats solidàries que 
tenim al territori. 
- Mostrar als clients que el comerç de proximitat és un comerç que es compromès amb el seu entorn 
social. 
 
 
Breu descripció:  
Es recolliran a totes les botigues de l’Eix Clot menjar sec durant uns dies. El menjar recollit es donarà 
a Banc d’Aliments o la Coordinadora d’Acció Social del Clot. 
 
 
 
Beneficis esperats: 
 
__ Ambientals        
_x_ Socials     
__ Econòmics   
 

 
Actuació: 
 
_x_ d’innovació 
__ de millora 
__ de continuïtat 
 

 
Vinculació amb els objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat: 
5.4, 9.5 
 
Persona o àrea responsable: Junta de l’Eix Clot 
 
Calendari d’execució previst: Juny o Juliol de 2017 
 
Recursos humans i econòmics: coordinació de la dinamitzadora de la recollida, contractació de la 
recollida d’aliments als comerços per portar-los a l’entitat solidària i difusió a través de cartells i 
rollups 
 
Observacions:  
 
 
 
 
Indicador/s: kg d’aliments recollits 
 
Valor esperat de l’indicador al cap d’un any: 1000kg 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.sostenibilitatbcn.cat/attachments/article/24/Compromis_22.pdf


  
 

 

   6  

 
5.3. NOM DE L’ACTUACIÓ: TALLERS ALS COMERÇOS PER FESTA MAJOR 

Objectiu/s:  
- Apropar el comerç de proximitat al veí i veïna. 
- Mostrar als clients/es la quantitat i qualitat del comerç de Km 0 
- Fer viure i formar part de la Festa Major del barri des dels comerços formant part, així del teixit 
social i cultural del barri. 
 
 
Breu descripció:  
Els comerços de l’Eix Clot ofereixen dins de la Festa Major als veïns i veïnes diferents tallers per 
apropar el comerç de proximitat posant relleu les avantatges de la compra al km 0. 
 
 
 
Beneficis esperats: 
 
_x_ Ambientals        
_x_ Socials     
_x_ Econòmics   
 

 
Actuació: 
 
__ d’innovació 
_x_ de millora 
_x_ de continuïtat 
 

 
Vinculació amb els objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat: 
5.4, 
 
 
Persona o àrea responsable: Junta de l’Eix Clot  
 
Calendari d’execució previst: novembre 2017 
 
Recursos humans i econòmics: coordinació de la dinamitzadora dels horaris dels tallers i difusió a 
través de cartells i/o rollups 
 
 
Observacions:  
 
 
 
Indicador/s: comerços participants i assistents als tallers 
 
Valor esperat de l’indicador al cap d’un any: augmentar un 10 % la participació de l’any passat 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.sostenibilitatbcn.cat/attachments/article/24/Compromis_22.pdf
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5.4. NOM DE L’ACTUACIÓ: CONCURS D’APARADORS DE NADAL 

Objectiu/s:  
- Difondre el reciclatge com avantatge pel medi ambient. 
- Fer conscients a comerciants i veïns i veïnes que la reutilització es un bé comú. 
- Posar i donar importància al comerç de Km 0. 
 
 
Breu descripció:  
4ª edició del concurs d’aparadors de Nadal dels comerços de l’Eix Clot on aquest any introduïm 
l’element de la sostenibilitat i el reciclatge a les bases del concurs. L’elecció de l’establiment 
guanyador es farà de forma dual: una per les xarxes socials (segons els likes) i un altre per un jurat 
format per persones de les entitats del barri. 
 
 
 
 
Beneficis esperats: 
 
_x_ Ambientals        
_x_ Socials     
_x_ Econòmics   
 

 
Actuació: 
 
__ d’innovació 
_x_ de millora 
_x_ de continuïtat 
 

 
Vinculació amb els objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat: 
5.1, 5.4, 5.8, 5.10 
 
Persona o àrea responsable: Junta de l’Eix Clot 
 
Calendari d’execució previst: desembre de 2017 
 
Recursos humans i econòmics: coordinació de la dinamitzadora de l’activitat i difusió a través de 
cartells i rollups 
 
Observacions:  
 
 
 
 
Indicador/s: comerços participants i likes al facebook 
 
Valor esperat de l’indicador al cap d’un any: que augmentin un 5 % respecte l’any passat 
 
 
 
  

http://www.sostenibilitatbcn.cat/attachments/article/24/Compromis_22.pdf
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5.5. NOM DE L’ACTUACIÓ: RADARS 

Objectiu/s:  
- Ajudar a facilitar la vida a la gent gran del Clot-Camp de l’Arpa, reduint el risc d'aïllament i 
d'exclusió social i pal·liar la solitud no volguda. 
- Fer conscients als clients/es que el comerç de Km 0 és un comerç compromès amb el seu barri i els 
seus veïns i veïnes i que cuida d’ells/es. 
 
 
Breu descripció: 
Des de fa 5 anys l’Eix Clot forma part del Projecte Radars del Clot-Camp de l’Arpa, un projecte que és 
una xarxa de prevenció en la qual hi participen veïns, veïnes, comerciants, persones voluntàries i 
professionals de les entitats i serveis vinculats als barris. Els “radars” són persones que estan atentes 
a les dinàmiques de la gent gran que viu sola i que coneix. Si fa dies que no els veuen avisen en un 
telèfon o e-mail de serveis socials que se’ls ha donat prèviament, així els professionals d’organismes 
oficials poden actuar. 
Ja tenim molts comerços que formen part d’aquets projecte i volem que aquest any es sumin més.  
També fem accions o col·laborem en diferents activitats que es fan per difondre el projecte Radars 
entre els veïns i veïnes del Clot-Camp de l’Arpa (Festa Radars, Xerrades en diferents entitats, Jocs 
Intergeneracionals per Festa Major). 
 
 
Beneficis esperats: 
 
__ Ambientals        
_x_ Socials     
_x_ Econòmics   
 

 
Actuació: 
 
__ d’innovació 
_x_ de millora 
_x_ de continuïtat 
 

 
Vinculació amb els objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat: 
7.1, 7.2 
 
Persona o àrea responsable: Junta de l’Eix Clot 
 
Calendari d’execució previst: 2017 (diferents accions) 
 
Recursos humans i econòmics: coordinació de la dinamitzadora a les Taules de Radars, 
col·laboracions a diferents accions amb diferents recursos (esmorzars, rollups, etc) i difusió a través 
de cartells i rollups 
 
Observacions:  
 
 
Indicador/s: comerços que participin 
 
Valor esperat de l’indicador al cap d’un any: augmentar un 5% el número de comerços 
participants 
 
 

http://www.sostenibilitatbcn.cat/attachments/article/24/Compromis_22.pdf


  
6. AVALUACIÓ 

 
Indicadors de seguiment 
Indiqueu d’una manera fàcil com mesureu el grau d’acompliment de l’actuació: 
 

Actuació Indicador 
Valor esperat 
de l’indicador 

al cap d’un any 
Estat actual 1r any 2n any 

VERMUTADA SOLIDÀRIA Establiments participants 
Diners recaptats 

20 de 24 
500 € 

   

RECOLLIDA SOLIDÀRIA D’ALIMENTS Establiments participants 
Kilograms d’aliments 

30 de 105 
1000 kg 

   

TALLERS ALS COMERÇOS FESTA MAJOR 
 

Establiments participants 
 
Usuaris del tallers 

que es sumin un 
10 % més 
que augmenti el 
número d’usuaris 
als tallers un 10 
% 

17 
300 

  

CONCURS D’APARADORS AL NADAL 
 

Establiments participants 
 
Likes al facebook 

que es sumin un 
5 % més 
que augmentin 
les likes en un 5 
% 

31 
1500 

  

RADARS Establiments participants Que se sumin un 
5 % més 

Es desconeix   



  
 
 

7. RELACIÓ AMB EL COMPROMÍS CIUTADÀ PER LA SOSTENIBILITAT 

 
Principals objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat que es contemplen el 
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 

 
 

8. COL·LABORACIONS I TREBALL EN XARXA 

Amb quins altres sectors i col·lectius realitzeu projectes compartits? Quin projectes són? 
 
L’Eix Clot té com a objectiu principal formar part del teixit, associatiu, social i cultural del barri del Clot 
- Camp de l’Arpa i de la ciutat de Barcelona. 
Formem part de la Fundació Barcelona Comerç on ens reunim gran part dels eixos comercials més 
grans de Barcelona per fer del comerç de la nostra ciutat un comerç de qualitat i proper al ciutadà.  
Som una entitat de la Federació d’Entitats del Clot-Camp de l’Arpa on participem activament de totes 
les activitats i propostes que es fan conjuntament (Mercat Solidari, Festes de la Primavera, Festes 
Majors del Clot-Camp de l’Arpa, Campanya Solidària de Reis, etc). 
Col·laborem amb altres entitats del nostre territori i els seus projectes per recolzar les seves 
iniciatives: Foment Martinenc, Orfeó Martinenc, Ateneu del Clot, Xino-Xano, Esplai Kasperle, Castellers 
de Barcelona, Associació de Veïns del Clot-Camp de l’Arpa, etc. És per això que durant aquest any 
2017 la nostra intenció es fer-los socis honorífics de l’Eix Clot per garantir la col·laboració recíproca i 
constant entre les entitats del barri. 
Organitzem o col·laborem en activitats de projectes solidaris per a ajudar als veïns i veïnes del territori 
que més ho necessiten: projecte Radars, Coordinadora d’Acció Social del Clot-Camp de l’Arpa i Banc 
d’Aliments. 
 
 
9. OBSERVACIONS 

 
 
 

http://www.sostenibilitatbcn.cat/attachments/article/24/Compromis_22.pdf
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