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1. DADES DE L’ORGANITZACIÓ 

 
Nom: Federació de Comerç Cor d’Horta i Mercat 
 
Breu descripció: L’Eix Comercial Cor d’Horta i Mercat, és un eix comercial de referència a la 
ciutat de Barcelona,  forma part de la Fundació Barcelona Comerç i esdevé exemple de perfecte 
unió entre els comerciants amb botiga al carrer i dels que disposen de parades al Mercat d’Horta. 
Un veritable i important valor que, fins i tot, se li ha reconegut des de la Generalitat i l’Ajuntament 
i, també des d’altres col·lectius de comerciants. Una mostra són els premis concedits per la 
Generalitat de Catalunya a la millor iniciativa de dinamització comercial 2008 rebut al juliol de 
2009, el premi a la millor botiga del món per la millor iniciativa comercial agrupada 2010 concedit 
al 2011, la medalla d’Honor de la ciutat de Barcelona 2013, el reconeixement als mèrits de la 
Guàrdia Urbana 2013 i dels Mossos d’Esquadra 2016. Aquesta sintonia ha permès, a més d’oferir 
una important oferta de serveis i programes de formació per als associats, desenvolupar un estens 
programa d’activitats, com les contínues promocions dirigides als clients, així com un seguici 
d’actes populars per dinamitzar el territori. 
L’Eix Comercial Cor d’Horta i Mercat és una zona que ha aconseguit combinar perfectament 
equipaments d’una gran ciutat i establiments amb el tracte personalitzat, acollidor i familiar del 
comerç de barri. Els més de 270 establiments comercials i parades del Mercat d’Horta, que 
conformen l’Eix Comercial, ofereixen un divers i complert assortit d’articles i productes de tota 
mena que satisfan totes les expectatives. 
 
Dades de contacte: Plaça d’Eivissa, 6 – local 5 (Galeries d’Horta), 08032 de Barcelona 
 
Manuel Arias Lorenzo, President: 93 357 65 54 / 658 172 039 – info@corhorta.com 
Raquel Júlvez Martinez, gerent dinamitzadora: 93 429 07 31 / 660 065 497 – raquel@corhorta.com 
 
Data de signatura del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022:  
17 de gener de 2013 
 
2. DADES DEL PLA D’ACCIÓ  

 
Breu descripció del procés d’elaboració:  
L'entitat Cor d'Horta i Mercat sempre ha estat una associació preocupada per la sostenibilitat i així 
ho demostra sent signants del conveni del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2002-2012 
renovat fins al 2022.  
Aquest any i després de l’entrada del nostre mercat a la campanya Mercats Verds, aposta dels 
Mercats Municipals de Barcelona pel producte de proximitat i ecològic i que té per objectiu 
potenciar l’oferta de producte de proximitat, produït de manera respectuosa amb el medi ambient i 
que reforci l’oferta d’alimentació saludable dels mercats, i augmentar la presència de producte 
ecològic fresc, ens hem adonat que no només s’ha de conscienciar al comerç a què realitzi accions 
sostenibles sinó que s’ha de conscienciar a la clientela i posar en valor totes les accions, activitats i 
iniciatives que els nostres establiments comercials de proximitat i associats realitzen dia a dia per 
oferir un producte i serveis de més qualitat i sobretot de més valor. 
És per aquest motiu, que la junta directiva es va reunir amb la gerent dinamitzadora per a donar 
forma a aquesta idea.  
Es van realitzar diferents reunions amb els establiments de venda de producte ecològic, reciclat, 
de kilòmetre O, sostenible... i parlant amb els diferents membres de l’entitat va ser quan ens 
vàrem adonar i diagnosticar que la majoria d’establiments associats ja realitzaven diferents 



 

     

accions sostenibles però al no ser establiments de productes o serveis sostenibles no en teníem 
constància.   
Vàrem diagnosticar que la clientela sap perfectament quin establiment ven productes o serveis 
ecològics, però no distingeixen a l’establiment que posa en valor d’altres accions sostenibles que 
fan que el producte o servei que es dóna sigui de més qualitat i valor gràcies a aquestes.  
Vàrem trobar a empreses d’alimentació que ofereixen el portar la compra a casa a gent gran que 
li costa caminar, de forma gratuïta, escoles d’anglès que tenen cursos especials per a nens amb 
deficiències visuals, establiments que ofereixen reciclar el producte antic per no haver-lo de portar 
a la deixalleria municipal, empreses que ofereixen assessorament gratuït en temes d’interès 
sanitari per a gent gran, nadons... Vàrem diagnosticar molts establiments que ja havien començat 
a posar mitjans per a realitzar una reducció energètica i solucionar els problemes d’accessibilitat 
als seus comerços, i és així amb la visita a cada establiment associat i amb cada exposició 
d’accions i motius pels quals actuen que vàrem crear la campanya Cor d’Horta i Mercat + 
Consciència Verda, una campanya amb 3 iniciatives que el que volen ha sigut posar en valor tota 
aquesta tasca que realitzen els nostres comerços en el seu dia a dia darrera del taulell.  
Amb aquest pla d’acció, s’ha posat en coneixement de l’associat, totes les accions que poden 
realitzar als establiments per arribar a oferir un servei i producte de qualitat i excel·lència. Hem 
volgut crear la marca: Cor d’Horta + Consciència Verda per a que tingui una durabilitat en el 
temps i es puguin seguir fent campanyes d’implementació d’accions pels establiments. 
Actualment es segueixen fent entrevistes a cada associat i s’analitza a cada establiment per tal 
d’afegir-lo a la base de dades ubicada a la nostra pàgina web: www.corhorta.com, que hem creat 
per tal d’anar fent un seguiment de la iniciativa. També ja es comencen a organitzar el segon cicle 
de xerrades de compromís amb la comunitat per donar ajuda a molts sectors, de forma gratuïta. 
En totes aquestes iniciatives han participat més del 50% dels associats i esperem que abans del 30 
de juny puguin haver participat la resta dels membres de l’entitat, en total uns 265 establiments 
comptant amb els paradistes del mercat que ja estan adherits a la campanya Mercats Verds. 
 
Data d’aprovació del Pla d’acció: 09/03/2017 
 
Vigència del pla d’acció: Fins el 31 de desembre de 2017 
 
Personal implicat: Gerent dinamitzadora, administratiu, junta directiva (22 membres), i associats 
de l’eix comercial (265 comptant a paradistes del Mercat d’Horta) 
 
 
3. DIAGNOSI 

 
La nostra entitat Cor d’Horta i Mercat, sempre ha volgut aportar el seu granet de sorra apostant 
per  campanyes i iniciatives amb l'objectiu de reduir la nostra petjada ecològica i que posin en 
valor la tasca que realitzen el nostres associats pel medi ambient i per la nostra comunitat.  
 
Cada any es realitzen actuacions d’àmbit medi ambiental o sostenible com la campanya de 
realització de les bosses de paper reutilitzables amb eslògan Cor d’Horta i Mercat – Consciència 
Verda, imatge la qual serà protagonista aquest any també amb el projecte del 2017. També els 
diferents tallets infantils de conscienciació medi ambiental: creació d’instruments musicals, arbres 
de Nadal, joies etc... tot amb elements reciclats. 
 
Creiem que el  projecte 2017 té una rellevància considerable dins del nostre "planning anual" i que 
pot ser important mantenir al llarg dels anys. 
 
Hem volgut aconseguir una imatge única que posi en valor aquesta acció amb l'emblema Cor 
d'Horta i Mercat - Consciència Verda que ha servit d'identificador comercial del nostre eix 
comercial i de les tasques i accions que realitzen els nostres associats. 

http://www.corhorta.com/


 

     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 
4. FINALITAT 

 
La finalitat principal del pla d’acció consisteix en donar valor als petits però molt importants actes 
que realitzen els nostre socis en els seus establiments. Per aquest pla d’acció s’ha creat una 
imatge com a element identificatiu del nostre eix i així aconseguir que en el barri s'arribi a 
observar aquest valor dels nostres establiments i empreses associades. Volem incentivar la 
compra en el comerç de proximitat del nostre eix comercial i evitar que els clients i veïns del barri 
vagin a les grans superfícies temptats per les ofertes i els baixos preus de productes de poca 
qualitat i comerços amb qüestionables tècniques de venda oferint productes i serveis poc 
sostenibles. 
 
Tenint en compte la finalitat d’aquest pla d’acció, esperem obtenir resultats que posin valor els 
actes que realitza cada establiment i empresa amb el medi ambient i amb la cohesió social del 
barri i donar-los a conèixer. Volem observar i assolir  l'impacte que té aquesta campanya alhora 
de la decisió de compra de productes i serveis en els petits establiments de proximitat del nostre 
eix gràcies a la campanya de la Consciència Verda i amb les tres iniciatives: cicle de xerrades, 
fiura de la consciència verda i base de dades. 
 
 
 
5. DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS 

 
5.1. NOM DE L’ACTUACIÓ: I Cicle de xerrades de compromís amb la comunitat 

Objectiu/s:  
 

El Cor d'Horta i Mercat enceta una nova campanya de consciència verda i sostenible que es basa 
en donar valor a les actuacions que cada associat realitza al seu establiment donant-les a 
conèixer a clients i veïns del barri i districte. 

La campanya s’inicia la setmana del 20 al 24 de març amb el cicle de xerrades de compromís 
amb la comunitat per tal de donar a conèixer els serveis soci sanitaris, educatius i medi 
ambientals que els clients poden trobar al barri d’Horta. 
L’objectiu de les mateixes és poder donar informació, pautes, realitzar activitats i tallers d’interès 
per a diferents col·lectius de forma gratuïta.  
 
 

Breu descripció:  
 
Realització d’un cicle de xerrades pel públic general totalment gratuïtes, oferides, gestionades, 
coordinades i organitzades  pels nostres establiments associats sobre temes: soci sanitaris, 
educatius, medi ambientals, en el local de la nostra entitat. 
 
Aquestes xerrades es van realitzar en horari de matí i de tarda de tota una setmana i es preveu 
de tornar-les a organitzar a l’octubre. 
  
 
 



 

     

XERRADES: 

DILLUNS 20/03/2017:  
 
Matins: 
 
11:00h   Memòria: mens sans in corpore sano: Hàbits de prevenció i/o millora dels 
problemes de memòria des  de l'àmbit mèdic  i psicològic, donarem eines per poder fer a casa! 

A càrrec del Centre Mèdic i psicològic per Anaïs Tomsen, Psicòloga sanitària. 
Kinesiòloga, Gemma    Herrador, Psicòloga sanitària. Kinesiòloga i Fe Ferré, 
Metgessa de família, homeòpata, acupuntora 
C/ Pere Pau, 30, entresol 1 
Tel: 93 328 32 96 
info@cmpsi.net 
www.cmpsi.net 
 
12:00h  Com et pot ajudar el ioga a tenir una vida més saludable?: Conèixer com aquesta 
pràctica  ens pot ajudar a millorar la nostra salut física i mental. 
A càrrec de Bebe-Té per Maria Sucarrat. Instructora de Ioga titulada per la 
Generalitat de Catalunya. Professora de Ioga a Bebe-Té. 
C/ Mestre Serradesanferm, 3 
Tel: 93 429 99 60 
bebete@bebe-te.com 
www.bebe-te.com  
 
Tardes: 
 
17:30h  Música per a nadons: La importància de l’estimulació musical per a petits de 0 a 3 
anys, amb demostració pràctica. (venir acompanyat del vostre nadó) 
A càrrec de l’Escola de Música Virginia Blanch per Virginia Blanch, directora de 
l’escola. 
C/ Chapí, 29 – 1er pis 
Tel: 93 357 26 97 
virginia@escolamusicavirginiablanch.com 
www.escolamusicavirginiablanch.com 
 
18:30h  Cúrcuma: usos i propietats: T'expliquem per a què serveix aquesta arrel i com 
prendre-la. Vine i et donarem mostres gratuïtes. 
A càrrec d’Herbes i Mel – Dietètica Glòria per Imma Riera, Diplomada en 
Naturopatia i Màster en Fitoteràpia pel Col.legi de Metges de Barcelona. 
Mercat d’Horta, pda. 68-69  
Tel: 93 429 09 91  
dietetica@herbesimelgloria.com 
www.herbesimelgloria.com 
 



 

     

 
19:30h  Salut oral i malalties sistemàtiques: No tenir un control de la salut de la nostra boca, 
pot repercutir a la resta del cos, de quina manera? 
A càrrec de Clínica Dental Marín per la Dra. MAngels Marin, Llicenciada en 
odontologia per la universitat de Barcelona al 1996, màster d'endodoncia (1998),  
màster en implantologia (2003) i màster en Estètica dental (2012) 
Plaça d’Eivissa, 19-20 
Tel: 93 420 97 25 
eivissa@clinicadentalmarin.com 
www.clinicadentalmarin.com 

DIMARTS 21/03/2017:  
 
Matins: 
 
11:00h  Salut i prevenció, Deficiència auditiva en infants i adults: Prevenció, detecció, 
causes de les deficiències auditives, graus de pèrdua auditiva, rehabilitació i tractament 
A càrrec de Centre Logopédic Komunika’T per Anais López E. Educació Especial, 
Psicopedagoga i Logopeda 
C/ Petrarca, 32-34 local 1 
Tel: 93 348 82 80 
info@komunikat.es 
www.logopedia-barcelona.com 
 
14:00h  Nocions bàsiques d’anglès de cara al turisme: Mini curs adreçat a comerciants per 
introduir nocions bàsiques d’atenció al client en anglès. Aquest taller té com a objectiu posar de 
manifest la importància dels idiomes per potenciar un comerç més plural i de qualitat. 
A càrrec de Start Up Centre d’Estudis per Eva Correa, llicenciada en filologia anglesa 
C/ Cartellà, 157 
Tel: 93 535 61 35  
www.startupestudis.com 
 
Tardes: 
 
17:30h  Detecció precoç dels trastorns de l’aprenentatge: Factors que intervenen en el 
rendiment escolar.  Dislèxia i altres trastorns. Reeducació i orientacions psicopedagògiques. 
A càrrec de Centre Logopédic Komunika’T per Anais López E. Educació Especial, 
Psicopedagoga i Logopeda 
C/ Petrarca, 32-34 local 1 
Tel: 93 348 82 80 
info@komunikat.es 
www.logopedia-barcelona.com 
 
18:30h  Veu i consciència corporal: Origen i trastorns vocals, que podem fer? Hàbits vocals i 
consciència corporal. 
A càrrec de Gabinet Logopèdic i Psicopedagògic per Laura López, logopeda, menció 
educativa i especialista en trastorns vocals i Sònia Giménez, terapeuta manual 



 

     

C/ Baixada de la Plana, 9-11 pral.  
Tel: 93 357 36 19 
gabinet_logopedic@hotmail.com 
www.gabinetlogopedic.es 
 
DIMECRES 22/03/2017:  
 
Matins: 
 
12:00h   Lumbàlgies com evitar-les? : Conegui la QUIROPRÁCTICA, professió 
especialitzada en la cura de la columna vertebral i sistema nerviós.  S’obsequiarà als assistents 
a la xerrada amb una  targeta del  50% de descompte per a la primera visita, sessió inclosa. 
A càrrec de Centre d’Espinologia Barcelona per Fabian Migoya, llicenciat en 
quiropràctica i espinòleg. 
C/ Dante Alighieri, 34 
Tel: 93 420 65 80 
info@espinologiabarcelona.com 
www.espinologiabarcelona.com 
 
Tardes: 
 
16:00h  Lumbàlgies com evitar-les? : Conegui la QUIROPRÁCTICA, professió 
especialitzada en la cura de la columna vertebral i sistema nerviós.  S’obsequiarà als assistents 
a la xerrada amb una  targeta del  50% de descompte per a la primera visita, sessió inclosa. 
A càrrec de Centre d’Espinologia Barcelona per Fabian Migoya, llicenciat en 
quiropràctica i espinòleg. 
C/ Dante Alighieri, 34 
Tel: 93 420 65 80 
info@espinologiabarcelona.com 
www.espinologiabarcelona.com 
 
17:00h  Les Claus de l'envelliment saludable: La dieta, l'activitat mental i l'activitat física 
ens afavoreixen un bon envelliment 
A càrrec de El Pingüí Fermí per Violeta Fernández especialitzada en psicogeriatría 
clínica i Psicóloga del Centre de Dia Nous Avis  
C/ Vilapicina, 67 
Tel: 93 357 27 24 
manim@elpinguifermi.com 
www.elpinguifermi.com 
 

18:00h  Tractament emocional amb tapping i EFT: Exercicis que podem dur a terme 
fàcilment per ajudar al nostre dia a dia quan ens desborden les emocions, basat en punts 
d'acupuntura.              
A càrrec del Centre Mèdic i psicològic per Anaïs Tomsen, Psicòloga sanitària. 
Kinesiòloga, Gemma Herrador, Psicòloga sanitària. Kinesiòloga i Fe Ferré, Metgessa 
de família, homeòpata, acupuntora 



 

     

C/ Pere Pau, 30, entresol 1 
Tel: 93 328 32 96 
info@cmpsi.net 
www.cmpsi.net 
DIJOUS 23/03/2017:  
 
Matins: 
 
11:00h  Música per a gent gran: alegries, emocions i experiències  per mitjà de la música amb 
taller pràctic. 
A càrrec de l’Escola de Música Virginia Blanch per Virginia Blanch, directora de 
l’escola. 
C/ Chapí, 29 – 1er pis 
Tel: 93 357 26 97 
virginia@escolamusicavirginiablanch.com 
www.escolamusicavirginiablanch.com 
 
12:00h   Assessorament de l’entorn jurídic familiar: Vine i demana assessorament en 
temes jurídics familiars com Violència de gènere, abús escolar, seguretat a la xarxa, 
reclamacions, clàusules sòl, abusos en les comissions... 
A càrrec de Catalana Occidente per Marta Carreras i José Luis Pimienta  advocats de 
BCN serveis jurídics. 
C/ Dante Alighieri, 34 
Tel: 93 127 97 42 
enrique.lugo@agentes.catalanaoccidente.com 
www.totasesores.es 
 
Tardes: 
 
16:00h  Fitoterapia a la naturopatia: Que és la fitoteràpia? com s'aplica a la naturopatia? 
principis actius de les plantes, propietats, preparació i ús, per acabar un petit monogràfic de l'iris. 
Obsequi d’una infusió aromàtica digestiva 
A càrrec de Les Herbes d’Horta, herboristeria i teràpies naturals per Isabel Morcillo 
naturòpata, quiromassatgista i osteòpata 
C/ Lletres, 12 
Tel: 93 429 89 43 
info@lesherbeshorta.com 
www.lesherbeshorta.com 
 
17:30h  Taller de reciclatge en anglès per a nens: Amb el taller REDUCE – REUSE - 
RECYCLE ensenyarem als nens i nenes del barri a viure d’una manera més sostenible a través 
de manualitats en anglès. 
A càrrec de Start Up Centre d’Estudis per Eva Correa, llicenciada en filologia anglesa 
C/ Cartellà, 157 
Tel: 93 535 61 35  
www.startupestudis.com 
 



 

     

19:30h  Dislèxia i altres dificultats d’aprenentatge: què és la dislèxia? signes d'alerta i 
protocols, eines tecnològiques de suport i abordatge multi disciplinar 
A càrrec de Gabinet Logopèdic i Psicopedagògic per Laura López, logopeda, menció 
educativa i especialista en trastorns vocals 
C/ Baixada de la Plana, 9-11 pral.  
Tel: 93 357 36 19 
gabinet_logopedic@hotmail.com 
www.gabinetlogopedic.es 

DIVENDRES 24/03/2017:  
 
Tarda: 
 
17:30h   Lumbàlgies com evitar-les? : Conegui la QUIROPRÁCTICA, professió 
especialitzada en la cura de la columna vertebral i sistema nerviós.  S’obsequiarà als assistents 
a la xerrada amb una  targeta del  50% de descompte per a la primera visita, sessió inclosa. 
A càrrec de Centre d’Espinologia Barcelona per Fabian Migoya, llicenciat en 
quiropràctica i espinòleg. 
C/ Dante Alighieri, 34 
Tel: 93 420 65 80 
info@espinologiabarcelona.com 
www.espinologiabarcelona.com 
 
18:30h  Pell amb pell amb els nadons: La importància i els beneficis de portejar al nadó i del 
contacte pell amb pell. Part pràctica de com aprendre a fer servir diferents portabebès 
ergonòmics: fulards i motxilles. Es pot venir acompanyat del vostre nadó. 
A càrrec de PlisPlau per Paula Caballero, mare, infermera pediàtrica/maternal i 
educadora de massatge infantil per AEMI. 
C/ Dante Alighieri, 14 – local 2 
Tel: 93 420 08 49 
info@plisplau.com 
shop.plisplau.com 
 
19:30h  Massatge infantil: Nocions bàsiques en massatge infantil. Part pràctica (Bàsica) de 
com aprendre a fer massatges. (venir acompanyat del vostre nadó) 
A càrrec de PlisPlau per Paula Caballero, mare, infermera pediàtrica/maternal i 
educadora de massatge infantil per AEMI               
C/ Dante Alighieri, 14 – local 2 
Tel: 93 420 08 49 
info@plisplau.com 
shop.plisplau.com 

https://www.corhorta.com/cat/noticia/cor-dhorta-i-mercat-consciencia-verda-cicle-de-xerrades 
 

https://www.corhorta.com/cat/noticia/cor-dhorta-i-mercat-consciencia-verda-cicle-de-xerrades


 

     

 
 
 
Beneficis esperats: 
 
X_ Ambientals        
X_ Socials     
X_ Econòmics   
 

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

 
Vinculació amb els objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat: 
3.5., 5.2., 5.5., 5.6., 6.1., 7.1., 7.4., 7.6., 7.9., 7.10., 8.1., 9.2. i 9.9. 
 

Persona o àrea responsable:  
Raquel Júlvez Martinez, gerent dinamitzadora 
 
Calendari d’execució previst:  

- Del 20 al 24 de març 
- Propers cicles de xerrades: Juny i Octubre 

 
Recursos humans i econòmics:  
Aquesta iniciativa s’ha realitzat amb la feina realitzada per la gerent dinamitzadora i 
l’administratiu, i s’han realitzat uns cartell i díptics comunicatius d’informació de les xerrades amb 
un cost total de 400€. 
 
Observacions:  
També s’ha fet difusió de la mateixa a xarxes socials, web i mitjans de comunicació del transport 
públic urbà i al diari Línia Horta.   
Amb aquest cicle de xerrades volem conscienciar als assistents sobre el consum d’aliments més 
saludables (ecològics, sense additius). Generalitzar-ne l’ús en la població. Conèixer nous 
productes alimentaris, teràpies naturals... i l’aportació de beneficis que tenen en la salut.   

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


 

     

Amb aquesta iniciativa de xerrades també es va conscienciar sobre la generació de residus.  
Gràcies a la realització d’aquest cicle de xerrades, gestionades per l’associació junt amb els seus 
associats sense haver de buscar a cap empresa externa, s’ha millorat la coordinació interna entre 
ambdós i de forma transversal amb les entitats públiques.  
Hem aconseguit que els nostres associats amb els seus tallers i xerrades apliquessin criteris de 
sostenibilitat donant a l’entitat organitzadora de les mateixes una voluntat de millora i perspectiva 
medi ambiental i sostenible. Això ens ha permès avaluar l’activitat realitzada positivament i amb 
un afegit de valor incorporant-nos als programa  de l’Ajuntament «Ajuntament + Sostenible». 
Aquest cicle de xerrades ha volgut cohesionar a diferents sectors del barri: gent gran, famílies, 
nadons, joves, de qualsevol raça o religió, ja que hem fet extensiu el programa de xerrades a 
diferents entitats, associacions i col·lectius del barri gràcies a la tecnologia digital com són les 
xarxes socials. Moltes de les xerrades han servit per a fomentar l’estil de vida saludable i per 
apropar la cultura: música, idiomes, dansa a la gent que no hi pot accedir. 
Creiem que aquesta iniciativa és d’alt valor afegit, ja que impulsa el talent de moltes empreses 
relacionades amb el coneixement, la creativitat o la innovació  i els transmet a la societat de 
forma gratuïta i a la vegada afavoreix l’associacionisme comercial impulsant el nostre eix 
comercial Cor d’Horta i Mercat. 
És de vital importància fer arribar els coneixements en sostenibilitat a tothom, és per això que 
amb aquest cicle de xerrades hem volgut aconseguir que les nostres empreses de serveis puguin 
estendre els seus coneixements fent xerrades educatives per a fomentar l’acció responsable, de 
forma individual o col·lectiva . 
Per això des de l’entitat hem volgut assegurar el suport a totes aquestes empreses associades 
que sense ànim de lucre han ofert els seus coneixements a persones que poder no es poden 
permetre el rebre’l o que no tenien coneixement que s’oferia o simplement, persones que volien 
reafirmar els mateixos. D’aquesta manera refermem el  treball en xarxa desenvolupant un 
projecte comú.  
 
 
Indicador/s: Reunió de valoració i opinió per part de les empreses associades col·laboradores  i 
nombre d’assistència a la xerrada per part del públic general per tal de saber l’acceptació del 
mateix. 
 
Valor esperat de l’indicador al cap d’un any: El valor esperat de l’indicador és que l’opinió 
de la valoració per part dels socis sigui positiva i que hi assisteixin a les xerrades com a mínim el 
50% de la capacitat de la sala (aforament de 15 persones). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

     

5.2. NOM DE L’ACTUACIÓ: Incorporació i posada en valor d’actuacions sostenibles en 
els establiments de l’eix comercial 

Objectiu/s:  
 
Posar en valor les accions sostenibles que estan incorporant o actualitzant cada un dels nostres 
associats en els seus establiments dividint-les en els següents grups, per tal de poder entrar en la 
campanya Consciència Verda del nostre eix comercial. 

- Reciclatge 
- Accessibilitat 
- Producte ecològic 
- Producte sense al·lèrgens 
- Reducció energètica 
- Producte de kilòmetre 0 
- Compromís amb la comunitat 

 

Breu descripció:  
Detecció de les pràctiques i accions sostenibles que 
incorpora cada establiment o actualitza de forma 
notòria per tal de formar part de la marca 
Consciència Verda i se’l posi en valor com a 
establiment adherit a la campanya com a marca de 
qualitat i de consciència medi ambiental i social. 
Per a donar a conèixer aquestes accions, es crea ’una 
base de dades a la nostra web: www.corhorta.com, 
on apareixen tots els nostres associats amb les 
accions sostenibles que han incorporat, que estan 
incorporant i actualitzant. 
Cada un dels associats que fonamenta les bones 
pràctiques sostenibles, obté un adhesiu per a penjar 
al seu aparador on posa, establiment adherit a la 
Consciència Verda per tal de posar en valor a 
l’establiment compromès amb els criteris sostenibles 
com a marca de qualitat. 
 
Vídeo que va sortir a BETEVE sobre el Pla d’acció: 
http://beteve.cat/comercos-amb-consciencia-verda 
 
 
 
 
 
Imatge de la nostra pàgina web: 

http://www.corhorta.com/
http://beteve.cat/comercos-amb-consciencia-verda/


 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

     

Article al Periódico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

     

 
Beneficis esperats: 
 
_X_ Ambientals        
_X_ Socials     
_X_ Econòmics   
 

 
Actuació: 
 
_X_ d’innovació 
_  _ de millora 
_  _ de continuïtat 
 

 
Vinculació amb els objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat: 
4.8., 6.2., 9.10. 
 
 
Persona o àrea responsable:  
Raquel Júlvez Martinez, gerent dinamitzadora 
Calendari d’execució previst:  
Del 20 de març al 31 de desembre de 2017 (actualitzable) 
 
Recursos humans i econòmics:  
Aquesta iniciativa s’ha realitzat amb la feina realitzada per la gerent dinamitzadora i 
l’administratiu, i s’han realitzat uns adhesius comunicatius d’informació d’establiments adherit a la 
iniciativa que han tingut una despesa de 450€. 
 
Observacions:  
Aquesta iniciativa ha sortit a Beteve i al Periòdico el 9/05/2017 a Districtes. 
http://beteve.cat/comercos-amb-consciencia-verda/ 
També s’ha fet difusió de la mateixa a xarxes socials, web i mitjans de comunicació del transport 
públic urbà i al diari Línia Horta.   
 
 
Indicador/s: Nombre d’apuntats i establiments amb l’adhesiu penjat 
 
Valor esperat de l’indicador al cap d’un any: 
S’espera que a finals de juny tinguem la majoria dels establiments associats a l’entitat realitzant 
una acció sostenible i lluint l’adhesiu de soci adherit a la campanya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sostenibilitatbcn.cat/attachments/article/24/Compromis_22.pdf
http://beteve.cat/comercos-amb-consciencia-verda/


 

     

5.3. NOM DE L’ACTUACIÓ: I Fira de la Consciència Verda 

Objectiu/s:  
L’objectiu de la I Fira de Consciència Verda és bàsicament promoure la venda i donar a conèixer 
productes i serveis amb criteris de sostenibilitat (ecològic, de proximitat, a granel, comerç just, 
segona mà i reciclats) que els nostres establiments associats vénen i realitzen en els seus 
comerços o empreses. Ja que molta gent no sap que els establiments comencen a incorporar 
productes i serveis amb criteris de sostenibilitat.   
 

Breu descripció:  
El passat 1 d’abril es va realitzar als carrers Maria Paretas i Mestre Serradesanferm, el que va 
ser la I Fira de la Consciència Verda. En aquesta van participar 16 establiments que van oferir els 
seus productes o serveis amb criteris de sostenibilitat: 
 

Participants: 

• Bebe-Te 

• Centre d’Espinologia Barcelona 

• Centre Mèdic i Psicològic  

• Collell 

• Collell Selecció 

• Comercial Electrònica Horta 

• Eixam 

• Escola de Música Virginia Blanch 

• Fruites Maribel 

• Goccia Verde 

• Herbes, Mel i Dietètica Glòria 

• Joguines i Regals Moliné 

• Les Herbes d’Horta 

• L’Hortet Seleccions 

• Ous Susana 

• PlisPlau 

Tots i cada un dels participants van poder mostrar i vendre productes i serveis, ecològics, 
reciclats, de proximitat, a granel o de comerç just. 
 
Durant la diada, que es va haver de suspendre a partir de les 17h per causa de la pluja, vàrem 
gaudir de diferents activitats: 
 
 

http://www.bebe-te.com/
http://www.espinologiabarcelona.com/
https://www.facebook.com/cmpsi/?fref=ts
https://collell.openshopen.com/
https://collell.openshopen.com/
http://www.hortaclic.es/
http://www.escolamusicavirginiablanch.com/
http://www.gocciaverde.net/es/tienda-barcelona-horta/
http://www.herbesimelgloria.com/
https://www.facebook.com/MolineGaleries/?fref=ts
http://www.lesherbeshorta.com/
http://hortetseleccions.com/
https://www.facebook.com/Ous-Susana-134879136580270/?fref=ts
http://shop.plisplau.com/


 

     

- Fes-te una fotografia al nostre photocall sostenible i participa en una cistella de productes dels 
participants de la fira valorada en més de 200€ 

- Taller de reciclatge amb el punt verd mòbil  
- Taller d’instruments reciclats 
- Recicla el teu petit electrodomèstic i canvia’l per punts per comprar-te’n un de nou 
 

 
 

 
 



 

     

 
 

 
 
 
 
Beneficis esperats: 
 
_X_ Ambientals        
_X_ Socials     
_X_ Econòmics   
 

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

 
Vinculació amb els objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat: 
1.2., 2.4., 5.3., 5.4., 6.3., 6.9., 9.6. 

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


 

     

Persona o àrea responsable: Raquel Júlvez Martinez, gerent dinamitzadora 
 
Calendari d’execució previst: 01 d’abril de 2017 
 
Recursos humans i econòmics:  
Aquesta iniciativa s’ha realitzat amb la feina realitzada per la gerent dinamitzadora i 
l’administratiu, i s’han realitzat uns cartell i díptics comunicatius d’informació de les xerrades amb 
un cost total de 200€. 
 
Observacions:  
També s’ha fet difusió de la mateixa a xarxes socials, web i mitjans de comunicació del transport 
públic urbà i al diari Línia Horta.   
Durant unes hores i gràcies a aquesta fira, vàrem aconseguir renaturalitzar uns carrers del barri 
d’Horta (on es feia la fira) integrant la biodiversitat i la natura en el disseny de la mateixa. 
Volíem que cada carpa estigués decorada amb plantes naturals i és així com ens imaginem que 
hauria de ser el nostre barri, amb més verd urbà i més permissivitat als establiments amb la 
norma de Paisatge Urbà per a renaturalitzar els seus negocis. També s’hauria d’ampliar el verd 
urbà 
a carrers, parcs i places, interiors d’illa, horts, patis, vetlladors, terrats i cobertes verdes, balcons, 
murs i parets mitgeres, polígons, solars temporals etc... i volíem predicar amb l’exemple  amb 
aquesta petita fira.  
Amb aquesta fira, aconseguim per unes hores que molts vianants gaudeixin dels carrers per 
passejar, descobrir nous productes prioritzant la vida al carrer, gaudint d’activitats i jocs pels més 
menuts. 
Aquesta I Fira de la Consciència Verda, va ser una mostra per a donar a conèixer productes i 
serveis sostenibles en el barri d’Horta. Es va projectar una fira dirigida cap a un consum 
responsable millorant la informació cap al consumidor sobre cada producte i servei ofert tant en 
qüestió d’etiquetatge com de coneixements del propi botiguer i/o empresari.   
L’entitat, en el moment que pensa en la realització d’aquesta fira, ja pensa en criteris de 
sostenibilitat i de millora, vol realitzar aquesta activitat posant valor afegit a la mateixa. 
Vol que aquesta tingui un impacte social i medi ambiental amb una excel·lent coordinació entre 
l’entitat, associats i Ajuntament de Barcelona  incorporant-nos als programa  de l’Ajuntament 
«Ajuntament + Sostenible». 
Amb la I Fira de la Consciència Verda, hem volgut adreçar tota la cultura de la sostenibilitat que 
tenim a les nostres mans a tots els visitats i assistents a la mateixa. D’aquesta manera també 
hem enfortit el teixit associatiu i s’ha fet pinya per tal de donar a conèixer la tasca sostenible que 
molts dels nostres associats realitzen cada dia amb la venda de productes ecològics, reciclats, de 
proximitat de comerç just... en els seus establiments. 
 
 
Indicador/s: Enquestes d’opinió per parts dels associats 
 
Valor esperat de l’indicador al cap d’un any: Una acceptació de la fira favorable 
 
 
VALORACIÓ FIRA CONSCIÈNCIA VERDA 
*Enquesta contestada per 9 participants dels 15 de la fira 
 
 
 
 



 

     

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

     

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

5. AVALUACIÓ 

 
Indicadors de seguiment 
 

Actuació Indicador 
Valor esperat de 

l’indicador al cap d’un 
any 

Estat actual 1r any 2n any 

I Cicle de xerrades 
de compromís amb 
la comunitat 

Reunió de valoració i opinió 
per part de les empreses 
associades col·laboradores  
i nombre d’assistència a la 
xerrada per part del públic 
general per tal de saber 
l’acceptació del mateix. 
 

L’opinió de la valoració per 
part dels socis sigui positiva 
i que hi assisteixin a les 
xerrades com a mínim el 
50% de la capacitat de la 
sala (aforament de 15 
persones). 

Al juliol començarem a 
organitzar el II cicle de 
xerrades pel mes d’octubre  
introduint noves idees per 
tal de fer partícips a més 
associats i rebre més 
assistents. 

El 1r any s’emplenarà 
amb la revisió anual. 
 

El 2n any s’emplenarà 
amb la revisió anual. 
 

Incorporació i 
posada en valor 
d’actuacions 
sostenibles en els 
establiments de 
l’eix comercial 

Nombre d’apuntats i 
establiments amb l’adhesiu 
penjat 

S’espera que a finals de 
juny tinguem la majoria dels 
establiments associats a 
l’entitat realitzant una acció 
sostenible i lluint l’adhesiu 
de soci adherit a la 
campanya. 
 

Actualment encara ens 
falten introduir les dades de 
molts dels associats i acabar 
d’explicar la iniciativa a 
molts d’ells que els hi costa 
llegir les circulars i assistir a 
les reunions d’informació i 
seguiment. 

El 1r any s’emplenarà 
amb la revisió anual. 
 
 

El 2n any s’emplenarà 
amb la revisió anual. 
 

I Fira de la 
Consciència Verda 

Enquestes d’opinió per parts 
dels associats 
 

Una acceptació de la fira 
favorable 
 

Actualment i segons els 
resultats de l’enquesta de 
valoració de la fira esperem 
poder-la repetir els anys 
següents 

El 1r any s’emplenarà 
amb la revisió anual. 
 

El 2n any s’emplenarà 
amb la revisió anual. 
 



  

 

 
 

6. 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 10.1
0 

 
 

7. COL·LABORACIONS I TREBALL EN XARXA  

L’eix comercial del Cor d’Horta i Mercat col·labora amb d’altres entitats del barri com és el Foment 
Hortenc, entitat cultural, i col·laborem amb la creació de matinals infantils de teatre. 
També col·laborem amb serveis socials alhora de treballar amb entitats solidàries que reparteixen 
el menjar sobrant del Mercat d’Horta i d’altres empreses de restauració i aliments.  
 
 
 

8. OBSERVACIONS 
 
 
 

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