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1. Dades de l’organització
Nom:

Associació d’Amics i Comerciants de Plaça Reial

Breu descripció:

La Associació d’Amics i Comerciants de la Plaça Reial, va néixer l’any 1999
sense ànim de lucre i té com a finalitat promocionar la Plaça Reial de Barcelona
des de un punt de vista cultural, cívic i comercial. És un punt de trobada per a
totes les persones, comerços i entitats que hi viuen, treballen o desenvolupen la
seva activitat a la Plaça Reial, així com un promotor d'agitació cultural de la
Plaça i el seu entorn. L'Associació d'Amics i Comerciants de la Plaça Reial està
oberta a la participació de totes aquelles persones que, com nosaltres s'estimen
aquest racó de Barcelona.

Dades de contacte:

Patricia Radovic – Gerent
E-Mail: hola@lareial.com
Móvil: 637 445812
Web: www.lareial.com
FB: https://www.facebook.com/lareial/
Instagram: https://www.instagram.com/lareial/

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

20/06/2017

2. Dades del Pla d’acció
Expliqueu com us heu organitzat per fer el Pla d’acció
Els locals de la plaça Reial són en la seva majoria restauradores o locals d'oci nocturn que operen des
de fa molts anys a la plaça, per tant tenen una gran consciència que la plaça té una gran influència en
el districte i els seus habitants, per tant són conscients de la necessitat del manteniment de la neteja,
seguretat i ordre de la mateixa.
Així mateix des de la Associación d'amics i comerciants de la plaça Reial, s'impulsa un projecte
anomenada la Reial Ens Mou 2018 arriba amb propostes innovadores i d’interès social, participatiu i
cultural, que convoquin un públic més divers, un públic del barri i d'altres llocs de la ciutat. Un espai
de cohesió social.
La Reial vol crear un equilibri en convivència entre veins, barcelonins d'altres barris de la ciutat,
comerciants i turistes. Buscar complicitat entre totes les entitas locals és vital per a establir els vincles
que propiciïn la relació entre ells i que l'oferta no només sigui diversa sinó complementària

Data de publicació del Pla d’acció:

13/06/18

Vigència del Pla d’acció:

2018

Pla/plans d’acció anterior/s:

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/f
iles/documents/plans/1511.pdf
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3. Diagnosi
Expliqueu el punt de partida del Pla d’acció:
Actualment, per part dels comerciants, existeix l'interès de manter i millorar les condicions de neteja,
ordre i seguretat de la plaça.
Volem fer una campanya contra la contaminació acústica per a la millora de la vida dels veïns i
treballadors de la plaça.
Volem seguir reforçant els vincles amb altres entitats del barri.

4. Finalitat
Expliqueu el propòsit principal del Pla d’acció:

Volem tenir una plaça que sempre estigui neta, ordenada i segura. Crear cohesió entre veïns i
comerciants per a una bona convivència. Combatre la contaminació acústica. Promoure el art
sostenible i els valors del sport. Conscienciar la recollida diferenciada i l’utilització dels envasos
retornables.
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5. Descripció de les actuacions
5.1 Nom de l’actuació: NETEJA FRONTIS DE L'ESTABLIMENT
Objectius:

Mantenir net l’espai enfront de cada
establiment, i així tots els portals es mantenen
nets durant tot el dia.

Breu descripció:

A causa de la gran afluència de públic visitant a la plaça Real durant la major part
dels dies de l'any, gent sense sostre dormint a la plaça, grups de musics, gran
afluencia d’escoles que visitan la plaça i turistas.... és complicat mantenir sempre
la neteja dins dels porchos, per tant els establiments que tenen frontis a la plaça
s'ocupen del seu manteniment. Cada dia netejan el frontis del local d’aquesta
manera mantenen neta i sense olors la plaça per poder oferir un bon servei als
visitants, als que passegen.

Més informació (enllaç):

Beneficis esperats:

Actuació:

Ambientals

d'innovació

Socials

de millora

Econòmics

de continuïtat

Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat relacionats amb l’actuació:
2.4, 3.6, 3.8

Persona o àrea responsable:

Personal de cada local

Calendari d’execució previst:

Tots els dies de l’any

Recursos humans i/o econòmics:

Temps i productes de neteja dels propis establiments

Observacions:

Indicador/s:

Nombre d’establiments adherits a l’actuació
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5.2 Nom de l’actuació: ENVASOS RETORNABLES
Objectius:

Evitar la utilització indiscriminada de plástic i
de envasos de vidre d’un sol ús.

Breu descripció:

Per la gran quantitat d’ampolles utilitzadas diariamente als locals de la plaça, és
molt més ecològic l’utilitzación d’envasos rentornables.
Per això els establiments de restauració han acordat amb els seus proveïdors el
retorn i reutilització dels envasos de begudes.

Més informació (enllaç):

Beneficis esperats:

Actuació:

Ambientals

d'innovació

Socials

de millora

Econòmics

de continuïtat

Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat relacionats amb l’actuació:
4.6, 5.1, 5.8, 5.9

Persona o àrea responsable:

Personal dels locals

Calendari d’execució previst:

Durant tot l’any

Recursos humans i/o econòmics:

Personal dels locals

Observacions:

Indicador/s:

Nombre d’establiments adherits a l’actuació
% d’ampolles de vidre retornades al llarg del 2018.
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5.3 Nom de l’actuació: SANT JORDI A LA PLAÇA REIAL
Objectius:

Crear cohesió amb entitats del barri i veïns. És
una activitat intergeneracional que promou els
valors de convivència i l'amor per l’art i l’art del
reciclatge i la música

Breu descripció:

En col·laboració amb les artistes del Drap Art, l’associació organitza uns tallers
creatius amb material reciclat dirigit als veïns i entitats del barri, principalment
gent gran i nens. Aquests tallers s’ofereixen per fomentar la vida de barri dels
veïns i entitats en el marc del Mercat de Consum Sstenible alhora que es propaga
la cultura popular.

Més informació (enllaç):

http://www.lareial.com/taller-de-drac-de-sant-jordi-de-drapart/
http://www.lareial.com/taller-de-elaboracion-de-agujas-de-rosas-depapel-reciclado-de-drap-art/

Beneficis esperats:

Actuació:

Ambientals

d'innovació

Socials

de millora

Econòmics

de continuïtat

Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat relacionats amb l’actuació:
2.4, 5.9, 9.1, 9.3, 9.6

Persona o àrea responsable:

Patricia Radovic

Calendari d’execució previst:

Març i Abril 2018. Presentació 4 de maig a la plaça Reial

Recursos humans i/o econòmics:

De les entitats. Procés de col.laboració i participació.

Observacions:

Indicador/s:

Nº de roses i dracs creats

5.4 Nom de l’actuació: CAMPANYA CONTRA LA CONTAMINACIÓ
ACÚSTICA
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Objectius:

Combatre les molesties de la contaminació
acústica en el territori

Breu descripció:

Hem fet uns suports comunicatius amb forma de tetraedre amb recomanacions
sobre hàbits acústics pels visitants i clients de la plaça per tal d’afavorir la
convivència entre visitants i veïns. Missatge: “Els que vivim i traballem a la plaça
Reial ens agrada la seva banda sonora original i la bona música... si us plau,
contribueix a una bona convivència i no col.laboris ambs els qui fan soroll i
trenquen la bona convivència de la Plaça. Desactiva el soroll”.
Aquest suports es posem a les taules de les terrasses dels locals de la plaça.

Més informació (enllaç):

Beneficis esperats:

Actuació:

Ambientals

d'innovació

Socials

de millora

Econòmics

de continuïtat

Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat relacionats amb l’actuació:
3.3, 7.2, 8.7, 9.1, 9.6, 10.10

Persona o àrea responsable:

Patricia Radovic

Calendari d’execució previst:

Estiu 2018

Recursos humans i/o econòmics:

Material comunicatiu i dedicació dels treballadors del locals.

Observacions:

Indicador/s:

Nombre d’establiments adherits a la campanya comunicativa

5.5 Nom de l’actuació: VIDA SALUDABLE A LA PLAÇA REIAL
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Objectius:

Promoure l'exercici físic i la vida saludable a la
plaça. Cohesió amb altres entitats del barri que
s'ocupen de gent gran.
Reduir l’aïllament de la gent gran i afavorir les
relacions socials.

Breu descripció:

Cada dimecres de primavera una ballarina de dansa i professora especialitzada fa
classes gratuïtes a la plaça per a la gent gran del barri i per totes les persones que
desitgen fer una activitat a l’aire lliure.

Més informació (enllaç):

http://www.lareial.com/vida-saludable-en-plaza-real-2/

Beneficis esperats:

Actuació:

Ambientals

d'innovació

Socials

de millora

Econòmics

de continuïtat

Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat relacionats amb l’actuació:
2.4, 7.2, 7.6

Persona o àrea responsable:

Patricia Radovic

Calendari d’execució previst:

Del 18/04 a 20/06

Recursos humans i/o econòmics:

Associació d’Amics i Comerciants de la plaça Reial i Casal de
la Gent Gran del Pati Llimona.

Observacions:

Indicador/s:

Nombre de persones assistents a les classes
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Logotip
organització

6. Avaluació
Indicadors de seguiment:

Actuació

Indicador

Valor esperat de
l’indicador al cap
d’un any

Estat actual

NETEJA FRONTIS DE
L'ESTABLIMENT

nº d’establiments que s’adhereixen a
l’actuació

24

22 (31/12/17)

ENVASOS RETORNABLES

Nombre d’establiments adherits a
l’actuació
% d’ampolles de vidre retornades al
llarg del 2018

10

0

SANT JORDI A LA PLAÇA REIAL

Nombre de nens participants

63

50(23/04/18)

CAMPANYA CONTRA LA
CONTAMINACIÓ ACÚSTICA

nº d’establiments que s’adhereixen a
l’actuació

20

0

VIDA SALUDABLE A LA PLAÇA
REIAL

Nombre de persones assistents a les
classes

140

0

1r any
Data:

2n any
Data:
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Logotip
organització

7. 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

8. Col·laboracions i treball en xarxa

Casal de Gent Gran Pati Llimona
Ludoteca Placeta del Pi
Esplai del Pi, Biblioteca
Gòtic Andreu Nin
Fundació l’Esperança
Ludoteca Ample
Casal Infantil i Franja,
Dit i Fet
DrapArt

9. Observacions
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