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1. Dades de l’organització 

 

Nom: Eix Comercial Sants Les Corts 

 

Breu descripció: És una entitat sense ànim de lucre que reuneix els comerciants dels carrers 
Galileu, Vallespir i Joan Güell i els carrers de l’entorn. 
La seva missió és potenciar i promocionar el comerç de proximitat de la zona. 
Es va constituir l’any 2006 amb l’objectiu també de sumar sinergies col·lectives 
entre els comerciants per tal de generar l’interès dels consumidors mitjançant 
accions i activitats que fomentessin les compres. 

 

Dades de contacte: Eix Comercial Sants-Les Corts 
C/Melcior de Palau, 77 baixos 2a · 08028 Barcelona 
Web:www.eixsantslescorts.com 
eix@eixsantslescorts.com   comunicació@eixsantslescorts.com 
 

 

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

 

07/02/17 

 
 

2. Dades del Pla d’acció 

 

Expliqueu com us heu organitzat per fer el Pla d’acció 

 
Persones que formen el col·lectiu: son 2 treballadors que plasmen les accions de sostenibilitat, 3 socis 
voluntaris que representen la direcció i sots-direcció de l’eix i, uns 220 associats que participaran en 
l’aplicació de les accions i la proposta. 
 
Procés que s’ha seguit per elaborar el pla d’acció:  
 

 S’ha comptat amb un assessorament personalitzat de la secretària de Barcelona+Sostenible a 
la Fàbrica del Sol. 

 S’ha comptat amb material de referència: informació proporcionada en l'assessorament. 

 Exemples de bones pràctiques i diversos fulletons publicitaris. 

 Consultes a la web :bcnsostenible.cat 

 Recurs d’una persona per elaborar el pla i distribuir les fitxes d’adhesió i fer-les complir. 

 Preguntes directes a la secretaria. 
 
 

Data de publicació del Pla d’acció: 28/06/18 

 

 

 
  

Vigència del Pla d’acció: 2018 

Pla/plans d’acció anterior/s: http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/
files/documents/plans/1470.pdf  

mailto:eix@eixsantslescorts.com
http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/documents/plans/1470.pdf
http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/documents/plans/1470.pdf
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Expliqueu el punt de partida del Pla d’acció: 

 

Els motius per fer el pla de sostenibilitat han estat bàsicament per conscienciar un col·lectiu de 
botigues que generen i gestionen residus i per mentalitzar més el tema de reciclatge. 
 
 

 

Expliqueu el propòsit principal del Pla d’acció: 

 
Usar el pla com un servei més que dona l’Eix, però a més que sigui útil com estímul per adherir-se i 
practicar la sostenibilitat, en els seus productes i serveis. 
 
 
  

3. Diagnosi 

4. Finalitat 
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5.1 Nom de l’actuació: 3a Trobada Ecològica Sants-Les Corts, de comerç i 
serveis ecològics i saludables 

 

Objectius: Donar a conèixer els productes i serveis 
ecològics, naturals, sostenibles amb que 
compte el barri i per tant els negocis i botigues 
associades a l’Eix comercials Sants-Les Corts. 
 
 
 

 

Breu descripció: La mostra ecològica de Sants Les Corts pretén ser una fira de comerços que 
compleixen els requisits de ecològic, orgànic, biològic, natural, de proximitat i 
sostenibles, dins l’àrea de producte i serveis. 

Per donar ressò a la fira i continuïtat es prioritza en les botigues de barri 
associades i amb externs a aquestes que facin xerrades sobre els diferents àmbits. 
Es també una forma de destacar la contribució que fan las entitats com la nostra, 
en aquest cas, associació de comerciants, a projectar la imatge dels comerços i 
serveis que aposten per la qualitat. 

Igualment segueix amb una línia d’agrupació i distinció en la zona on s’emplaça, 
així com en la decoració, que indiqui en tot moment de la jornada un aire 
natural, sa, sostenible, saludable, bo i de qualitat. La idea és que el visitant quedi 
impregnat i sigui coneixedor de l’activitat ambiental, saludable, natural, que fan 
les botigues del seu entorn. 

Posar en valor els productes ecològics , de proximitat, i a granel dels comerços 
associats amb la presentació i venda d’aquests productes en la mostra. 

Promocionar el consum responsable i saludable tant en productes com en 
serveis: es fan xerrades i demostracions, per especialistes. 

Es promou l’ús de bosses de roba i material reciclable. 

 

Més informació (enllaç): #QuinzendelaSalut 

 
 

Beneficis esperats:                                                                                             Actuació: 
 
        X Ambientals                                                                                                            d’Innovació 
        X Socials                                                                                                                    de millora 
        X Econòmics                                                                                                         X de continuïtat 

 

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

3.5, 5.4, 5.6, 7.6, 10.5, 10.7 

5.  Descripció de les actuacions 

 

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/pagines/document/7/compromis_22_redicio.pdf
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Persona o àrea responsable: Eix Sants Les Corts 

Calendari d’execució previst: 12 de juny de 2018 

Recursos humans i/o econòmics:  2 recursos,  1800 euros en infraestructura i organització 

Observacions: El número de participant és aproximadament igual. El que varia 
és la tipologia. 

 

Indicador/s: Nº de tipologies participants: salut, alimentària, serveis, plantes, cosmètica,  
Dietètica, medicina alternativa. 
Nº d’establiments associats participants 
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5.2 Nom de l’actuació: Ús de bosses reutilitzables, reciclables, 
compostables i de roba 

 

Objectius:  
Reduir el numero de bosses, envasos i 
embalatges en el comerç per a disminuir alhora 
el reciclatge i els residus generats en els 
comerços i també en les deixalleries. 
 

 

Breu descripció: Les accions encaminades seran: 

Repartir bosses de roba o conscienciar al comerç del seu ús. 

Substitució de les bosses de plàstic per bosses compostables. 

Cobrament de les bosses de plàstic.  

Campanya de fidelització al comerç que impliqui al client. Pensar en una 
recompensa. 

Penjar a les xarxes socials vídeos o altres comunicacions que tinguin a veure amb 
el procés de substitució de les bosses. 

Lloguer de cabassos o altres tipus de contenidors. 
Fomentar l’ús de la bossa de roba auto portable. 
Participació en la Xarxa de comerç Verd de Les Corts, tant en associats com 
divulgant els seus manuals i vídeos. 
Divulgar en els socis el Residu Zero, programes municipals renova 

 

Més informació (enllaç):  

 
Beneficis esperats:                                                                                             Actuació: 
 
        X Ambientals                                                                                                            d’Innovació 
        X Socials                                                                                                                    de millora 
        X Econòmics                                                                                                         X de continuïtat 

 

 

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

5.3, 5.8, 5.10, 8.6, 8.10 

 

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/pagines/document/7/compromis_22_redicio.pdf


 
 

 
 

 

6 
 

 
 

persona o àrea responsable: Eix Comercial Sants-Les Corts 

Calendari d’execució previst: Setembre 2018 

Recursos humans i/o econòmics: 2 persones i subvenció demanada 

Observacions:  

 

Indicador/s: Nº establiments amb bosses compostables 
Nº d’establiments que fan campanya de fidelització 
Nº de visualitzacions dels vídeos i programes de bon ús.  
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5.3 Nom de l’actuació: Plans i Campanyes de dinamització i promoció 
turística 

 

Objectius: Donar a conèixer el barri mitjançant una acció 
cultural que impliqui una acció alhora 
integradora social. Integrar als nouvinguts, que 
doni identitat al barri i per tant a la ciutat, que 
aporti convivència amb els mateixos associats i 
veïns i, afegim el tema de la conscienciació de 
neteja i civisme. 

 

Breu descripció: Les accions encaminades seran: 

Projecte persianes: aplicació de la segona fase: ruta turística anomenada 
Pinacoteca a Cel Obert. Ruta on s’inscriuen gent de tota Barcelona per gaudir 
d’una ruta guiada que comenta les pintures amb experiències reals. 

Entrevistes a Ràdio3sants sobre el barri, fires i mostres de carrer que es 
realitzen.  

Participació en les campanyes dels districtes de Sants i Les Corts físicament i 
mitjançant les xarxes socials. 

Projecte Fusió Comerç Cultura dins l’Any del Comerç i la Cultura: exposició 
d’obres del Col.lectiu d’Artistes i Artesans de Sants, en els aparadors dels 
establiments associats durant un mes. L’objectiu: acostar amb la cultura i l’art als 
clients als comerços. Alguns artistes treballen amb materials reciclats. 

 

 

Més informació (enllaç): 

www.lameva.barcelona.cat/lescorts     
www.lameva.barcelona.cat/sants-monjuic  

 
Beneficis esperats:                                                                                             Actuació: 
 
        X Ambientals                                                                                                            d’Innovació 
        X Socials                                                                                                                    de millora 
        X Econòmics                                                                                                         X de continuïtat 
 

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

2.1, 2.3, 2.4, 3.6, 7.9, 7.10, 8.1, 8.7, 8.8, 9.4, 9.6, 9.7, 9.9, 9.10, 10.10 

 
 

persona o àrea responsable: Eix Comercial Sants-Les Corts 

Calendari d’execució previst: Febrer, abril, maig, octubre i novembre 2018 

Recursos humans i/o econòmics: 2 persones i subvenció demanada 

Observacions:  

 

Indicador/s: Nº de rutes anuals 
Nº escoles que participaran 
 

 

  

 

http://www.lameva.barcelona.cat/lescorts
http://www.lameva.barcelona.cat/sants-monjuic
http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/pagines/document/7/compromis_22_redicio.pdf
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5.4 Nom de l’actuació: Consum responsable 

 

Objectius:  
Donar a conèixer els productes amb valor 
ecològic i de proximitat dels negocis de barri. 

 

Breu descripció: Promocionar la venda de productes ecològics, de proximitat i a granel de les 
botigues associades en les xarxes socials de l’eix. 

Promocionar la compra de productes de segona ma i reciclats en les botigues 
associades i que es dediquen a més a projectes solidaris.  

Campanya en xarxa social per fer aparadors amb material reutilitzat.  

Fer campanya dins els associats per fomentar la economia circular: intercanvi de 
productes o mobiliari entre els associats. 

Fer un estudi o projecte d’una central de compres per famílies d’associats (en 
funció del negoci).  

Mentalitzar al comerciant de cedir el producte descatalogat o de baixa rotació a 
menys preu o amb promocions més enlluernadores. 

Implicar als comerços de restauració, el pagament del pa o que es faci una 
comanda explícita del mateix. 

Adherir-se a la campanya Residu zero. Pel tema de malbaratament alimentari  

Col·laborar el projecte “Remenja’mmm” de la Fundació per la Prevenció de 
residus (Rezero) amb pont Alimentari. 

Motivar o premiar als comerços que venguin productes de comerç just. 

Creació d’un grup d’intercanvi de mobiliari per aparadors. Venda o préstec. 
 

 

Més informació (enllaç): 

 

 
Beneficis esperats:                                                                                             Actuació: 
 
        X Ambientals                                                                                                            d’Innovació 
        X Socials                                                                                                                  X  de millora 
        X Econòmics                                                                                                            de continuïtat 

 
 

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

4.9, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.6, 5.7, 10.5, 10.6, 10.8 

 

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/pagines/document/7/compromis_22_redicio.pdf
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persona o àrea responsable: Eix Comercial Sants-Les Corts 

Calendari d’execució previst: Tot l’any 

Recursos humans i/o econòmics: 2 persones i subvenció demanada 

Observacions:  

 

Indicador/s: Nº comerços adherits a la campanya remenja’m 
Nº comerços adherits al programa residu zero 
Nº socis que intercanvien material pels aparadors. 
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5.5 Nom de l’actuació: Compromís amb el territori i la comunitat 

 

Objectius: Col·laboració amb col·lectius socials i difondre 
les accions que els associats fan dirigides per 
l’eix 

 

Breu descripció: Participació a la Fira de Sant Jordi de les Corts, amb un photocall on la gent 
podia penjar la foto en les xarxes socials de l’Eix amb el hashtag 
#elcomerçtestima. Sorteig de vals de compra als tres guanyadors de la foto 
penjada, mitjançant un sorteig aleatori. 
 Mostres de comerç als carrers principals: Vallespir, Galileu i Joan Güell 
Participació en la Firentitats del districte, on es dona informació sobre la nostra 
entitat i repartim petits obsequis. 
Mostra Ecològica de l’eix, al parc de Can Mantega,  mostra de productes 
ecològics de les botigues de l’eix, que aposten pel producte i ecològic i de 
proximitat, també incorporant temes de serveis de benestar i salut. Menú de 
xerrades relacionades amb aquest tema, “show-rooms”, tallers per adults i nens, i 
també hi haurà un espai per tallers i temes sobre la sostenibilitat en el comerç i el 
barri. 
També hi haurà un espai solidari on els beneficis aniran a una entitat social del 
nostre districte. 
Concurs de cartells per la celebració del  Matí Nadalenc del Caga tió, on 
participen  els nens de 4 a 11 anys , se’ls obsequia amb premis i el guanyador se li 
publica el dibuix en el pòster publicitari del matí Nadalenc. (Desembre) 
Matí Nadalenc,  data prevista 10 de desembre, de 10.30 a 14.30h, matí ple 
d’activitats, actuacions , cantades de Nadal, tallers, xocolata i l’esperat i estrella 
de la festa el Tió que els nens fan caga tió. 

 

Més informació (enllaç): 

 

#elcomerçtestima 

 
Beneficis esperats:                                                                                             Actuació: 
 
        X Ambientals                                                                                                            d’Innovació 
        X Socials                                                                                                                    de millora 
        X Econòmics                                                                                                           X de continuïtat 

 
 

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

3.7,3.8,7.9,7.10,8.8, 9.6 

 
  

 

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/pagines/document/7/compromis_22_redicio.pdf
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persona o àrea responsable: Eix Comercial Sants-Les Corts 

Calendari d’execució previst: Tot l’any 

Recursos humans i/o econòmics: 2 persones i subvenció demanada 

Observacions:  

 

Indicador/s: Nº projectes realitzats a l’Any 
Nº comerços participants 
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Indicadors de seguiment: 

 

 

 

Actuació Indicador 
Valor esperat de 
l’indicador al cap 

d’un any 

Estat actual 

Data: 26-06-18 

1r any 

Data:  

2n any 

Data: 

3a Trobada Ecològica Sants-Les Corts, de 
comerç i serveis ecològics i saludables. 

Nº d’associats amb caire ecològic, 
saludable i de servei natural que 
assisteixen. 
Nº de tipologies participants: salut, 
alimentació, serveis, plantes, 
cosmètica, dietètica, medicina 
alternativa. 

15% 
d’establiments 

associats 

6 tipus 

15% establiments 

associats 

6 tipus 

 

 

  

Ús de bosses reutilitzables, reciclables, 
compostables i de roba 

Nº establiments amb bosses 
compostables 
Nº d’establiments que fan campanya 
de fidelització. 

Nº de visualitzacions dels vídeos a les 
xarxes socials sobre bon us de les 
bosses. 
Nº comerços adherits al projecte 
Remenja’m 
Nº comerços adherits al projecte 
Residu Zero 
Nº comerços que intercanvien 
productes pels aparadors 

 

40 % associats 
que ho apliquin 

10% min 

 

80% visualitzen 

 

5 

 

 

20 

5 

20% associats 

que apliquen 

10% . 

60% visualitzen 

 

0 

 

 

0 

1 

  

Plans i campanyes de dinamització i 
promoció turística 

Nº de persianes pintades  
Nº rutes 
Activitats dins la ruta  

24 

12 
24 

8 
  

6.  Avaluació 
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Nº de participants de fora el barri x 
ruta 
 

5 

10 

3 

8 

 

Consum responsable nº de comerços que apliquen el 
consum responsable en alguna de les 
anteriors descripcions. 

25 % de comerços 
de l’eix 

 
20%   

Compromís amb la comunitat i el 
territori 

nº de projectes/mostres realitzades en 
un any 

Nº d’establiments associats adherits a 
una varies de les actuacions realitzades 
al llarg de l’any 

 

7  

50 d’establiments 
adherits en l’acció 

4 

 

35 
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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.  Relació amb el Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 

8.  Col·laboracions i treball en xarxa 

 
Fundació Barcelona Comerç 

Xarxa de comerç Verd de Les Corts 

Districte de Sants  

Districte de les Corts 

Ràdio3sants 

Consorci de Normalització Lingüística 

Associació de discapacitats de Les Corts 

 
 
 

9.  Observacions 

 

 

 

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

