
Carmel Comerç: Arrelada al barri del Carmel des de fa 25 anys, Carmel Comerç és una entitat 

de comerciants que amb el pas del temps ha anat avançant i evolucionant amb el barri. En 

aquests 25 anys les persianes han estat amunt amb el personal disposat a donar el millor de si 

per a la clientela. 

Ni l’esvoranc de l’any 2005 ni les crisis econòmiques que hem patit al nostre país, han pogut 

aturar el bon funcionament de Carmel Comerç. Dinamització del barri, atenció personalitzada, 

productes de qualitat... tot el bo i millor del comerç de proximitat es pot trobar a Carmel 

Comerç. 

Durant el confinament que vam patir el passat 2020, Carmel Comerç va seguir al peu del canó 

per a que cap veí i cap veïna del Carmel es quedés sense poder comprar tot allò que pogués 

necessitar. A finals de 2020, els comerciants de Carmel Comerç van ser premiats per la junta 

de l’entitat amb el premi Comerç Valent, premi que se’ns dubte defineix molt bé l’actitud i la 

feina de l’entitat. 

Per tot això, el Govern del Districte creu que Carmel Comerç és mereixedora de l’atorgament 

de la medalla d’honor de la Ciutat de Barcelona. 

 

Casals Comunitaris  Projecte que engloba a  les Xarxes de Suport Mutu del districte,  a  

associacions de veïns i veïnes,  a entitats  diverses,  als equipaments implicats que funcionen 

com centres de referència i a serveis de l’atenció social d’Horta-Guinardó.   

A Horta-Guinardó hi ha 3 grups o Casals, que aglutinen Xarxes de Suport Mutu, Entitats, 

Equipaments i Serveis de la política social, que s’han organitzat per donar resposta a les 

necessitats dels més vulnerables detectades durant la pandèmia.  Es tracta de ciutadania 

diversa que han treballat des del principi de la pandèmia per enfortir la comunitat, teixir xarxes 

de suport mutu i garantir l’atenció d’aquelles persones amb especial vulnerabilitat.  Han fet i 

continuen fent una tasca imprescindible durant aquesta època de crisi sanitària i social per 

detectar persones que necessiten ajuda, donar el suport necessari i acompanyar i/o derivar als 

serveis d’atenció social.  

 

 


