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1. DADES DE L’ORGANITZACIÓ 
 

Nom: GREMI ARTESÀ DE XURRERS  DE CATALUNYA 
 
Breu descripció:  Associació empresarial d'àmbit comunitari que acull a totes les 
persones dedicades a l'activitat de xurreria, ubicades en qualsevol població de 
Catalunya. 
Aquesta associació empresarial, lliurement constituïda, té com a fins primordials la 
representació i defensa dels interessos professionals dels seus agremiats. 
 
Dades de contacte: Passeig Lluis Companys, 4 08018 Barcelona 

gremi@gremidexurrers.com  
   www.gremidexurrers.com 
 
Data de signatura del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022: 07-02-2017 
 
 
2. DADES DEL PLA D’ACCIÓ  

 

Breu descripció del procés d’elaboració: Després de la reunió amb el departament de 
Barcelona + Sostenible,  vam acordar un gabinet de treball per tot el que tingui que veure amb 
aquest tema, vam reunir-nos i vam fer propostes per poder millorar la nostra entitat, amb tot 
l’exposat es va decidir que es preferia començar amb aquestes accions que encara que no són 
innovadores creiem que tenen prou importància per nosaltres. 
 
Data d’aprovació del Pla d’acció: 16-05-17 
 
Vigència del pla d’acció: Fins a 31-12-2017 
 
Personal implicat: Lluís Ruf Vidal, Jordi Argilés, José Martínez, Jan Pla, Silvia Argilés 
 
 
3. DIAGNOSI 

 
La nostra entitat i els nostres associats,  ja duem a terme moltes accions particulars i conjuntes, 
per millorar la nostra ciutat i cuidar el medi ambient. Creiem poder realitzar aquest camí junts i fer 
d’aquesta ciutat una referència per la resta amb un comerç més sostenible. I així aconseguir una 
ciutat amb gran qualitat de vida. 
 
 
4. FINALITAT 

 

Des de la nostra entitat volem donar a conèixer i tenir visibilitat a l’àmbit de la sostenibilitat de la 
ciutat, i així fer ús responsable de les eines que tenim al nostre abast. 
 
 
 

mailto:gremi@gremidexurrers.com
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5. DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS 

 
5.1. NOM DE L’ACTUACIÓ: FORMACIÓ DE CERTIFICAT DE MANIPULADOR D’ALIMENTS 

Objectiu/s:  

 

Formar al professional del sector, per realitzar un us correcte de les mides tècnic-sanitàries 
favorables per un bon i correcte treball. 
 

Breu descripció:  
La nostra entitat farà difusió mitjançant circulars als agremiats i a les xarxes socials, la realització 
de formació al nostre centre per l’acreditació necessària com és el CERTIFICAT DE MANIPULADOR 
D’ALIMENTS. Aquesta formació es per de força importància ja que assegurem tenir coneixement 
del tractament d’aliments a la seva manipulació.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beneficis esperats: 
 
 X  Ambientals        
 X  Socials     
__ 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. 
 
 
Persona o àrea responsable:  Sílvia Argilés i personal docent acreditat per signar certificat 
 
Calendari d’execució previst:  Tot l’any 
 
Recursos humans i econòmics:   
 
Observacions: 
 
 
Indicador/s: PERSONAL ACREDITAT AMB AQUEST CERTIFICAT 
 
Valor esperat de l’indicador al cap d’un any: 63% 
 

http://www.sostenibilitatbcn.cat/attachments/article/24/Compromis_22.pdf
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5.2. NOM DE L’ACTUACIÓ: FESTA PATRONAL 2018 

Objectiu/s: Reunir el màxim de persones del sector, amb la finalitat de retre homenatge a la 
nostra patrona (Verge de Montserrat) i preservar l’esperit d’aquest ofici tan artesà. 
 

Breu descripció: Es realitzarà l’organització i difusió dins el sector i agremiats, els actes 
establerts per el dia de la festivitat. Aquest acte a banda dels agremiats convidem a marques 
proveïdores del nostre sector, per el que a part de ser un dia festiu els nostres professionals 
puguin compartir amb ells, les bones pràctiques adquirides així com qualsevol dubte que puguin 
tenir. És un dia ple d’activitats l’ofrena a la nostra verge de Montserrat, homenatge a tots aquells 
agremiats que han passat a jubilats durant l’any, sorteig de regals que han ofert amb la seva 
col·laboració les marques patrocinadores i elecció de padrí i madrina del sector, tot això junt amb 
el dinar de germanor fa que sigui un dia molt especial per tots nosaltres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beneficis esperats: 
 
__ Ambientals        
 X  Socials     
 X  Econòmics   
 

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

 
Vinculació amb els objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat: 
4.10., 6.2., 8.9., 9.6. 
 
 
Persona o àrea responsable: Silvia Argilés i Junta Directiva del Gremi 
 
Calendari d’execució previst: Mes de Maig 
 
Recursos humans i econòmics:  
 
Observacions:  
 
 
Indicador/s: PERSONAL ASSISTENT A L’ACTE 
 
Valor esperat de l’indicador al cap d’un any: 55% 
 
 

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

FORMACIÓ DE CERTIFICAT DE 
MANIPULADOR D’ALIMENTS 

Personal acreditat amb aquest 
certificat 63% 40   

FESTA PATRONAL 2018 Personal assistent a l’acte 55% 40   
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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 10.1
0 

 
 
8. COL·LABORACIONS I TREBALL EN XARXA  

Amb quins altres sectors i col·lectius realitzeu projectes compartits? Quin projectes són? 
 
 
 
 
 
9. OBSERVACIONS 

 
 

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