PLA D’ACCIÓ
B+S
GREMI DE PASTISSERIA DE
BARCELONA

0

1. Dades de l’organització
Nom:

Gremi de Pastisseria de Barcelona

Breu descripció:

El Gremi de Pastisseria de Barcelona és una entitat sense ànim de lucre que
vetlla pels interessos de tots els seus agremiats en la defensa del seu interessos
professionals, representant-los, si escau davant qualsevol organisme oficial i
cobrint les diferents necessitats que requereixin.

Dades de contacte:

Carrer Comtal, 32 2-2a. 08002 Barcelona
Tel. 93 317 39 98
gremi@pastisseria.cat
www.pastisseria.cat

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

20/04/2017

2. Dades del Pla d’acció
Expliqueu com us heu organitzat per fer el Pla d’acció
El Gremi s’implicarà amb el procés dels plans d’acció proposats, comunicant-los a través de correus
electrònics, circulars i/0 atenció telefònica. Així com a través de la web del Gremi i les xarxes socials.

Data de publicació del Pla d’acció:

15/03/2018

Vigència del Pla d’acció:

Fins a 31 de desembre de 2018

Pla/plans d’acció anterior/s:

Pla d’acció del 2017

3. Diagnosi
Expliqueu el punt de partida del Pla d’acció:
Des de el Gremi s’impulsaran les accions necessàries per millorar les condicions que afecten el medi
ambient, potenciant un comerç just, responsable i saludable.

4. Finalitat
Treballar amb els agremiats, fen-los partícips de les línies d’acció proposats i anar assolint els
compromisos per una Barcelona més sostenible.
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5. Descripció de les actuacions
5.1 Nom de l’actuació: Curs d’al·lèrgens i intoleràncies alimentàries
Objectius:

Proporcionar als assistents de la informació
necessària sobre les substàncies que poden
provocar
intoleràncies
i/o
al·lèrgies
alimentàries dels productes que s’elaboren a les
pastisseries, establint mecanismes de gestió
dels al·lèrgens.

Breu descripció:

Totes les persones tenen dret a disposar de la informació necessària per rebre
una alimentació segura, és imprescindible que els establiments alimentaris
informin correctament a les persones consumidores sobre els al·lèrgens
continguts en els aliments que és venguin.

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:
3.5 - 5.2

Persona o àrea responsable:

Assessoria d’Higiene Alimentària – SAIA

Calendari d’execució previst:

2018

Recursos humans i/o econòmics:

Gremi de Pastisseria de Barcelona

Observacions:

Indicador/s:

Assistents al curs
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5.2 Nom de l’actuació: Curs de formació de Manipuladors d’Aliments
Objectius:

Donar la informació i els coneixements
necessaris per a que cadascú dels participants,
puguin desenvolupar un treball eficaç, garantint
la qualitat i la seguretat dels productes que
s’elaboren.

Breu descripció:

Disposar de la informació necessària per controlar els perills químics, físics i
biològics present en un aliment, i que pot causar malaltia al consumidor, si no es
controla.

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:
3.5 – 5.2

persona o àrea responsable:

Assessoria d’Higiene Alimentària -SAIA

Calendari d’execució previst:

2018

Recursos humans i/o econòmics:

Gremi de Pastisseria de Barcelona

Observacions:

Indicador/s:

Assistents al curs
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5.3 Nom de l’actuació: La informació, la millor elecció.
Objectius:

Establir una bona gestió de informació per els
consumidors sobre els processos i composició
de les elaboracions de pastisseria, els
ingredients i al·lèrgens. A través de rètols,
cartells, etiquetes, informació oral i qualsevol
eina
tecnològica
s’assolirà
una
bona
comunicació amb el client.

Breu descripció:

La població consumidora és veu afectada per intoleràncies alimentàries
relacionades amb la composició dels productes que consumeixen, tot ciutadà té
dret a rebre la informació necessària dels ingredients que composen un producte i
especialment aquells que provocant reaccions adverses.

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:

3.5-5.2

persona o àrea responsable:

Secretaria del Gremi i Assessoria d’Higiene Alimentària

Calendari d’execució previst:

2018

Recursos humans i/o econòmics:

Gremi de Pastisseria de Barcelona

Observacions:

Indicador/s:

Núm. d’agremiats adherits
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5.4 Nom de l’actuació: Reducció Residus Comercials
Objectius:

Reduir els residus innecessaris.
Reutilitzar productes que poden torna a ser
utilitzats.
Reciclar els residus que no és poden evitar

Breu descripció:

Difusió de mesures per reduir la quantitat de residus, i els impactes negatius
sobre la salut i el medi ambient.

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:
5.9 – 5.10

Persona o àrea responsable:

Secretaria del Gremi de Pastisseria

Calendari d’execució previst:

Anual

Recursos humans i/o econòmics:

Personal Gremi de Pastisseria

Observacions:

Indicador/s:

Quantificar o explicar quines actuacions realitzen.
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5.5 Nom de l’actuació: Estalvi d’aigua i mesures de qualitat
Objectius:

Rebaixar el consum d’aigua fent servir
dispositius específics.
Mesurant el clor de les instal·lacions del nostre
comerç.

Breu descripció:

A través de sistemes de control, aeració i doble càrrega a les cisternes per assolir
un bon sistema d’estalvi.

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:
4.5-10.6

persona o àrea responsable:

Secretaria del Gremi

Calendari d’execució previst:

Anual

Recursos humans i/o econòmics:

Informació als agremiats d’empreses dinamitzadores.

Observacions:

Indicador/s:

Nivell d’estalvi d’aigua aconseguit respecte el mateix període anterior.
Mesures aplicades per estalviar aigua.
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5.6 Nom de l’actuació: Col·laboració amb entitats del barri
Objectius:

Participació i/o col·laboració amb projectes
socials.

Breu descripció:

Col·laboració amb associacions i entitats de caràcter social que atén a col·lectius
d’exclusió social amb la donació de productes.

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:
7.1-7.2-7.8

persona o àrea responsable:

Gerència del Gremi

Calendari d’execució previst:

Anual

Recursos humans i/o econòmics:

Personal del Gremi

Observacions:

Indicador/s:

Número d’agremiats que participen amb entitats i projectes socials

7

6. Avaluació
Indicadors de seguiment:

Actuació

Indicador

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

Curs d’al·lèrgens i intoleràncies alimentàries

Assistents al curs

25/30

Curs de formació de Manipuladors d’Aliments

Assistents al curs

25/30

La informació, la millor elecció

Núm. d’agremiats

40/50

Reducció Residus Comercials

Quantificar o explicar quines
actuacions realitzen.

Estalvi d’aigua i mesures de qualitat

Nivell d’estalvi d’aigua aconseguit
respecte el mateix període anterior.
Mesures aplicades per estalviar aigua.

Estalvi del 10%

Col·laboració amb entitats del barri

Número d’agremiats que participen
amb entitats i projectes socials

20/25

Estat actual
Data:

1r any
Data:

2n any
Data:
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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
Fundació Pare Manel
Fundació Reir
Fundació Pere Tarres
Hospital de Sant Pau – banc de sang i teixits
ONCE
Creu Roja
Fundació Soñar Despierto

9. Observacions
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