PLA D’ACCIÓ B+S
GREMI FUSTA I MOBLE

1.- DADES DE L’ORGANITZACIÓ
Nom: GREMI FUSTA I MOBLE
Breu descripció: El GREMI FUSTA I MOBLE està constituït per la lliure i voluntària associació
d’empresaris i professionals les activitats dels quals estan relacionades amb la fusta i el moble, els

seus oficis i professions, indústries associades o complementàries, i les seves múltiples aplicacions,
així com també de qualsevol entitat que estigui directa o indirectament relacionada amb aquestes
activitats.
Dades de contacte:

Travessera de les Corts, 361, entresol 1a, 08029 Barcelona
t. 933 233 200, fax 934 512 440 secretaria@gremifustaimoble.cat

Data de signatura del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022: 7 de febrer de

2017

2.- DADES DEL PLA D’ACCIÓ
Breu descripció del procés d’elaboració:
A partir d’un estudi DAFO realitzat al Gremi l’any 2013, que permet conèixer la situació del sector i les
seves necessitats, el Gremi posa en marxa actuacions amb l’objectiu de modernitzar-lo, entre elles
especialment les activitats encaminades a revaloritzar la fusta com a matèria primera amb un gran
potencial ecològic i sostenible. El 2014 el Gremi organitza la 1a Setmana de la Fusta de Catalunya,
que cada any uneix actes diversos per potenciar el coneixement de la fusta com a material de
construcció ecològica i les seves qualitats per l’estalvi d’energia, qualitat de vida i benestar i salut de
les persones. Aquest és l’origen del Pla que s’ha elaborat, amb accions diverses que tenen com a marc
comú el creixement sostenible de les accions dels agremiats i el respecte pel medi ambient.
Data d’aprovació del Pla d’acció: 8 de juny de 2017
Vigència del pla d’acció: fins el 31 de desembre de 2017
Personal implicat: Equip tècnic del Gremi, format pel Coordinador General i el personal laboral,
sota la direcció de la Junta Directiva del Gremi.

3.- DIAGNOSI
El sector de la fusta i el moble, molt afectat per la crisi que s’inicia el 2007, necessita accions que
l’ajudin a recuperar-se i obrin una nova etapa que suposi no només un impuls a nivell econòmic sinó
també de recuperació de l’auto-estima mitjançant accions que fomentin el coneixement de la fusta
com a matèria primera, de les seves propietats i usos novedosos lligats a la sostenibilitat
mediambiental.

4.-FINALITAT
Augmentar el coneixement de la vessant ecològica i sostenible de la fusta com a material natural entre
els socis i professionals del sector, potenciant l’ús de la fusta com a material de construcció sostenible
i fomentar els intercanvis entre els professionals del sector de la fusta amb d’altres sectors. Donar a
conèixer les relacions de la fusta amb la salut, benestar i qualitat de vida. Foment de l’estalvi
energètic.
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5- DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS
5.1. NOM DE L’ACTUACIÓ: NETWORKING QUALITATIU “RE-PENSA LA FUSTA”
Objectiu/s:
Oferir als participants una nova visió de les possibilitats del treball de la fusta, coneixent de la ma de
prescriptors com arquitectes, proveïdors i fabricants les darreres novetats dels usos de la fusta,
fomentant el coneixement, l’intercanvi, la cooperació.
Breu descripció:
Jornada de Networking qualitatiu obert a professionals de tots els sectors relacionats amb la fusta i el
moble, que es celebrarà a la seu de l’Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona (EPSEB)UPC, oferint la possibilitat d’entrar en contacte amb investigadors i experts universitaris que
plantejaran les novetats més interessants a nivell de propietats de les fustes locals, aplicacions en la
construcció, característiques d’aïllament acústic i tèrmic, etc.

https://docs.wixstatic.com/ugd/37848d_9b37bf2e420b4e3f91c5b82a4b9d1859.pdf

Beneficis esperats:

Actuació:

_X_ Ambientals
_X_ Socials
_X_ Econòmics

_X_ d’innovació
___ de millora
___ de continuïtat

Vinculació amb els objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat:
3.3, 3.10; 4.3, 4.4, 4.10; 6.6, 6.9; 8.4, 8.5, 8.9; 9.9;

Persona o àrea responsable: Maria Fernàndez (equip tècnic Gremi)
Calendari d’execució previst: 29 i 30 de juny, 1 de juliol
Recursos humans i econòmics: Equip del Gremi
Observacions: Es tracta d’una jornada organitzada pel Gremi en el marc d’una trobada professional
externa que fomenta els contactes entre empresaris i també entre entitats professionals i el món
investigador.

Indicador/s: Nombre assistents
Valor esperat de l’indicador al cap d’un any: 25
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5.2. NOM DE L’ACTUACIÓ: IV SETMANA DE LA FUSTA DE CATALUNYA
Objectiu/s:
Valoritzar la cultura de la fusta en tots els seus àmbits, especialment en la difusió i promoció de les
seves propietats ecològiques i de sostenibilitat. Potenciar la millora de la connexió de les empreses i
entitats del sector de tota la cadena de valor de la fusta, des de l’arbre al bosc fins el producte final.
Breu descripció:
Accions de difusió (conferències i col·loquis) de la fusta, les seves propietats i els seus usos. Jornades
de treball a nivell d’escoles, empreses i entitats que lliurement s’hi afegeixin. El Gremi coordina totes
les accions, que es celebren a Barcelona i a altres localitats de Catalunya. Aquesta serà la quarta
edició de la SETMANA DE LA FUSTA DE CATALUNYA.
www.setmanadelafusta.net

Beneficis esperats:

Actuació:

_X_ Ambientals
_X_ Socials
_X_ Econòmics

___ d’innovació
_X_ de millora
___ de continuïtat

Vinculació amb els objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat:
3.1, 3.3, 3.9, 3.10; 5.2, 5.3, 5.4; 6.1, 6.3, 6.6, 6.9; 7.7; 8.1, 8.3, 8.4, 8.5; 9.1, 9.5, 9.6, 9.8 9.9; 10.2,
10.3, 10.7

Persona o àrea responsable: Salvador Ordóñez, coordinador general
Calendari d’execució previst: 20 a 29 d’octubre de 2017
Recursos humans i econòmics: Equip del Gremi sota la direcció de la Junta Directiva. Participació
d’empreses i entitats del sector com a patrocinadors d’alguns dels actes.
Observacions:
La Setmana de la Fusta de Catalunya és l’activitat més important a nivell de promoció del sector de
totes les accions que realitza el Gremi.

Indicador/s: Participants als diferents actes
Valor esperat de l’indicador al cap d’un any: Increment de la participació en cada edició (100
participants per aquest any)
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5.3. NOM DE L’ACTUACIÓ: FUSTA CONSTRUCTIVA. II CONGRÉS I FIRA VIC
Objectiu/s:
Analitzar i impulsar l’ús de la fusta com a recurs constructiu lligat a la sostenibilitat i al respecte al
medi ambient. Dialogar amb els professionals més experimentats per aprendre en equip. Promoure
una bona gestió en totes les fases del procés de transformació de la fusta des de l’inici al bosc fins la
seva aplicació constructiva. Connectar el món de la fusta amb d’altres sectors.
Breu descripció:
La Fira promou la Construcció Sostenible i la Responsabilitat Mediambiental al sector de la fusta
constructiva. Serà un programa de 3 dies al recinte firal a Vic, amb exposició d’empreses del sector.
Inclou conferències, networking, tallers i un concurs de construcció ràpida en fusta.

https://issuu.com/fustaconstructiva/docs/dossier_cffc4_cat_digital_pag_659172ec84ed6a

Beneficis esperats:

Actuació:

_X Ambientals
_X Socials
_X Econòmics

___ d’innovació
_X_ de millora
___ de continuïtat

Vinculació amb els objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat:
1.2, 1.10; 2.3; 3.3; 4.3, 4.4, 4.10; 5.2; 6.9; 7.4; 8.5, 8.9; 10.2

Persona o àrea responsable: Salvador Ordoñez, coordinador general
Calendari d’execució previst: 20 a 22 d’octubre 2017
Recursos humans i econòmics: Equip del Gremi sota la direcció de la Junta Directiva. Participació
d’empreses expositores i professionals conferenciants.
Observacions:
Activitat emmarcada dins la SETMANA DE LA FUSTA DE CATALUNYA però amb organització i
programa propi.

Indicador/s: Nombre d’assistents als diferents actes
Valor esperat de l’indicador al cap d’un any: Increment assistents als actes (100 assistents per
aquest any)
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5.4. NOM DE L’ACTUACIÓ: OPTIMITZACIÓ DEL CONSUM ENERGÉTIC I LUMÍNIC
Objectiu/s:
Reducció dels consums energètic i lumínic mitjançant l’estudi de la potencia contractada i dels
sistemes d’il·luminació a l’empresa-

Breu descripció:
Mitjançant un estudi individualitzat, realitzat a l’empresa, en relació al seu consum energètic i lumínic
s’obtindrà un informe que permetrà establir, si és necessari, mesures de correcció, com el canvi de la
potència contractada i/o del sistema d’il·luminació, per a obtenir una reducció en el consum i del cost,
amb la consegüent estalvi per l’empresa i respecte pel medi ambient.

Beneficis esperats:

Actuació:

_X Ambientals
__ Socials
_X Econòmics

_X_ d’innovació
___ de millora
___ de continuïtat

Vinculació amb els objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat:
3.7; 4.3, 4.5;8.4;10.4

Persona o àrea responsable: Xavier Sala de l’Equip Tècnic del Gremi
Calendari d’execució previst: 2017 i 2018
Recursos humans i econòmics: Equip del Gremi, amb la col·laboració d’una empresa externa
(Consultoria externa especialitzada en energia).
Observacions:
Sense cost econòmic per a les empreses.

Indicador/s: Nombre d’empreses adherides
Valor esperat de l’indicador al cap d’un any: Increment del nombre d’empreses (50 empreses)

6

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

NETWORKING QUALITATIU “REPENSA LA
FUSTA”

Nombre assistents

25

0

IV SETMANA DE LA FUSTA DE CATALUNYA

Nombre d’assistents

100

0

FUSTA CONSTRUCTIVA. 2n CONGRES I FIRA
VIC

Nombre d’assistents

100

0

OPTIMITZACIÓ DEL CONSUM ENERGÈTIC I
LUMÍNIC

Nombre d’adherits al programa

50

0

1r any

2n any

7

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

10.10

8.-COL·LABORACIONS I TREBALL EN XARXA

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

9.-OBSERVACIONS
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