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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 

 
 933097562 

 
 gremi@gremidexurrers.com  

 
 

www.gremidexurrers.com  

  

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

 07 / febrer / 2017 
 

 

2. Dades del Pla d’Acció 

 

Expliqueu com us heu organitzat per fer el Pla d’Acció: 

Rebuda la notificació per part de Bcn + Sostenible, es va reunir el nostre gabinet de treball per tot el que té 
que veure amb aquest tema, es van fer propostes per poder millorar la nostra entitat, amb tot l’exposat es 
va decidir que es preferia continuar amb una acció de l’any passat, que encara que no són innovadores 
creiem que tenen prou importància per nosaltres. I s’ha afegit dues noves per aquest any, que també seran 
de continuïtat per nosaltres i per impulsar l’eficiència energètica dels establiments i procés de treball i la 
sostenibilitat en la comercialització dels productes. 

  

Data de publicació del Pla d’Acció: dijous, 19 / maig / 2022 

  

Vigència del Pla d’Acció: 31/12/2022 

  

Pla o plans d’acció anteriors: 
Pla d’acció 2017, pla d’acció 2018, pla d’acció 2019-2020 i pla 
d’acció 2021 
 

  

3. Objectiu del Pla d’Acció 

 

Punt de partida del Pla d’Acció:  

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. 
 

 

mailto:gremi@gremidexurrers.com
http://www.gremidexurrers.com/
http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/documents/plans/1463.pdf
https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/documents/plans/plaaccio_g.artesa_xurrers2018.pdf
https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/documents/plans/plaacciou_g.xurrers_2019_2020.pdf
https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/documents/plans/pla_accio_gremi_de_xurrers_2021_1.pdf
https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/documents/plans/pla_accio_gremi_de_xurrers_2021_1.pdf
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Propòsit principal del Pla d’Acció: 

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: formació i assessorament en l’eficiència 
energètica dels establiments i conscienciació de la presentació dels nostres productes 

 

4. Descripció de les actuacions 
 

1. Nom de l’actuació: XURRO DE XURRERIA RECEPTA D’ARTESANIA 
  

 

 
Objectius d’aquesta 
actuació: 

Promoció de consum de xurro artesà 
L’objectiu del pla de promoció és 
impulsar el consum del xurro elaborat a 
les xurreries i trencar els mites que 
poden ser una barrera al consum 
d’aquest producte com un producte poc 
sa. 
La primera fase del procés ha estat 
realitzar un estudi en profunditat de la 
composició del producte i el seu valor 
nutricional i del seu procés d’elaboració. 
Les dues característiques que defineixen 
el xurro artesà: la qualitat dels 
ingredients de la recepta i el sistema de 
cocció i el saber fer de la xurreria 
artesana.  
La segona fase ha estat la difusió de la 
campanya. 

 

 

 
 

 

 

 

     

Breu descripció: Primera Fase: 
L’estudi ha estat realitzat per una nutricionista col·legiada i un mestre artesà 
agremiat. 
A partir d’aquest estudi tècnic s’ha desenvolupat les peces de comunicació: 

- Dossier tècnic i reportatge redaccional per butlletí i web: “Els xurros, fora 

mites” 

- Pòster: “ Xurros de xurreria, recepta d’artesania” 

- Tips i missatges per les xarxes socials i butlletins 

Aquesta campanya enceta una línia de comunicació de productes artesans de 
xurreria que s’anirà ampliant progressivament amb altres productes com les patates 
de xurrers, les porres, els bunyols de quaresma,.... 
Segona fase:  
Difusió de la campanya a traves de pòster als establiments associats i post a les 
xarxes socials del gremi i dels associats. 

 

 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

  

 

 



       

3 
 

Beneficis esperats: 
☒ Ambientals  

☒ Socials 

☒ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
de millora 

  

   

 
 
Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació? 
 

5.4 i 5.6  

 

 

 

Indicador/s: 

Establiment adherits a la campanya, fulletons i pòster repartits 
Valor esperat de l’indicador al cap d’un any: 80% 

 

 

 

2. Nom de l’actuació: ETIQUETATGE RESPONSABLE 
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

Donar al consumidor final una 
informació responsable dels ingredients 
i valor nutricional dels productes de 
xurreria artesans. 

 

 

 

 
 

 

 

     

Breu descripció: Elaboració d’una guia de productes indicant si són aptes o no aptes per les diferents 
tipus de consum així com les possibles intoleràncies/al·lèrgies. Treballarem amb un 
assessor tècnic nutricional, per tal de recollir la informació necessària. Farem arribar 
als socis una guia per la seva informació acompanyada d’etiquetes amovibles, perquè 
ells puguin actualitzar les seves llistes de preus i etiquetatge de productes. També 
oferirem un pòster-llistat de preus genèric que inclogui la informació per tal 
d’actualitzar els que puguin tenir en els diferents punts de venda i així, donar una 
informació responsable dels productes de xurreria artesans 

 

 

 

 

 

Persona o àrea responsable: Silvia Argilés Pintado i Junta Directiva 

  

Calendari d’execució previst: Gener – Desembre 2022 

  

Recursos humans i/o econòmics: 
Dissenyador/a, impremta local, nutricionista col·legiada, 
establiments associats, comuns 

  

Observacions:   

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
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Més informació 
(enllaç): 

  

 

Beneficis esperats: 
☒ Ambientals  

☒ Socials 

☒ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
d'innovació 

  

   

 
 
Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació? 
 

3.5 i 5.2 

 

 

 

Indicador/s: 

Establiment adherits a la campanya, guies i llistats de preus repartits 
Valor esperat de l’indicador al cap d’un any: 60% 

 

 

3. Nom de l’actuació: FORMACIONS  COMERÇ + SOSTENIBLE 
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

Posar a l’abast dels nostres agremiats 
totes les eines i formacions per obtenir 
un comerç més sostenible i optimitzar 
recursos cap a l’optimització de recursos 
i  créixer en eficiència energètica  

 

 

 

 

 

 

 
     

Breu descripció: El Gremi farà difusió de les formacions de Comerç + Sostenible, que es realitzin a 
Barcelona + Sostenible, de manera física o electrònica a tots els agremiats. De 
manera que els nostres agremiats es comprometen a llegir i posar en marxa alguna 

 

 

 

 

Persona o àrea responsable: Silvia Argilés Pintado i Junta Directiva 

  

Calendari d’execució previst: Setembre – Desembre 2022 

  

Recursos humans i/o econòmics: Nutricionista col·legiada, Dissenyador/a i Impremta local 

  

Observacions:   

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
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acció de les que informen especialment aquell que incideixen en la eficiència 
energètica: 

 Reduir la despesa energètica  
 Bones pràctiques ambientals (energia, aigua, soroll i residus)  
 Prevenció i correcta gestió de residus  

  

Més informació 
(enllaç): 

https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/comerc-
sostenible/tags/page/formacions-cs 

 

Beneficis esperats: 
☒ Ambientals  

☒ Socials 

☒ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
de millora 

  

   

 
 
Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació? 
 

4.5 i 6.7 

 

 

 

Indicador/s: 

Agremiats que facin us d’aquestes formacions i difusions realitzades 
Valor esperat de l’indicador al cap d’un any: 60% 

 

 

 

Persona o àrea responsable: Silvia Argiles Pintado i Junta Directiva 

  

Calendari d’execució previst: Juny-desembre 

  

Recursos humans i/o econòmics: Barcelona+Sostenible 

  

Observacions:       

https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/comerc-sostenible/tags/page/formacions-cs
https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/comerc-sostenible/tags/page/formacions-cs
http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
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5. Avaluació 

Indicadors de seguiment: 

Actuació Indicador 
Valor actual 

Data: maig 2022 
Valor esperat al 

cap d’un any: 
Valor assolit 
Data 1r any:   

Valor assolit 
Data 2n any:   

XURRO DE XURRERIA RECEPTA 
D’ARTESANIA 

Establiment adherits a la 
campanya, fulletons i pòster 
repartits 

0% 80%     

ETIQUETATGE RESPONSABLE 
Establiment adherits a la 
campanya, guies i llistats de 
preus repartits 

0% 60%     

FORMACIONS COMERÇ+SOSTENIBLE 
Agremiats que facin us 
d’aquestes formacions i 
difusions realitzades 

0% 60%     
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6. 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 

 

 

7. Col·laboracions i treball en xarxa 

  

 

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012

