PLA D’ACCIÓ
B+S
Gremi d’Empresaris
Carnissers i Xarcuters de
Barcelona i Província
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1. Dades de l’organització
Nom:

GREMI D’EMPRESARIS CARNISSERS I XARCUTERS DE BARCELONA I
PROVÍNCIA

Breu descripció:

El nostre Gremi, entitat sense ànim de lucre i amb una llarga tradició històrica,
defensa fermament els interessos dels nostres agremiats Carnissers i
Carnisseres , petits empresaris del comerç català , davant les administracions
públiques amb responsabilitats a comerç.
El nostre objectiu, es millorar, valorar i premiar la professionalitat del sector i
aprofundir en el perfeccionament de la tasca del comerç detallista
d'alimentació, per tal de poder donar als ciutadans, els nostres clients, un
millor servei, informació i seguretat alimentària i aconseguir una major
fidelització.
La nostra voluntat és mantenir i millorar la xarxa de Carnisseries de
proximitat, i no perdre un dels actius mes importants de la nostre societat, tant
amb l'ambit del establiment de carrer com als mercats.
Treballem diàriament per oferir-los assessorament tècnic, creant quants
serveis puguin resultar útils als mateixos. I els mantenim informats en tot el
que es interesant per ells seguretat alimentaria, normatives , sanitat,
sostenibilitat....
Estem afiliats a PIMEC COMERÇ, que ens representa davant els organismes
públics amb competència en el sector, així com a tots les fòrums de debat; i
emet posicionament i valoració sobre aquells aspectes que afecten el comerç de
proximitat i ens ho comunica

Dades de contacte:

C/ Comte Borrell, 190 Ent A 08029 Barcelona - 933234019
info@gremicarnissers.com

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

25/06/2017
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2. Dades del Pla d’acció
Expliqueu com us heu organitzat per fer el Pla d’acció
El procés d'elaboració s'ha iniciat des de la premissa de fer més responsables i compromesos als
carnissers i carnisseres, en vers a una Barcelona sostenible.
És per aquest motiu que des del nostre Gremi, volem treballar amb les següents actuacions.
- Fomentar l’ús de bosses i envasos reutilitzables.
- Reducció de malbaratament i Accions Solidàries
- Productes de Proximitat

Data de publicació del Pla d’acció:

25/06/2018

Vigència del Pla d’acció:

Fins a 31 de desembre del 2018

Pla/plans d’acció anterior/s:

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/
default/files/documents/plans/1513.pdf

3. Diagnosi
Expliqueu el punt de partida del Pla d’acció:
El passat any vam crear el primer pla d’acció , intentant implicant a les Carnisseries Agremiades per
tal el facin seu. Estem sensibilitzats amb la importància de la sostenibilitat .
Amb unes bones accions dirigides als nostres agremiats, que ho poden transmetre i fer extensiu als
seus clients aconseguirem un futur més sostenible, tanmateix que la imatge de la carnisseria de
proximitat sigui ben valorada per la ciutadania.
La venda de proximitat també permet al client participar en les iniciatives que es proposen des de les
carnisseries , com per exemple la Guardiola Solidària o la decisió de compra de producte de proximitat
o KM0

4. Finalitat
Expliqueu el propòsit principal del Pla d’acció:
-

Treballar per una major sensibilització del sector.

-

Fomentar el consum responsable: venda de Productes de Proximitat

-

Aconseguir la reducció de residus: fomentar l’ús de bosses i envasos reutilitzables

-

Accions Solidàries

2

5. Descripció de les actuacions
5.1 Nom de l’actuació: - Fomentar l’ús de bosses i envasos reutilitzables.

Objectius:

Reduir la venda de bosses de plàstic i les
safates i embolcalls de plàstic.

Breu descripció:

L’ús de les bosses de plàstic a les carnisseries està molt generalitzat pel tipus de
producte que tractem.
Volem reduir notablement la venda de bosses de plàstic als establiments
agremiats animant als clients a que portin les seves bosses.
Tanmateix
reduir
l’ús
de
safates
i
embolcalls
de
plàstic
Animem als agremiats per tal en lloc d’oferir safates utilitzin sempre que sigui
possible paper d’embolicar. Enviem a tots els agremiats el pòster adjunt per tal
l’exposin al seu establiment.

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:

4.9, 5.3, 5.8, 5.10, 8.2
Persona o àrea responsable:

Personal del Gremi i participació dels agremiats/ades

Calendari d’execució previst:

2018

Recursos humans i/o econòmics:

Enviament digital del cartell

Observacions:

Indicador/s:

Nº de botigues que s’adhereixen a la campanya de reducció de l’ús de bosses de
plàstic
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5.2 Nom de l’actuació: - Reducció del malbaratament alimentari a les Carnisseries

Objectius:

Reduir el malbaratament alimentari a les
carnisseries

Breu descripció:

Per tal de reduir el malbaratament al Gremi proposem sessions formatives sobre
nous elaborats per l’ aprofitament de les peces.
Gràcies a les jornades formatives els assistents podran veure com poden
presentar aquelles peces que en determinades èpoques del any no tenen
demanda .
Amb propostes d’elaborats podran donar una nova oferta als clients i millorant la
rendibilitat del negoci
Tanmateix als animen a contactar amb entitats del barri o poble per tal puguin
fer entregues de carn.

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:
5.1, 5.3, 5.7, 8.8,9.1

Persona o àrea responsable:

Personal del Gremi i participació dels agremiats/ades

Calendari d’execució previst:

2018

Recursos humans i/o econòmics:

Oferta formativa

Observacions:

Indicador/s:

Nº d’agremiats assistents a les formacions

5.3 Nom de l’actuació: - Eficiència energètica
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Objectius:

Reduir el consum energètic a les carnisseries

Breu descripció:

Informem als agremiats de les noves tendències en eficiència energètica , per tal
que en accions concretes puguin millorar i reduir el consum : Per exemple
inversió en canvi de bombetes els pot ajudar
Farem difusió de la guia “Rehabilita’m, fes-me eficient i saludable” , buscarem
aquells articles que siguin mes adients per les Carnisseries i els convidarem per
tal comparteixin les seves experiències o suggeriments.

Més informació (enllaç):

www.gremicarnissers.com

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:
4.3, 4.5, 4.9, 6.1, 8.8

Persona o àrea responsable:

Personal del Gremi i participació dels agremiats/ades

Calendari d’execució previst:

2018

Recursos humans i/o econòmics:

Informació

Observacions:

Informem de ajuts que ofereix l’administració per inversions en
reformes

Indicador/s:

Nº de carnisseries que implementen bones pràctiques d’eficiència energètica
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5.4 Nom de l’actuació: - Carnisseries solidàries

Objectius:

Que persones sense recursos puguin menjar carn

Breu descripció:

Fa dos anys vam iniciar una campanya solidària amb el
sector mes desfavorit i vam distribuir unes guardioles de
cartró per tal que totes les carnisseries que volguessin
col·laborar la posessin a la vista dels seus clients. Amb
els diners recaptats cada carnisser fa entregues de carn a
entitats del seu barri perquè persones sense recursos
poguessin menjar carn.
Tanmateix el Gremi amb els diners recaptats per la
venda de la Grossa de Cap d’any els destina a fer
entregues de carn solidàries.

Més informació (enllaç):

www.gremicarnissers.com

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:
6.3, 7.1, 7.2, 7.6

Persona o àrea responsable:

Personal del Gremi i participació dels agremiats/ades

Calendari d’execució previst:

2018

Recursos humans i/o econòmics:

Guardioles

Observacions:

El 25 de juny del 2018 Caritas ens farà entrega d'una placa com aa
a Gremi Solidari Col·laborador de Càritas, en reconeixement

Indicador/s:

Nº de botigues que s’adhereixen a la guardiola solidària
Kg de carn entregats a les entitats escollides
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6. Avaluació
Indicadors de seguiment:

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

Estat actual
Data:

50%

18

Reducció del malbaratament alimentari
Nº de Carnisseries que s’adhereixen
a les Carnisseries

50%

-

Eficiència energètica

Nº Carnisseries que s’adhereixin

20%

-

Carnisseries solidàries

Nº Carnisseries que s’adhereixin i ens
comuniquin quines entregues fan

10%
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Actuació

Fomentar l’ús de bosses i envasos
reutilitzables.

Indicador

Nº de Carnisseries que s’adhereixen a
la campanya de reducció de l’ús de
bosses de plàstic i

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

PIMEC, Caritas

9. Observacions
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