PLA D’ACCIÓ
B+S
Gremi d’Herbolaris i Dietètica
de Catalunya

1. Dades de l’organització
Nom:

Gremi d’Herbolaris, Apicultors i Alimentació Dietètica i Biològica de
Catalunya

Breu descripció:

Entitat sense ànim de lucre de detallistes de venda de productes dietètics,
herbolaris, apícoles, ecològics, cosmètica natural i productes afins al territori
de Catalunya. Porta a terme la defensa i la representació dels interessos del
sector davant de l’administració, entre d’altres tasques.

Dades de contacte:

Ronda Universitat, 6, entresòl 1a, 08007 Barcelona – Telèfon: 93 412 14 45correu electrònic: gremiremi@gremiherbolaris.cat
pàgina web: www.gremiherbolaris.cat

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

7 de febrer del 2017

2. Dades del Pla d’acció
Expliqueu com us heu organitzat per fer el Pla d’acció
Vam tenir una trobada a la nostra seu amb la Sra. Anna Vilanova de la Secretaria Barcelona Comerç +
Sostenible per tal d’avaluar les actuacions de l’any anterior (2017) i es van posar sobre la taula
possibles actuacions adients al nostre sector per aquest nou període.
S’ha valorat com aconseguir que els socis trobin atractives les actuacions i s’afegeixin a les que
proposem enguany. Per això s’ha tingut en compte que no suposin gaire despesa. Creiem que és
possible realitzar moltes pràctiques sense cap cost, amb un cost mínim o amb petites inversions per a
l’establiment que revertiran en estalvi econòmic a llarg termini.
Així mateix el Gremi farà recordatoris als socis sobre algunes actuacions de l’any passat per a que, els
que encara no ho hagin fet, les tinguin en compte. Com són les de millora de la despesa energètica, de
consum d’aigua i sobre la importància del reciclatge. Volem fer esment que el soci del nostre sector,
per a la seva naturalesa, fomenta el consum ecològic i de proximitat entre els seus clients i va
incorporant més productes d’aquest tipus a la venda a mida que aquests es troben al seu abast.
Data de publicació del Pla d’acció:

21/06/2018

Vigència del Pla d’acció:

Fins el 31 de desembre de 2018

Pla/plans d’acció anterior/s:

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/
files/documents/plans/1495.pdf
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3. Diagnosi
El nostre propòsit és que l’establiment comercial d’herbodiètetica sigui coherent amb la seva filosofia i
treballi de la forma més sostenible possible, així com que difongui entre els seus clients aquesta
manera de fer responsable que és positiva tan per al medi com per a la població. Creiem que, en
general les botigues estan sensibilitzades en aquesta direcció tot i que no està de més recordar,
promoure i donar a conèixer activitats que es poden portar a terme de forma senzilla i que potser el
botiguer no en tenia coneixement de la seva existència o no hi ha pensat. Des del Gremi ens
comprometem a facilitar aquesta informació en la mesura de les nostres possibilitats per a assolir
aquests objectius.

4. Finalitat
Sensibilitzar els associats de la necessitat de portar a terme pràctiques relacionades amb el benestar
de les persones, la sostenibilitat, etc. en les seves pràctiques diàries i també entre els seus clients de
forma sostinguda en el temps.
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5. Descripció de les actuacions
5.1 Nom de l’actuació: Projecte Radars
Objectius:

És una xarxa de prevenció i acció comunitària que té
com a objectiu reduir el risc d’aïllament i d’exclusió
social de les persones grans.
Des de la nostra entitat volem facilitar als associats la
informació d’aquest projecte per a que i participin, si
encara no hi formen part.
Posarem a la seva disposició la informació necessària del
projecte i com portar-l’ho a terme.

Breu descripció:

L’establiment comercial de barri té una situació privilegiada per tenir un rol
important en la detecció de persones en situació de vulnerabilitat. Per això pot
realitzar la tasca de “radar” d’aquestes persones amb relativa facilitat. Poden
adonar-se si una persona gran ha canviat els seus hàbits i, per exemple, fa dies
que no va a comprar i no l’ ha vist ningú de l’entorn. En aquest cas poden fer
arribar aquesta inquietud posant-se en contacte amb els Serveis Socials per a que
esbrinin si aquesta persona es troba bé.

Més informació (enllaç):

http://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/ca/banc-de-bonespractiques/projecte-radars

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 i 7.2
Persona o àrea responsable:

Griselda Cardona Alsina, Secretària General

Calendari d’execució previst:

A partir del moment de la publicació del pla d’acció i fins
que el soci ho cregui convenient.
Recursos propis

Recursos humans i/o econòmics:
Observacions:
Indicador/s:

Nombre de comerços adherits a la iniciativa
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5.2 Nom de l’actuació: Premi pel client que no utilitzi bossa de Plàstic
Objectius:

Reducció de l’ús de bosses de plàstic d’un sol ús per comprar.
Conscienciar a la població de la necessitat de reduir-ne l’ús.

Breu descripció:

Es proposa que el client que porti de casa seva el seu cistell, carro, bossa de roba,
etc. Se’l premií amb un descompte, obsequi o similar per realitzar una pràctica
sostenible per al medi ambient. I també recordar als clients de la importància de
no usar bosses de plàstic.

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:
5.8 i 5.3

Persona o àrea responsable:

Griselda Cardona Alsina, Secretària General

Calendari d’execució previst:

A partir de la publicació del Pla d’acció

Recursos humans i/o econòmics:

Els descomptes o el preu dels obsequis que el propietari
de l’establiment realitzi als clients.

Observacions:

Indicador/s:

Nombre de comerços adherits a la iniciativa.
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5.2 Nom de l’actuació: Acolliment d’estudiants en pràctiques de Formació Professional
Objectius:

Promoure la col·laboració entre l’escola de
formació professional i l’empresa.
Promoure el nostre sector entre els joves per
preservar la continuïtat dels comerços
existents que formen part del comerç de
proximitat amb els beneficis que comporta per
a l’economia de la ciutat.

Breu descripció:

Facilitar al soci informació sobre l’acord de col·laboració escola-empresa dels
centres de formació professional per a que pugi col·laborar en la formació dels
joves aprenents convertint-se en un centre de treball per a les pràctiques dels
estudiants.

Més informació (enllaç):

http://queestudiar.gencat.cat/web/.content/home/estudis/fp/centrestreball/normativa/normativa-formacio-centres-treball.pdf

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:
7.7, 8.9, 9.3

Persona o àrea responsable:

Griselda Cardona Alsina, Secretària General

Calendari d’execució previst:

A partir de la publicació del Pla d’acció

Recursos humans i/o econòmics:

Recursos propis

Observacions:

Indicador/s:

Nombre de comerços adherits a la iniciativa.
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6. Avaluació
Indicadors de seguiment:

Actuació

Indicador

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

Estat actual
Data: juny 2018

Projecte Radars

Nombre de comerços adherits

25%

0

Premi per al client que no utilitzi bosses de
plàstic

Nombre de comerços adherits

25%

0

Acollida d’estudiants en pràctiques de formació
professional

Nombre de comerços adherits

10%

0

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

9. Observacions
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