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COMISSIÓ PERMANENT DEL CONSELL CIUTADÀ PER LA SOSTENIBILITAT 

Acta de la sessió del 12 de febrer de 2018 

A la Sala Comitè de l’edifici de Medi Ambient i Serveis Urbans, Torrent de l’Olla, 218, 3a planta, 

de Barcelona, el dia dotze de febrer de dos mil divuit, a les 18 h, es reuneix la Comissió 

Permanent del Consell Ciutadà per la Sostenibilitat, sota la presidència del Sr. Frederic 

Ximeno, delegat per la Presidència, assistit per la Sra. Marta Cuixart, com a secretària del 

Consell. 

Hi concorren els Srs. i les Sres.: 

Organització Representant 

Vice-president Lluís Sala 

UPF - Universitat Pompeu Fabra Martí Boleda, en substitució de la Sra. 

Mònica Figueras 

CCOO - Comissions Obreres (observadora) Laura Diéguez 

COAMB – Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya Josep Esquerrà 

Eco-Union Alejandro González, en substitució del 

Sr. Jeremie Fosse 

PIMEC - Micro, petita i mitjana empresa de Catalunya Cristina Gallardo  

Rezero - Fundació Catalana per a la Prevenció de 

Residus i el Consum Responsable 

Rosa Garcia 

Club EMAS - Associació d'organitzacions registrades 

EMAS a Catalunya 

Josep Martínez 

AMB - Àrea Metropolitana de Barcelona Elena Lacort, en substitució del Sr. Joan 

Pinyol 

Grup Municipal d'Esquerra Republicana  Quim Sangrà 

 

Com a convidats o observadors 

Ecologia Urbana Teresa Franquesa 

Secretaria Barcelona + Sostenible Anna Ferrer 

Secretaria Barcelona + Sostenible Patrícia Rovira 

No assisteixen i s’excusen: 

Organització Representant 

Presidenta Janet Sanz 

Grup Municipal Ciutadans Santiago Alonso 

Grup Municipal Demòcrata Julià Cabrerizo 

TMB - Transports Metropolitans de Barcelona Sònia Centelles 

Grup Municipal de CUP Capgirem Marc Cerdà 

DEPANA - Lliga per a la Defensa del Patrimoni Natural Marta Gumà 

Grup Municipal Socialista Daniel Mòdol 

Grup Municipal del Partit Popular Boris Valls 

 

Consell Ciutadà per la Sostenibilitat 
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El Sr. Frederic Ximeno, comissionat d'Ecologia, excusa l’absència de la Sra. Janet Sanz, 

presidenta del Consell. Assumeix la Presidència i dóna la benvinguda. 

1. Aprovació de l’acta de la reunió anterior 

S’aprova l’acta de la sessió realitzada el 18 de gener de 2018, enviada prèviament a tots els 

membres de la Comissió Permanent. 

2. Informació sobre la presentació pública del Pla Clima (27 de febrer). Propers passos. 

S’informa de la presentació pública del Pla Clima prevista pel 27 de febrer
1
 de 18 a 20 h al 

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. A dia d’avui hi ha 177 persones inscrites. 

La intenció és explicar públicament el Pla Clima el 27 de febrer – serà alhora sessió de retorn 

del procés participatiu -,  després presentar-lo al Consell Ciutadà per la Sostenibilitat, per tenir 

un retorn i l’aprovació, i el següent pas serà passar pel Plenari Municipal per tancar-lo i ratificar-

lo. 

El Sr. Frederic Ximeno presenta els principals continguts del Pla Clima
2
: antecedents, elements 

de diagnosi, principis, estructura, àmbits d’actuació, objectius i línies d’acció.   

Es tracta d’un Pla coproduït, que inclou un paquet de 240 mesures estructurades com un 

instrument de treball amb l’horitzó 2030. Cada acció es descriu en 4 pàgines, acompanyada 

d’indicadors i d’exemples. Les accions  estan classificades en dos paquets: accions a impulsar 

a curt termini (2018-2020) i accions a impulsar a mig i llarg termini (2020-2030). 

Els membres de la Comissió aporten les serves consideracions al pla: 

El parer compartit pels integrants de la Comissió és que es tracta d’un pla molt treballat, ben 

estructurat, que transmet un treball col·lectiu, que integra moltes polítiques sectorials.  

Es comenta que amb la presentació no és prou explícit quines són les accions immediates, tot i 

que moltes ja s’estan desenvolupant. Es dona mèrit a les actuacions originals que inclou el pla, 

com ara els refugis climàtics. 

Es valora que no partim de 0, i que comptem amb una xarxa, i això dona força i coherència a 

totes les polítiques. 

Es mostra preocupació pel fet que la llei de canvi climàtic es trobi suspesa cautelarment. Pot 

ser una feblesa si ens comprometem a la neutralitat pel 2050. Aquesta llei demana més 

ambició i un compromís de la ciutat de Barcelona cap a la neutralitat i per tant força a accelerar. 

Es fa notar que el Pla aporta mesures que depenen de l’Ajuntament. 

Es comenta que les ciutat mediterrànies són hipervulnerables i Barcelona n’és un cas, i és molt 

important establir per on començar i com fer-ho. Altres ciutats com Tarragona haurien d’afegir-

se a aquest model, fer un pas endavant pot provocar més pressió a totes les ciutats del litoral, 

per exemple. 

De cara a la presentació del Pla Clima el 27 de febrer, el Sr. Frederic Xinemo demana als 

membres de la Comissió Permanent deixar llicència a la 1a tinència d’Economia, perquè 

escullin un agent econòmic per formar part de la mesa de l’Ajuntament i agents de ciutat.  

La voluntat d’implicar les empreses és ben acollida per la Comissió. S’observa que cal posar en 

valor les empreses que tenen un compromís i fer-les visibles. 

                                                           
1
 A causa de la tempesta de neu del 27 de febrer, la presentació del Pla Clima es va ajornar al 24 d’abril. 

Prèviament es va presentar al Plenari del Consell Ciutadà per la Sostenibilitat el 22 de març per al seu 
coneixement i aprovació.    
2
 Podeu consultar el Pla Clima complet i en format resum a barcelona.cat/barcelona-pel-clima/  

http://lameva.barcelona.cat/barcelona-pel-clima/ca/pla-clima/que-es-el-pla-clima
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3. Valoració de la inauguració de La Fàbrica del Sol (28 de gener) 

Es valora positivament, com un bon moment per posar en valor la casa de la sostenibilitat de la 

ciutat. Hi van assistir més de 2.000 persones. Al ser un equipament que té un accés limitat, es 

va arribar a fer una llarga cua a fora, que finalment es va haver de tancar, convidant els 

interessants a visitar l’equipament les setmanes següents.  

S’informa que es van oferir visites teatralitzades i van participar, per dinamitzar la jornada, 5 

comissions ambientals i eskamots de la xarxa Escoles+Sostenibles, que també van cobrir la 

part de comunicació, premsa i xarxes socials. 

S’anuncia que està previst programar més visites a La Fàbrica del Sol destinades a la 

ciutadania i a les organitzacions de la xarxa Barcelona + Sostenible i membres el Consell. Com 

que alguns representants d’entitats s’han interessat en convidar els seus socis/ col·laboradors, 

es convida a fer extensiva la invitació. Es recorda que la sala polivalent de La Fàbrica del Sol 

és de cessió gratuïta, i s’ofereix aprofitar i plantejar la visita dins de la sessió de treball de 

l’entitat que ho sol·liciti.  

4. Resultats i valoració de la Convenció Barcelona + Sostenible (25 de gener). 

El passat dijous 25 de gener es va realitzar a l’auditori del Centre Cívic Cotxeres de Sants la 

Convenció Barcelona + Sostenible en l’equador de la vigència del Compromís Ciutadà per la 

Sostenibilitat 2012-2022. Va ser una trobada per donar visibilitat i reforçar la xarxa, fer balanç 

col·lectiu dels avenços assolits, identificar reptes i promoure l’acció conjunta de la xarxa per als 

propers anys. 

Es va procurar que l’acte fos plural, amb implicació de les entitats de la xarxa en la definició de 

continguts però també en el disseny. Un grup motor va cuinar els reptes a presentar i com es 

treballaven.  

Hi van assistir 277 persones de 150 organitzacions. La valoració , que van respondre 82 

persones, destaquen que va ser una jornada dinàmica, amb un clima d’entusiasme i orgull. El 

més ben valorat va ser la presentació dels 5 anys de feina feta, que van presentar alumnes 

d’escoles i membres de la xarxa B+S. 

Pel que fa a la capitalització dels resultats de la Convenció, es planteja el desenvolupament 

d’un pla de treball, amb una priorització i dimensionament i que tinguin en compte la capacitat 

d’actuació del Consell i la xarxa. 

Es recullen les següents aportacions de la Comissió: 

Compartir l’organització entre Secretaria i membres de la xarxa es valora com  enriquidor i molt 

positiu, tant per la Secretaria com per les entitats. 

Es destaca la diversitat, el creixement de la xarxa, la representació d’entitats de tot tipus i el 

treball compartit. Es valora molt positivament la participació integrada d’alumnat de secundària. 

Com a contrapartida, es reconeix que són molts temes els que s’han de treballar i no 

s’aprofundeix tant com agradaria. 

Es destaca l’esforç d’ambientalització i la compensació d’emissions pel seu efecte 

exemplificador. Es recull la demanda de que es facin compensacions amb projectes de 

proximitat. 

Es valora positivament el vídeo de la Convenció pels que no hi ha pogut participar. S’informa 

que s’han fet 3 vídeos: una de la conferència amb el Jordi Pigem, un altre que il·lustra 

l’avaluació dels 5 anys i un últim com a resum de tot l’acte. 
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Es reflexiona sobre les aportacions que s’han fet dels 6 reptes, algunes són més ambicioses i 

d’altres més simples. Es recull la petició de que es faci el retorn al mateix moment, però es 

reconeix que són aportacions que s’han de processar. 

5. Convertim els reptes en accions. Síntesi de les propostes d’acció sorgides a la 

Convenció. Aportacions de la Comissió al pla de treball de la xarxa Barcelona + 

Sostenible 

Pel que fa als reptes de la Convenció, s’explica que la Secretaria B+S ha fet un primer buidat 

de les aportacions, que s’ha enviat a la Comissió anticipadament. Al recull s’ha indicat si les 

actuacions estan orientades com a acció de la xarxa, de l’Ajuntament, o d’acció individual.  

La Secretaria proposa  fer una devolució de l’acció de l’Ajuntament, vinculada a les estratègies 

municipals, i com a xarxa, plantejar un pla de treball per presentar al Consell. Per fer aquest pla 

de treball de cara als propers 5 anys, es proposa decidir ‘el com’ a la Comissió Permanent. 

S’apunta a crear grups de treball per entomar l’acció, possiblement un grup per cada repte. 

La Comissió acorda: 

 Organitzar una sessió de treball per establir criteris, que faci una feina prèvia al Plenari 

del 22 de març. Un equip metodològic, per planificar com ho abordem. Es convidaran a 

aquesta sessió els integrants de la Comissió Permanent i els dinamitzadors dels 6 

reptes de la jornada de la Convenció. 

 Presentar al Plenari la forma de treball i la invitació a participar, encoratjant el Plenari a 

liderar aquest procés. 

6. Ordre del dia del Plenari del Consell Ciutadà per la Sostenibilitat (22 de març) 

S’acorden els següents punts per a l’ordre del dia per a la propera sessió plenària: 

- Informació de l’activitat 2017 

- Presentació del Pla Clima per a l’aprovació del Consell  

- Treball entorn a la Convenció i com s’entomen el reptes 

- Presentació del projecte Transformació de Les Rambles 

7. Torn de paraules 

La Sra. Rosa Garcia de Rezero, entitat que co-lidera, juntament amb 12 entitats més i 

l’Ajuntament, el mapa Barcelona + Sostenible, explica que des de l’equip valorarien tenir un 

marc més ampli que representi la sostenibilitat a la ciutat i, en aquest sentit, sol·liciten que des 

del Consell se’ls faci de paraigua. El plantejament és si cap la possibilitat de presentar una 

proposta concreta al Plenari i que s’inclogui a l’ordre del dia de la propera convocatòria. 

La Comissió Permanent considera que el grup del mapa Barcelona + Sostenible pot ser 

reconegut com a grup de treball del Consell Ciutadà per la Sostenibilitat. S’acorda portar 

aquesta proposta al proper Plenari del Consell, incorporant-ho a l’orde del dia. 

La sessió finalitza a les 20.30 h. 

 

 

 

Secretària del Consell    VIP La Presidència  


