
 

 

 
 
 
 

Convertim els reptes en accions. Sessió de treball post-Convenció Barcelona + Sostenible 

La Fàbrica del Sol, 6 de març de 2018 a les 18.00 h a la sala lluerna. 

Assistència de membres de la comissió permanent i relators dels 6 reptes de la Convenció B+S: 

Maite Escribano, relatora del reptes de consum responsable, de Loom Sustainable 

Experiences, entitat que es dedica a l’ambientalització d’esdeveniments, consultoria en 

certificacions i assessorament de plans de sostenibilitat, a més estan implicats a Postindustrial 

Community Reciclatge Tèxtil , upcycling) 

Alejandro Goñi, president de la patronal de comerç PIMEC, i patrons de Rezero. 

Meritxell Miquel, Urbaser, que es dedica a la gestió recollida de residus de la zona est 

Barcelona i també patrons de Rezero. 

Rosa Garcia,  de Rezero i Fundació Prevenció de Residus i Consum Responsable, que treballen 

per impulsar practiques i polítiques del consum responsable. 

Marc Romera, SEBA. 

Martí Boleda, Universitat Pompeu Fabra. 

1. Benvinguda. Proposta de sessió feta per la Comissió Permanent del Consell  

2. Objectiu de la sessió: elaborar una proposta de procés per planificar el treball de la 

xarxa B+S a curt i mig termini (de 1 a 5 anys). Decidir com presentar la proposta al 

Plenari del Consell el 22 de febrer. 

3. Ronda de presentacions 

4. Punt de partida 

a) Es fa una retrospectiva i una síntesi de quin punt partim: 

- Tenim una Convenció B+S amb un grup impulsor previ de treball, d’aquí van sorgir 14 

reptes que després vam agrupar en 6 reptes, segons la capacitat d’incidència de la 

xarxa B+S i agafar com a propis i convertir-los en accions. 

- Els reptes es van presentar a la Convenció B+S el 25 de gener i es van obrir a fer-ne 

aportacions, de manera expressa, es va pretendre fer una dinàmica molt àgil i simple, 

sense reflexions prèvies. Amb l’objectiu de que serveixi per implicar la gent i prendre el 

pols de la xarxa. Ara cal aterrar-ho. Un defecte de fer-ho així, és que diem coses que 

ens agradaria que passessin, com a desitjos, però no amb accions. 

- El que hem fet és agrupar els reptes amb un descriptor i amb qui ho ha de fer 

(Ajuntament, xarxa B+S o individualment). 
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- També tenim un recull de propostes d’eines i metodologies de com organitzar-nos per 

implicar la xarxa B+S, que va sorgir a la 2ª sessió del GT de la Convenció. Aquestes 

eines que es van proposar es poden agrupar en:  

o Actuació com a lobby 

 Posicionaments, declaracions, informes experts 

 Grups de treball, clústers 

 Accions reivindicatives 

 Espais i dinàmiques de participació 

 

o Plans, campanyes i accions comunicatives 

 Utilitzar el calendari anual d’iniciatives mundials 

 Campanya comunicativa atractiva per a la ciutadania 

 Presència als grans mitjans de comunicació 

 Aprofitament del potencial de la xarxa per fer difusió en cascada 

 

o Projectes col·laboratius 

 Aprenentatge – servei 

 Accions amb agents propers i relació amb el territori 

 Accions en paral·lel compartides per les diferents entitats de la xarxa 

 

o Compatir informació i recursos 

 Banc d’informació 

 Canal de comunicació entre els membres de la xarxa I el Consell 

 Fòrum online 

 Borsa de recursos 

 Creació i difusió de recursos adaptats a tota la tipologia 

d’organitzacions de la xarxa 

 

o Refexió i cocreació 

 Espais de reflexió, taules de debat 



 

 

 Incubadora d’idees, lab 

 Comunitats de pràctiques 

 

b) De què disposem, capital de la xarxa: 

o La xarxa B+S, gran i diversa, i les seves accions 

o El Consell 

o L’Ajuntament 

o Els programes B+S 

o La Secretaria B+S 

o Bagatge de projectes i activitats 

 

c) Com ens organitzem: proposta organitzativa 

Com a proposta organitzativa, el plenari del Consell Ciutadà per la Sostenibilitat és el 22 de 

març, en aquesta sessió s’hauria de presentar una planificació de l’acció de la xarxa en 

funció dels reptes prioritaris, de manera que, el plenari pugui opinar i implicar-se i 

l’endemà posar-se a treballar. 

 

- Un grup de treball per cada un repte? O fem més? 

Aquests reptes són de caràcter transversals, es repeteixen les accions i propostes en uns i 

altres reptes, hem de buscar la permeabilitat entre ells.  

- Com treballem per temàtiques o per metodologia? O treballem les dues coses per 

temàtiques i per tipologia d’accions? 

En Marc Romera comenta que les 6 temàtiques ja estan cuinades i ja es van agrupar, la qüestió 

és si valorem que cal desagrupar i que en surtin més, o al contrari. Potser algun repte és massa 

genèric, o s’ha de reaformular , o canviar el títol i complementar-lo. 

La Marta Cuixart explica que la decisió de que se’n feien 6 era per fer-ho digerible.  

La Rosa Garcia diu que hem de tenir clar l’objectiu i clara la metodologia clara perquè el 

màxim de la xarxa B+S s’hi impliqui, i saber que és el que facilita que tothom  hi pugui 

participar. Marc també arribar al públic ciutadà per adoctrinar les nostres creences, per tant 

l’objectiu té un doble sentit; implicar la xarxa i implicar la ciutadania. 

L’Alejandro Goñi li sembla que les coses no s’han de deixar tan obertes, hi ha alguns objectius 

que s’han de marcar i s’han de treballar, i tenir en compte que el tema de la comunicació 

afecta a tots els reptes, però s’ha de tancar una proposta d’accions prioritàries. Comenta que 



 

 

s’ha de fer valer la Carta de Sostenibilitat de la Ciutat, el Compromís Ciutadà per la 

Sostenibilitat. 

El Martí Boleda aposta per treballar els 6 reptes i que de cadascun concretem 3 accions a 

treballar. La Meritxell diu de fer campanyes d’allò que interessi més. La Rosa comenta que de 

cada repte les necessitats actuals poden ser molt diferents. És important que fem servir uns 

criteris per prioritzar.  

En les aportacions hi ha uns descriptors, es pot veure que es repeteix més, fem més digestió, hi 

ha propostes solapades, també de trobar la millor solució. El transport públic, per exemple, 

s’ha d’estructurar molt bé, té moltes carències, s’ha d’estudiar molt bé cap a on va la gent, 

com es mou. El bicing costa molts diners, potser val més la pena comprar una bici per cadascú 

que mantenir el servei del bicing. Són temes de molta reflexió i és necessari, perquè tot acaba 

tenint un cost i hem de pensar que les accions siguin sostenibles també econòmicament. 

La Meritxell reflexiona sobre la transversalitat dels temes, el consum incideix en residu 0 i el 

verd urbà amb el clima, i de la temporalitat, de que parlem d’aquest any o d’aquí a 5 anys, 

perquè segons el que es decideix es important definir la temporalitat. La Rosa diu que això 

entra dins els criteris: que tingui incidència (que des de la Secretaria B+S fem l’exercici previ de 

valorar totes les propostes i endreçar-les, si ja es fan des de l’Ajuntament o des de la xarxa B+S, 

perquè si són coses que depenen de l’ajuntament haurem de fer lobby perquè succeeixin. La 

viabilitat econòmica, perquè el resultat no sigui econòmicament negatiu, quin és el criteri que 

han de seguir les entitats. Hi ha d’haver una dotació econòmica si s’ha de fer una acció, i tenir 

en compte és que tot té una despesa per pensar l’acció i que sigui la millor solució. 

La Marta comenta que, en línia amb d’altres compromisos, hi ha el Dia Mundial del Medi 

Ambient, i des de l’Ajuntament es vol tirar endavant la Setmana Europea de la Sostenibilitat, 

entorn el 5 de juny. Es planeja fer un acte institucional de reconeixement a la xarxa B+S, i que 

cada any es faci una presentació, també es volen fer uns itineraris per conèixer la ciutat 

adreçada a la ciutadania, i aprofitar el lema mundial per incidir en la temàtica proposada. 

Aquest any és sobre els microplàstics. 

- Com fer el creuament i generar sinèrgies?  

Un exemple és com es van dur a terme les sessions del Pla Clima. La dinàmica estava feta per 

poder estar al grup escollit però després compartir-les propostes amb els altres grups, fent 

petites delegacions i després fent una posada en comú. 

- Com veieu organitzar una sessió per acabar amb un pla de treball compartit?  

La proposta és fer una grups de treball temàtics dels reptes, primer, i després uns grups de 

com ens organitzem. Acotar amb un temps (temporalitat). I enviar la informació prèviament 

perquè es pugui treballar abans de participar a la sessió.  

Quantes sessions de treball s’han de fer? creiem que s’ha de fer molt més ràpid. La secretaria 

ha de tenir la capacitat executora i la xarxa amb pensar les accions. Depenent del grau de 

concreció hi hauran més sessions, sinó la secretaria és la que executarà i planificarà. 

El Marc vol compartir pensaments; reflexiona que comencen amb una primera reunió 

de brainstorming, després en fem una altra per fer un canvas i planificar un projecte, i 

després de dos anys la idea primera no té res a veure amb el producte, canvien 



 

 

persones, canvien els criteris, canvien les idees, … conclou que això s’hauria de 

treballar perquè no passés. 

La possibilitat de fer una sessió llarga de 4 hores on ja sortim amb un pla de treball concret es 

valida per tothom. Sortir amb un què i un com, però sense donar opció que es desfaci amb 

d’altres sessions on no hi intervé a mateixa gent. Tenir la documentació abans de la sessió. Al 

menys concretar el curt termini de les actuacions (el mig i llarg termini llistar-les), potser cal dir 

inici i inici-immediat. 

El Marc afegeix reflexió, cal que siguem molt més concretes convocant en aquestes 

sessions de treball. Necessitem que ens convoqueu per aquesta acció concreta 

d’energia i et convoquem per parlar de com fer aquesta acció, no volem que ens 

convoqueu per un tot tan genèric, vull sentir-me cridat pel que la meva entitat pugui 

aportar. 

La secretaria l’equip B+S tutela les entitats, la convocatòria ha de ser oberta a tothom però 

dirigida, que es vegin necessaris o que se sentin cridats, no amb un correu genèric. Planning + 

fita i q necessitem. Sessió de 4 hores amb descans (esmorzar), de 10 a 14 h. 

En Marc proposa tenir per la sessió una borsa de recursos en format persones, per 

treballar el tema de com ho fem, com ens organitzem, per fer un brainstorming amb 

les eines i després fer la planificació. Fer molt breument presentacions agafant  

experteses de comunicació, de com fer lobby, com ens financem, …) per sortir amb 

una concreció.  

La Maite opina que podem fer un sondeig on-line per veure quina opinió hi ha i quina 

priorització es fa tenint en compte els nostre criteris (les que es repeteixen més, o 

perquè una acció cal que ens hi posem tots a fer-ho com toca, impacte/cost, l’altre si 

ja s’estan duent a terme que es poden reforçar o desestimar,...). 

Decidim que primer es poden presentar experts amb les eines (lobby per consulta ciutadana, i 

tenint en compte les diferents temàtiques , experts en hàbits per incidir en canvis, com m’ho 

enduc a casa, trobar un punt en comú de lobby en comú. 

Comunicar a la xarxa a través d’un qüestionari on-line amb unes accions proposades per 

treballar i ens han de respondre a quina volen participar i en quin horari. Proposar totes les 

temàtiques però amb uns horaris de treball. 

A la Convenció es van prioritzar els reptes votant amb gomets (recuperem-ho). 

- Quin retorn fem amb els membres de la xarxa? Hem fet un buidat complert o amb 

algunes accions ja proposades? enviem el pdf resum abans del plenari.  

Proposta d’horari de reunions: a les 16 h més que a les 18 h. 

 

 

 

 

 


