
 

 
 

PLENARI DEL CONSELL CIUTADÀ PER LA SOSTENIBILITAT 

Acta de la sessió del 2 de febrer de 2016 

A l’auditori de l’Espai Jove Les Basses, el dia 2 DE FEBRER DE DOS MIL SETZE, a 

les 18.00 h, es reuneix en sessió plenària el Consell Ciutadà per la Sostenibilitat sota 

la presidència de la Exma. Sra. Ada Colau i la Il·lma. Sra. Janet Sanz, assistit per 

Miquel Reñé i Garaboa, secretari tècnic. 

Hi concorren els Srs. i les Sres.: 

REPRESENTANTS O DELEGATS ENTITATS REPRESENTADES 

Alonso Beltran, Santiago Grup Municipal Ciutadans 

Ametlló, Jordi Ecologia Urbana 

Arribas, Lluís Grodema 

Batlle i Gasch, Oriol Escola Pia Sant Antoni-Escola Pia de Sarrià- 

Calassanç 

Bernal Sánchez, Ramon Districte de Sarrià-Sant Gervasi 

Boleda, Martí Universitat Pompeu Fabra-UPF 

Campos Paladio, Eva   Districte de Sant Martí 

Cañadas, Laura Districte de Les Corts 

Casanova Acha, José Luis Col·legi de Biòlegs de Catalunya 

Casas Casas, Clara Societat Catalana d'Educació Ambiental 

(SCEA) i Col·legi La Merced 

Castells, Cristina Energia i Qualitat Ambiental, Ecologia Urbana 

Castro i Forns, Eulàlia Escola Betània-Patmos 

Colau, Ada Alcaldessa 

Coronado Ortega, Jennifer Districte de Nou Barris 

Cuixart, Marta Programa Barcelona + Sostenible 

de Garro, Miquel Àngel PIMEC-Petita i Mitjana Empresa de Catalunya 

de Miguel i Sainz, Eladio TMB Transports Metropolitans de Barcelona 



 

Diéguez Ferrer, Laura CCOO de Catalunya 

Escudé Poulenc, Toni Arquitectura Ambiental i AuS, Arquitectes per 

la Sostenibilitat (COAC) 

Ferrando Mompó, Raül Institut Barri Besòs 

Fosse, Jérémie Eco-Union 

Franch López, Xavier CEESC-Col·legi d'Educadores i Educadors 

Socials de Catalunya 

Franquesa, Teresa Ecologia Urbana 

Garcia Segura, Rosa Fundació Catalana per a la Prevenció de 

Residus i Consum Responsable 

Giménez Agulló, Oriol Societat Catalana d'Educació Ambiental 

(SCEA) 

González, María José Cambra Oficial de Comerç, Indústria i 

Navegació de Barcelona 

Gordillo i Ferré, Laura Escola Nostra Senyora de Lourdes 

Hernández, Xavier Medi Ambient i Serveis Urbans 

Herrero Alonso, Eva Grup Municipal de Barcelona en Comú 

Ibarra, Santi Districte de Ciutat Vella 

Lacort, Elena AMB-Àrea Metropolitana de Barcelona 

López-Grado i Padreny, Sergi Federació d'Associació de Veïns i Veïnes de 

Barcelona-FAVB 

Marcos, Oscar Universitat de Barcelona-UB 

Mateu i Jofre, Montse Estratègia i Cultura de Sostenibilitat, Ecologia 

Urbana 

Miranda, Josep Maria ACEFAT AIE 

Montfort, David Districte de Gràcia 

Nàcher Pueyo, David Consell de la Joventut de Barcelona 

Padró Torrejón, Ignacio Col·legi Maristes Sants-Les Corts 

Palos i Ezquerra, Xavier Xarxa d'Economia Solidària (XES) 

Pascual García, Susana Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya 



 

Pons Prats, Neus Escola Font d’en Fargas 

Puig Ysern, Martí Club EMAS 

Reigada, Susanna Districte de Sants-Montjuïc 

Reñé i Garaboa, Miquel Secretari del Consell 

Ribas, Jordi Medi Ambient i Serveis Urbans 

Sabés i Xamaní, Manel Universitat Autònoma de Barcelona-UAB 

Sala Garcia, Lluís Col·legi Sant Ramon Nonat i Vicepresident 

Salabert i Loscos, Joan Centre d'Ecologia i Projectes Alternatius 

(CEPA)-Federació d’Ecologistes de Catalunya 

Sanz Cid, Janet Presidenta del Consell Ciutadà per la 

Sostenibilitat 

Soler, Francesc Ecologia Urbana 

Soler i de Magrinyà, Francesc Gerència Medi Ambient i Serveis Urbans, 

Ecologia Urbana 

Soler i Montagut, Josep Lluís Associació Natur Catalunya 

Topo, Fernando ASiA, Associació Salut i Agroecologia 

Torras i Sagristà, Laia Participació i Comunicació, Ecologia Urbana 

Valls Andrés, Víctor Districte de Horta-Guinardó 

Valls Guardiola, Boris Grup Municipal del Partit Popular 

Vázquez, Carlos Ecologia Urbana 

Ventayol, Irma Estratègia i Cultura de Sostenibilitat, Ecologia 

Urbana 

Verdier, Sylvie Grodema 

Vives i Santa Eulàlia, Pere Fundació Pere Tarrés 

Excusen la seva absència els Srs. i les Sres.: Josep Alberjon Fumanal, Districte de 

Sant Andreu, Alba Cabañas i Varales, Foment del Treball Nacional, Miquel Donnay i 

Richarte, Consell de Gremis de Comerç, Serveis i Turisme de Barcelona, Josep Maria 

Elvira i Tarancón, Roba Amiga Empresa d’Inserció SL., Josep Lluís Guiu Agustí, 

Cellnex Telecom, Jordi Morata, Grup Municipal de CUP-Capgirem Barcelona, Dionís 

Oña i Martín, UGT, Montserrat Tohà i Solé, Fundació Institut de Reinserció Social-

IRES, Marta Gumà Bondia, Lliga per la Defensa del Patrimoni Natural (DEPANA). 



 

1. Benvinguda 

L’Alcaldessa de Barcelona, Sra. Ada Colau, dóna la benvinguda a les 

persones assistents i membres del Plenari del Consell Ciutadà per la 

Sostenibilitat. Afirma que convocar Consells de Participació de Ciutat als barris 

de Barcelona és una bona pràctica que haurien d’estendre. 

Fa un reconeixement al Consell, representat per les més de 800 entitats 

ciutadanes signants del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat, i explica que 

és un òrgan de participació hereu d’un procés que ve de molt lluny. Es va crear 

el 1998, el que aleshores s’anomenava Consell Municipal de Medi Ambient i 

Sostenibilitat, per a impulsar l’Agenda 21 de la ciutat, i al llarg de tots aquests 

anys ha estat molta la feina feta per les associacions, empreses, sindicats, 

comerços, col·legis professionals, universitats i escoles per estendre la cultura 

de la sostenibilitat. 

L’alcaldessa fa un reconeixement a aquest treball i celebra l’experiència 

col·lectiva acumulada. Assenyala que compta amb aquesta feina i amb aquesta 

experiència per afrontar conjuntament els reptes que tenen plantejats com a 

ciutat en aquests moments. 

Assenyala que la crisi ha portat Barcelona cap a una deriva que no ens podem 

permetre, l’augment de les desigualtats. Explica que, en la renda familiar, s’ha 

multiplicat per 8 la diferència entre els més rics i els més pobres. I posa de 

manifest que no ens ho podem permetre ni en termes morals ni en termes de 

viabilitat de la ciutat, i posa èmfasi al fet que si seguíssim aquesta tendència es 

trencaria la cohesió social i la ciutat es faria insostenible. 

Exposa que volen capgirar aquesta situació, i no només amb un pla de xoc per 

fer front a les emergències, sinó anant molt més enllà, amb canvis estructurals. 

Parla d’un projecte de drets, del dret a la ciutat vinculat a la sostenibilitat. 

Manifesta que el dret a la ciutat inclou la qualitat de vida de totes les persones i 

a tots els barris. L’habitatge com a dret, i no pas com a instrument especulatiu; 

l’espai públic de qualitat com a dret, l’àmbit on viure i conviure tots i totes. 

I, al seu parer, la recerca de la qualitat de vida a la ciutat no pot limitar-se a 

considerar el curt termini, amb solucions que són pa per avui i fam per demà. I 

afirma que tenim l’obligació de pensar en el futur de manera responsable. Això 

és el què volem dir quan parlem de ciutat sostenible. 

D’altra banda, afegeix que davant dels reptes del canvi climàtic i de la limitació 

dels recursos ens toca dissenyar una transició energètica, amb una aposta 

clara per les energies netes i renovables, l’eficiència i l’estalvi. Afirma que és un 

canvi estructural, és un tema central i no pas anecdòtic en les polítiques 

públiques. Explica que hem de començar a fer balanços cost/benefici socials i 

ambientals i optar per aquella economia que ens permeti obtenir beneficis 

socials grans amb impactes ambientals petits. 



 

Indica que aquesta és la voluntat i el compromís polític d’aquest govern. Per 

això ens calen totes les forces, la implicació de tothom, la intel·ligència 

col·lectiva, per saber aprofitar oportunitats en aquests moments de canvi. En 

aquest sentit, l’Ajuntament només pot avançar juntament amb els veïns i 

veïnes. 

Per acabar, exposa que justament ara s’han iniciat els debats i la recollida 

d’aportacions sobre el Programa d’Actuació Municipal (PAM) d’aquest mandat, 

associat a un pla d’inversions i a uns plans de districte. Afirma que cal aprofitar 

aquest fet com una oportunitat de projecte col·lectiu i convida a participar, molt 

especialment, als membres d’aquest Consell als centenars de debats, no 

només com a entitats, sinó per ajudar-nos a estendre’l a nivell de ciutat per 

aconseguir que participi el màxim de gent possible. 

Finalment, manifesta el seu agraïment a la implicació de tots i totes i anima a 

tothom a seguir treballant. A més, fa referència al compromís de Barcelona com 

a ciutat pel clima portat de manera molt activa a la Cimera de París i a altres 

projectes de mobilitat sostenible, com el tramvia o els carrils bici. 

Salutació de la Presidenta i Tinenta d’Alcaldessa, Sra. Janet Sanz, que dóna 

la benvinguda a l’espai i que, com a regidora del Districte de Nou Barris, se 

sent contenta d’acollir-hi un plenari del Consell Ciutadà per la Sostenibilitat i 

orgullosa de donar a conèixer un àmbit de la ciutat probablement poc conegut 

per molt dels assistents. 

La presidenta explica que tot i que s’ha anat veient amb molts membres de la 

xarxa en diverses ocasions amb motiu del procés de construcció del 

Compromís pel Clima i, especialment, el dia de la seva presentació al Saló de 

Cròniques, aquest és el seu primer plenari del Consell Ciutadà per la 

Sostenibilitat que se celebra en aquesta legislatura, i expressa la seva 

satisfacció per l’etapa que s’inicia. 

En aquest sentit, afegeix que han anat treballant amb la Comissió Permanent, 

en la què hi té plena confiança en la tasca que ja ha desenvolupat i 

desenvoluparà aquest Consell i a través dels seus grups de treball. Assenyala 

que tenim molta feina per endavant  per fer avançar projectes que ens permetin 

assolir els objectius compartits i estendre més i més la xarxa d’agents implicats. 

Puntualitza que no és casualitat que la Tinença d’Alcaldia que representa es 

digui Ecologia, Urbanisme i Mobilitat; són els valors que volen representar en 

allò que fan. Als que volen que les polítiques urbanístiques i les de mobilitat 

responguin. Que sigui una ciutat duradora, que perduri. 

Per això, assenyala que la ciutat per la qual treballen ha de ser pionera en la 

lluita contra el canvi climàtic, de mitigació i reducció dels seus efectes. Les 

ciutats som part del problema, però hem de ser part de la solució. En 

l’econòmic, en el social, en el físic, en l’ambiental. Defensa una manera de 

viure coherent amb la ciutat, més respectuosa amb la pròpia ciutat i les altres. 



 

Puntualitza que tampoc és casualitat que aquest sigui el primer Consell de 

Sostenibilitat que compta amb la presència de l’Alcaldessa, i exposa que el 

motiu és perquè mai com ara les polítiques ambientals havien estat al centre de 

la gestió municipal. 

Per acabar, dóna les gràcies per la implicació generosa i convida a seguir 

treballant. 

Seguidament, l’Alcaldessa de Barcelona, Sra. Ada Colau, es disculpa perquè 

per motius d’agenda haurà de marxar abans d’acabar el plenari del Consell. 

Salutació de la Comissionada d’Ecologia Urbana, Sra. Eva Herrero, que 

expressa la seva voluntat de posar-se a treballar en el marc del Compromís 

Ciutadà per la Sostenibilitat i, més concretament, de la seva eina més 

específica, el Compromís de Barcelona pel Clima, que es va aprovar el 

novembre passat i que es va tenir l’ocasió de presentar a la Cimera de París a 

primers de desembre. 

Exposa que quan han anat explicant en diferents fòrums la feina que els 

signants estan fent en relació a aquests compromisos, han trobat sempre una 

reacció molt positiva, i que s’han adonat que es tracta d’una experiència 

exemplar, que moltes ciutats voldrien imitar. Considera que Barcelona es pot 

sentir molt orgullosa de tenir més de 800 entitats compromeses en fer 

progressar la sostenibilitat de la ciutat, que treballen en xarxa i donant-se 

suport mutu. Afegeix que aquesta xarxa, a més de ser un gran instrument de 

treball conjunt, és també una bona concreció de la democràcia, una manera 

palpable de millorar-la i enfortir-la. 

Expressa el seu desig que en iniciar aquest període, els membres del Consell, 

els representants del govern i els tècnics municipals treballin conjuntament com 

a aliats que són, i expressa que la voluntat del govern municipal és donar el 

màxim suport als projectes que el Consell desenvolupi. 

 

2. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la reunió anterior 

El secretari del Consell, el Sr. Miquel Reñé, dóna per aprovada l’acta de la 

reunió anterior. 

 

3. Comunicació dels membres del Plenari designats pels grups polítics i pels 

districtes 

El secretari del Consell, el Sr. Miquel Reñé, comunica els noms dels nous 

representants dels grups municipals i dels districtes que s'integren al Consell 



 

com a conseqüència dels canvis produïts després de les últimes eleccions 

municipals. 

En representació dels grups municipals: 

• Il·lma. Sra. Eva Herrero, representant del Grup Municipal de Barcelona 

en Comú. 

• Il·lma. Sra. Francina Vila, representant del Grup Municipal de 

Convergència i Unió. 

• Il·lm. Sr. Santiago Alonso, representant del Grup Municipal de 

Ciutadans. 

• Sr. Quim Sangrà, representant del Grup Municipal d’Esquerra 

Republicana.  

• Il·lm. Sr. Daniel Mòdol, representant del Grup Municipal Socialista. 

• Sr. Boris Valls, representant del Grup Municipal del Partit Popular. 

• Sr. Jordi Morata, representant del Grup Municipal de CUP-Capgirem 

Barcelona. 

En representació dels districtes: 

• Sr. Santi Ibarra, representant del Districte de Ciutat Vella. 

• Sr. Francesc Magrinyà, representant del Districte de l’Eixample. 

• Sr. Domingo Alonso, representant del Districte de Sants-Montjuïc. 

• Sra. Laura Cañadas, representant del Districte de Les Corts. 

• Sr. Ramón Bernal, representant del Districte de Sarrià. 

• Sr. Víctor Valls, representant del Districte d’Horta-Guinardó. 

• Sra. Jennifer Coronado, representant del Districte de Nou Barris. 

• Sr. Albert Alberjón, representant del Districte de Sant Andreu. 

• Sra. Eva Campos, representant del Districte de Sant Martí. 

 

4. Presentació de la Comissió Permanent 



 

El vicepresident de la Comissió Permanent del Consell, el Sr. Lluís Sala, 

explica que el passat 18 d’octubre es va reunir en sessió constitutiva la 

Comissió Permanent del Consell de Sostenibilitat, sota la presidència de la Sra. 

Janet Sanz. 

Membres de la Comissió Permanent del Consell: 

• Presidenta la Il·lma. Sra. Janet Sanz Cid. 

• Vicepresident Sr. Lluís Sala García. 

• Sra. Marta Gumà Bondia, Lliga per a la Defensa del Patrimoni Natural 

(DEPANA).  

• Sra. Rosa García, Fundació per la Prevenció de Residus i el Consum 

Responsable. 

• Sr. Jeremie Fosse, Eco-Union. 

• Sra. Susana Pascual, Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya (COAMB). 

• Sr. Joan Pinyol, Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). 

• Sr. Alejandro Goñi, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya (PIMEC). 

• Sr. Martí Puig i Ysern, Club EMAS (Ass. d'organitzacions registrades 

EMAS a Catalunya). 

• Sr. Eladio de Miguel, Transports Metropolitans de Barcelona (TMB). 

• Sr. Manel Sabés, Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). 

• Il·lma. Sra. Eva Herrero, representant del Grup Municipal de Barcelona 

en Comú. 

• Il·lma. Sra. Francina Vila, representant del Grup Municipal de 

Convergència i Unió. 

• Il·lm. Sr. Santiago Alonso, representant del Grup Municipal de 

Ciutadans. 

• Sr. Quim Sangrà, representant del Grup Municipal d’Esquerra 

Republicana.  

• Il·lm. Sr. Daniel Mòdol, representant del Grup Municipal Socialista. 

• Sr. Boris Valls, representant del Grup Municipal del Partit Popular. 



 

• Sr. Jordi Morata, representant del Grup Municipal de CUP Capgirem 

Barcelona. 

El vicepresident de la Comissió Permanent del Consell, el Sr. Lluís Sala, 

agraeix l’oferiment d’altres entitats amb intenció de formar part de la Comissió 

Permanent del Consell i afirma que els tindrà en compte molt aviat. 

 

5. Rendició de comptes dels primers mesos de mandat en matèria de 

sostenibilitat 

La Presidenta, Sra. Janet Sanz, anuncia que en aquest primer plenari volen 

donar compte de la feina feta en els primers mesos de govern i evidencia que 

així es posa de manifest fins a quin punt estan abordant els grans reptes que 

tenen com a ciutat. 

Constata que el Compromís de Barcelona pel Clima ha estat fet per tots i 

que aquest aborda per primera vegada des de Barcelona la responsabilitat que 

tenim enfront el canvi climàtic, exposa que les ciutats han de realitzar un canvi 

de model basat en la proximitat, dels hàbits de consum, de la mobilitat 

sostenible i la producció. I en destaca dos aspectes: la coproducció d’aquest 

full de ruta compartit i el lideratge internacional com a ciutat referent en 

polítiques ambientals. 

Informa que el passat 23 de novembre es va fer el lliurament del Compromís de 

Barcelona pel Clima a l’alcaldessa i que es va aprovar en plenari per unanimitat 

el 30 de novembre. 

Considera que un instrument clau serà el nou operador energètic i estratègia 

de transició energètica. Exposa que l’Ajuntament de Barcelona té com un 

dels objectius prioritaris caminar decididament cap el subministrament 

d’energia 100% renovable i amb zero emissions de gasos d’efecte hivernacle. 

Puntualitza que aquesta serà una premissa bàsica per aconseguir que 

Barcelona sigui una ciutat líder en la lluita contra el canvi climàtic. 

En aquest sentit, insisteix en què la creació de l’Operador és una prioritat del 

govern municipal com a instrument vertebrador del compromís amb les 

energies renovables i com element fonamental en la lluita contra la pobresa 

energètica, garantint el dret a l’energia de tots els ciutadans, i afegeix que és 

una obligació que les administracions no poden ignorar. 

Destaca que l’Operador Energètic vol ser un instrument de promoció i estímul 

de la generació energètica local i renovable (solar, biomassa, minieòlica, 

geotèrmica, etc.) tant a nivell d’equipaments municipals (autogeneració- 

autoconsum) però també per a tercers. 



 

Afirma que aquesta realitat hauria d’anar intrínsecament lligada a oferir serveis 

energètics integrals: assessoria als ciutadans, acompanyament i estímul 

energètic en els seus consums i en els seus projectes, vinculació amb 

projectes de rehabilitació energètica, incrementar la cultura energètica, etc. 

amb l’objectiu principal de la promoció de l’estalvi energètic i l’eficiència 

energètica. 

Explica que, actualment, s’estan analitzant les passes a seguir per a acabar de 

definir aquest ens propi i tots els requisits necessaris perquè es pugui assolir 

aquesta realitat. 

I assenyala que estan treballant també per impulsar canvis normatius en altres 

administracions, com la derogació del Reial Decret estatal de regulació de 

l’autoconsum. 

Explica un tercer tema, el de la política i l’estratègia per la rehabilitació 

municipal i apunta que ha de ser una part fonamental del Compromís de 

Barcelona pel Clima, i que ha d’adaptar les seves accions i ajudes anualment 

per tal de fer complir, en la part que li correspongui, els compromisos de 

reducció de consums i de les emissions i de generació d’energies renovables 

que li atorgui el Pla d’Energia, Canvi Climàtic i Qualitat de l’Aire 2011-2022. 

Fa referència al sector residencial que és responsable del 27’9% del consum 

energètic de Barcelona. I comenta que més d’un 90% dels habitatges de 

Barcelona poden aconseguir estalvis energètics substantius (majors al 20% en 

global) particularment vinculats a calefacció i aigua calenta sanitària mitjançant 

la rehabilitació. 

Manifesta que un segon gran repte que han abordat des del primer dia és la 

lluita contra la contaminació i defensa de la ciutat saludable. 

Exposa que, a dia d’avui, Barcelona, com d’altres ciutats europees (París, 

Londres, Berlín o Rotterdam), supera els límits de concentració en mitjana 

anual d’NO2 establerts per la UE per a la protecció de la salut (des de l’any 

2010 els límits europeus de màxima concentració mitjana anual són 40µg/m3 

per als NO2 i les PM10). Aquest fet exigeix que s’hagin d’abordar estratègies 

d’actuació a tots els nivells (locals, nacionals, estatals i/o europees) per millorar 

la qualitat de l’aire de les ciutats i les seves àrees metropolitanes. 

Per això, destaca la constitució de la Taula contra la contaminació de l’aire, el 

24 de novembre de 2015, que té l’objectiu de treballar conjuntament amb les 

entitats i els agents del sector, els problemes de contaminació a la ciutat. 

Apunta que el govern municipal compta amb aquest espai transversal amb la 

finalitat de donar resposta al problema de contaminació atmosfèrica de la 

ciutat. La Taula té l’objectiu d’analitzar la situació de la qualitat de l’aire de la 

ciutat proposar i desenvolupar mesures correctores, informar i sensibilitzar, i 

fer-ne el seguiment; així com analitzar l’actuació davant episodis de 



 

contaminació de l’aire. Però, como que és evident que la situació de Barcelona 

és preocupant, cal fer-ho implicant a la resta de municipis de l’Àrea 

Metropolitana amb la constitució de dues Taules, una del municipi de 

Barcelona i una altra de l’Àrea Metropolitana. 

Constata que la contaminació a la ciutat té una causa principal: la mobilitat. I 

afegeix que és un altre gran repte abordat també des del primer moment de 

manera decidida. Enfortir la xarxa de transport públic de tota la ciutat en totes 

les escales, des de la mobilitat de proximitat a la visió metropolitana. 

Explica l’aposta per la Nova Xarxa de Bus, desplegament integral de la fase V 

per finalitzar en aquest mandat el seu desplegament. 

Defensa la connexió del Tramvia com una aposta clara per la millora ambiental 

i la mobilitat sostenible. Autobús i tramvia suposen una millora substancial del 

transport públic i de la qualitat de vida, donat que permetrien una reducció de 

l’ús del vehicle privat, oferint grans beneficis a tota la ciutadania amb 

desplaçaments més àgils, ràpids i menys contaminants. 

L’aposta per la bicicleta, com a mode de transport més sostenible i eficient i, 

en aquest sentit, s’ha marcat com una de les seves prioritats l’ampliació i 

millora de la infraestructura ciclista, en la mesura de govern del 20 de 

novembre de 2015. 

L’aposta per un espai públic al servei de les persones, al seu parer, tots i totes 

sabem, per exemple, que hi ha una desproporció entre l’espai destinat al cotxe 

i a les persones. La majoria dels desplaçaments a Barcelona es realitzen a peu 

i en transport públic, i no en vehicle privat. Informa que a nivell d’espai públic, el 

60% està dedicat al tràfic rodat, però on només s’hi realitzen el 21% dels 

desplaçaments totals. Constata que existeix una inequitat en el repartiment de 

l’espai públic. Afirma que a través del Programa Superilles es treballarà per 

revertir aquesta situació. 

D’altra banda, exposa que a partir de l’aprovació acordada per unanimitat per la 

Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, s’han iniciat els treballs necessaris 

per a la transició cap a una jardineria ecològica gestionada públicament amb 

criteris de qualitat i sostenibilitat, evitant l’ús d’agrotòxics, les podes excessives, 

així com l’ús d’espècies no adaptades al medi o amb necessitats hídriques 

excessives.  

Per això han declarat l’objectiu d’eradicar l’ús de glifosat com a herbicida als 

espais verds i la via pública municipals. Per aquest motiu, informa que es 

buscaran alternatives ecològiques més adequades i respectuoses amb la salut 

de les persones i del medi ambient, a la vegada que s’estableix un període 

màxim de transició d’un any per assolir aquest objectiu. 

En resum, manifesta que volen continuar liderant canvis estructurals en la 

gestió de la ciutat on la sostenibilitat estigui al centre de les decisions i comptar 



 

amb tothom per impulsar, proposar, controlar i demanar explicacions per 

garantir que ho fem possible junts. 

La Comissionada d’Ecologia Urbana, Sra. Eva Herrero, comenta que tot 

està sent relativament fàcil perquè l’equip de govern municipal té incorporat la 

sostenibilitat com a principi inherent a totes les polítiques municipals. A més, 

afegeix que al nou organigrama d’Ecologia Urbana s’ha incorporat una política 

de Benestar Animal amb consell municipal propi. Finalment, explica que han 

començat a treballar en noves línies que properament compartiran amb la 

resta, com la potenciació dels horts urbans o el nou impuls al Pla de Prevenció 

de Residus. 

 

6. Proposta de treball 2016 del Consell Ciutadà per la Sostenibilitat i de la Xarxa 

Barcelona + Sostenible 

La Sra. Marta Cuixart, responsable del Programa Barcelona + Sostenible, 

informa de com es faran les aportacions al Pla d’Actuació Municipal (PAM). 

Durant els mesos de febrer i març es desenvoluparà el debat ciutadà sobre el 

Pla d’Actuació Municipal per l’actual mandat, amb debats organitzats per tota la 

ciutat i una eina telemàtica per poder fer aportacions online. 

Per tal de treballar el Pla d’Actuació Municipal amb detall amb els membres del 

Consell Ciutadà per la Sostenibilitat i la resta d’organitzacions de la xarxa 

Barcelona + Sostenible es proposarà fer una sessió participativa monogràfica 

per debatre el document del PAM, contrastant-lo amb els objectius del 

Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat. 

Apunta que aquesta sessió es realitzarà durant el mes de març. Assenyala que 

el document del PAM ja es va fer arribar per correu electrònic la setmana 

passada. 

Afegeix que a més del debat en el marc del Consell, les propostes relacionades 

amb la sostenibilitat recollides en el Pla d’Actuació Municipal seran objecte de 

diversos debats i sessions de treball, tant a nivell de ciutat com a nivell de 

districte o barri. 

En concret, s’organitzaran en l’àmbit sostenibilitat: 

- Consell Ciutadà per la Sostenibilitat: sessió participativa monogràfica oberta 

a totes les organitzacions signants del Compromís ciutadà per la 

sostenibilitat. 

 

- Jornada de ciutat sobre la mobilitat i l’espai públic. 

 

- Jornada de ciutat sobre transició energètica. 



 

- Diversos debats sectorials i/o territorials sobre: la mobilitat turística, la 

contaminació, els residus, les Superilles, l’Av. Meridiana, la Ronda de Dalt, 

etc. 

Explica que com a membres del Consell Ciutadà per la Sostenibilitat seran 

convidats a aquelles jornades i debats als quals puguin assistir. I que a partir 

d’aquesta setmana, també tenen disponible el web www.decidim.barcelona on 

es pot consultar la proposta de PAM i des d’on es poden fer les aportacions 

individuals o donar suport a aportacions fetes per altres. 

 

7. Grups de treball i projectes. Vinculació amb el Compromís de Barcelona pel 

Clima 

El Vicepresident, el Sr. Lluís Sala, comunica que els membres de la Comissió 

Permanent, reunits prèviament, han acordat plantejar en aquest plenari una 

organització de grups de treball pel 2016 que atengui alhora als temes 

prioritaris plantejats pel Consell i als projectes en curs. I aquests grups no 

començaran a treballar amb un full en blanc sinó que el plantejament és 

treballar per projectes, començant pels que ja han sorgit al Compromís de 

Barcelona pel Clima. 

Grup de treball 
Projectes 

Eficiència energètica i energies 
renovables 

E4: Estalvi i Eficiència Energètics 

Reforma passiva i consciència activa 

Cobertes mosaic 

Mobilitat sostenible 
Camins escolars segurs 

A la feina en bici 

Economia circular 
Punt verd 2.0 

De porta a porta i SDDR 

Educació ambiental i comunicació 
Fem pinya contra el canvi climàtic 

Pla de comunicació 

Proposa al plenari la creació, de moment, de 4 grups de treball, que es poden 

ampliar més endavant. Cadascun d’aquests grups començarà amb l’encàrrec 

de desenvolupar dos o tres projectes i es plantegen com a grups de llarg 

recorregut. 

Explica que els grups de treball emmarquen les temàtiques i orienten la visió. 

Dins de les seves funcions s’inclou aportar perspectiva, assessorar, fer el 

seguiment dels projectes, detectar l’oportunitat de nous projectes, etc. I els 

grups de projecte són més executius, tenen l’encàrrec de desenvolupar una 

iniciativa concreta en un termini establert.  

Apunta que cada grup de treball i grup de projecte comptarà amb: 

- Coordinador/a, membre del Consell o de la xarxa B+S. 

http://www.decidim.barcelona/


 

- Referent de l’Ajuntament. Aportarà informació sobre la política i projectes 

municipals relacionats amb la temàtica i alhora serà membre actiu del grup. 

 

- Una integrant de la Secretaria B+S amb funcions de secretaria tècnica 

(convocatòries, actes, preparació de materials, etc.). 

Afegeix que a la reunió plenària anterior hi ha qüestions complementàries que 
també es van considerar prioritàries com: 

- Renaturalització. 

- Visió de ciutat (descentralitzada). 

- Qualitat de l’aire. 

- Recursos naturals. 

- Consum responsable. 

- Model turístic. 

- Resiliència. 

- Polítiques / model (econòmic) de ciutat. 

- Seguiment amb indicadors i potenciar l’escalabilitat de les accions. 

La Sra. Marta Cuixart, responsable del Programa Barcelona + Sostenible, 

exposa que els grups de treball són els que vehicularan la major part de 

l’actuació del Consell al llarg de l’any. I apunta que els membres del Plenari del 

Consell i de la xarxa Barcelona + Sostenible poden formar part dels grups de 

treball, dels grups de projecte o de totes dues coses. 

Informa que els grups de treball i grups de projecte es faran públics després de 

la reunió plenària del Consell, s’obriran a tots els membres de la xarxa 

Barcelona + Sostenible i alhora es convocaran les primeres sessions per 

planificar els projectes del Compromís de Barcelona pel Clima abans de 

Setmana Santa. 

Demana als membres del Plenari si volen fer aportacions sobre aquest 

plantejament, si els semblen bé els 4 grups proposats i si proposarien altres 

grups, i quins, a partir de les aportacions, acordar el plantejament i els grups de 

treball que es crearan i, finalment, que indiquin per escrit a quin (o quins) grup 

de treball o grup de projecte els interessa participar (a títol orientatiu, ja que 

tindran uns dies per confirmar-ho). 

 

8. Presentació del projecte Mapa Barcelona + Sostenible 

El Sr. Oriol Giménez de la Societat Catalana d’Educació Ambiental (SCEA) 

i la Sra. Rosa Garcia de la Fundació Catalana per a la Prevenció de 

Residus i Consum Responsable, membres del grup motor del Mapa 

Barcelona + Sostenible, expliquen l’experiència del Mapa Barcelona + 

Sostenible com a exemple de projecte compartit que pot ajudar a orientar la 

feina dels grups de treball del Consell. 



 

El Sr. Oriol Giménez de la Societat Catalana d’Educació Ambiental 

(SCEA), explica que el Mapa Barcelona + Sostenible és un projecte que va 

néixer a l’any 2012 amb una convocatòria de subvencions de l’Ajuntament i 

que, al 2015, es va considerar el projecte com a rellevant per treure els 

indicadors de sostenibilitat de la ciutat. 

Presenta el projecte com una eina oberta i viva, de consulta i de visualització 

d’experiències i recursos ambientals i socials de Barcelona, que té l’objectiu de 

construir col·lectivament un mapa de la sostenibilitat de la ciutat, treballant-la 

des d’un punt de vista transversal. A més, afegeix que actualment el mapa 

compta amb més de 7000 punts repartits amb 16 icones diferents que 

segueixen els criteris de les entitats implicades. 

La Sra. Rosa Garcia de la Fundació Catalana per a la Prevenció de 

Residus i Consum Responsable, informa que es pot participar formant part 

del grup motor, coordinant un mapatge, fent d’agent territorial en un mapatge, 

participant com a expert, participant en un mapatge com a organització i/o com 

a ciutadà o a títol individual. A més, convida a les entitats a fer servir el mapa 

com a instrument de difusió i potenciació de les actuacions que estan fent a la 

ciutat. També informa que ara mateix hi ha 7300 punts d’interès, 333 usuaris 

registrats i s’han fet 20 tallers de mapatge amb moltes eines interactives, i que 

es poden posar en contacte a través del web http://bcnsostenible.cat i del 

correu electrònic mapa@bcnsostenible.cat. 

 

9. Torn obert de paraules 

La Sra. Laura Diéguez, de CC.OO, felicita pel pla de treball exposat però 

demana que caldria tenir en compte la representació dels sindicats a la 

Comissió Permanent, ja que li donaria una visió més àmplia i diversa. En 

aquest sentit, comenta que han parlat amb el secretari del Consell, el Sr. 

Miquel Reñé, per veure si hauria alguna possibilitat de poder participar en 

aquestes sessions. 

El secretari del Consell, el Sr. Miquel Reñé, respon que la petició s’ha passat 

a la Comissió Permanent i, en principi, la resolució segons els Estatuts seria 

l’assistència a les reunions amb veu però sense vot. Considera que seria 

interessant que hi hagués un representant dels sindicats que representi a tots a 

l’estil de les universitats, tenint en compte que estaria en condició de convidat. 

El Sr. Josep Lluís Soler, de NaturCat, exposa que les entitats actuen com a 

nexe d’unió entre l’ajuntament i la ciutadania, pel que demana que es doni una 

comunicació més fluïda entre la Tinença d’Alcaldia d’Ecologia Urbana i els 

membres del Plenari. Comenta que a la primera sessió del Consell es va donar 

molta importància al paper de les escoles i a fer una xarxa de conferències i 

discussions, i fins ara aquest tema no s’ha tocat encara. En conclusió, demana 

reforçar tant la comunicació vertical com la transversal. 

http://bcnsostenible.cat/
mailto:mapa@bcnsostenible.cat


 

El Sr. Sergi López-Grado, de la Federació d'Associació de Veïns i Veïnes 

de Barcelona (FAVB), comenta que la seva entitat està també a la Taula 

Contra la Contaminació de l’Aire i que des de la Plataforma d’Ecologistes en 

Acció els han proposat que les associacions de veïns reivindiquin la qualitat de 

l’aire. En aquest sentit, proposa activar les vocalies de medi ambient a les 

associacions de veïns i veïnes i, a més, que figurin al Mapa Barcelona + 

Sostenible. 

El Sr. Xavier Franch, del Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de 

Catalunya, intervé per demanar que el discurs del Compromís de Barcelona 

pel Cima vagi als barris i districtes de Barcelona i a la ciutadania de a peu. 

També afegeix un matís al grup de treball d’Economia Circular que s’ha 

presentat, i és donar un sentit més ampli i que es parli des de l’activitat 

econòmica social i solidària, en aquest context fomentar la reinserció social. 

Apunta també que s’hauria de treballar de forma conjunta amb altres Consells 

de ciutat. 

El Sr. Oriol Giménez, de la Societat Catalana d'Educació Ambiental 

(SCEA), intervé per respondre el tema dels indicadors al Mapa B+S. El projecte 

està orientat per a posar valors en positiu; ser un punt de trobada a nivell de 

sostenibilitat a la ciutat. Afegeix que hi ha moltes maneres de participar: difusió 

de estudis, aportació de dades... 

La Comissionada d’Ecologia Urbana, Sra. Eva Herrero, aclareix en relació al 

tema de la contaminació que la informació es farà pública. El que si es podria 

fer seria dissenyar eines de difusió específica que vagin més enllà del que 

ofereix el Mapa Barcelona + Sostenible. Pel que fa a la demanda d’una 

comunicació més fluida, respon que a nivell de districtes estan a plena 

disposició i que es treballarà per a millorar qualsevol problema. Referent a les 

escoles, afirma que és important arribar a moltes més de les que ja formen part 

de la xarxa Escoles + Sostenibles. Finalment, es compromet a incorporar el 

Compromís de Barcelona pel Clima als consells de districtes, vinculat amb el 

tema de la petjada ecològica. 

El Sr. Raül Ferrando Mompó, de l’Institut Barri Besòs, exposa que al seu 

centre de treball tenen problemes per a instal·lar plaques solars. Per altra 

banda, demana que a més d’obrir nous espais verds, s’haurien de cuidar els 

que ja tenim, dedicant recursos per a evitar incendis i corregir les seves 

conseqüències en cas que es produeixin. També demana que els aparells de 

mesura de qualitat de l’aire es situïn més a prop dels habitatges per a que les 

mesures siguin més acords a la realitat dels veïns. En relació als grups de 

treball, que creu que s’han quedat fora algunes idees, que aquests estan molt 

marcats i tancats, i pensa que s’haurien d’incorporar i representar totes les 

sensibilitats. Es posiciona en obrir més grups i afegir, com s’ha comentat, un 

grup de treball sobre renaturalització i n’apunta una aportació, la de fer 

voluntariat ambiental amb alumnes d’ESO com a proposta. 



 

El Sr. David Montfort, del Districte de Gràcia, afirma que cal fer un esforç per 

apropar i fomentar els Consells de barri i de districte a la ciutadania, que moltes 

vegades les línies de treball i les propostes que en sorgeixen només es 

reporten a les entitats que hi assisteixen i no es transmeten a la resta de 

ciutadania del territori. 

El Sr. David Nàcher, del Consell de la Joventut de Barcelona (CJB), indica 

que cal estendre la campanya que s’està duent a terme als equipaments de la 

cessió de locals per a entitats d’educació en el lleure i obrir-la a totes les 

entitats juvenils de la ciutat. A més, afegeix que els edificis cedits a les entitats 

presenten unes males condicions bioclimàtiques. Per altra banda, pel que fa a 

les subvencions per a reformes d’entitats educatives, valoren molt la seva 

implantació i volen que es tornin a repetir enguany. Finalment, proposen que el 

Bicing sigui accessible a tota la ciutat i s’ampliï el temps de viatge. 

La Sra. Eva Campos, del Districte de Sant Martí, comenta la importància que 

té el treball al territori i que cal tenir en compte les actuacions que s’hi estan 

duent a terme en clau de sostenibilitat. 

La Sra. Susana Pascual, del Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya 

(COAMB), es posiciona en favor d’afegir més grups de treball, creu que seria 

interessant formar el de la resiliència a la ciutat i el de polítiques i model 

(econòmic) de ciutat. Per altra banda, pregunta si en el Mapa Barcelona + 

Sostenible es tenen en compte alguns indicadors ja existents, com ara, els 

indicadors del Balanç Social, per exemple, i en tot cas de quina manera es 

poden relacionar amb el Mapa B+S i facilitar dades. 

La Comissionada d’Ecologia Urbana, Sra. Eva Herrero, respon que a les 

entitats que formen part del grup motor del Mapa Barcelona + Sostenible les 

encantaria que altres entitats entressin com a actors actius. 

El Sr. Oriol Giménez, de la Societat Catalana d'Educació Ambiental 

(SCEA), afegeix que a nivell tecnològic han millorat la cerca simultània 

d’informació i les icones. L’ideal seria que les entitats interessades poguessin 

aportar tant informació com indicadors per a fer d’aquesta una eina útil. 

La Sra. Rosa Garcia de la Fundació Catalana per a la Prevenció de 

Residus i Consum Responsable , demana la concreció dels grups de treball i 

grups de projectes per tal de sortir amb una proposta concreta de treball. 

La Sra. Marta Cuixart, responsable del Programa Barcelona + Sostenible , 

comenta que cal decidir quins seran els grups de treball i els  grups de 

projectes. Una vegada fet això, es faria la convocatòria amb els membres de la 

xarxa Barcelona + Sostenible i, a partir de les idees obtingudes, poder fer un 

pla de projectes i una reunió abans de Setmana Santa. D’aquí sortirien les 

fitxes tècniques dels projectes. També aclareix que a nivell de grups de treball 

no cal una freqüència tan alta de reunions com a nivell de grups de projectes 

(una a la setmana), però si les necessàries per a poder fer el seguiment efectiu 



 

i la supervisió d’aquests. Finalment, afegeix que compten amb un 

acompanyament per part de la Secretaria Tècnica i també amb experts en 

continguts i en gestió de projectes. 

El Sr. Xavier Franch, del Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de 

Catalunya, aclareix que la reflexió que volia fer venia de la línia de l’Economia 

Circular com a element per acabar amb les desigualtats socials, aprofitant 

l’economia verda per a afavorir la reinserció social. 

El Sr. Sergi López-Grado, de la Federació d'Associació de Veïns i Veïnes 

de Barcelona (FAVB), pregunta amb quin projecte encaixaria la voluntat de la 

vocalia de Medi Ambient de la FAVB com un vector d’integració de la joventut. 

Pensa que activant aquestes vocalies, les associacions de veïns serien més 

atractives per als joves. 

La Sra. Marta Cuixart, responsable del Programa Barcelona + Sostenible, li 

pregunta al Sr. Sergi López-Grado si se sentiria identificat amb el tema 

d’educació ambiental i comunicació. Ell li respon que pensa que sí. 

La Comissionada d’Ecologia Urbana, Sra. Eva Herrero , sol·licita al Sr. Raül 

Ferrando que li aclareix el tema de les plaques solars a les escoles. 

El Sr. Raül Ferrando Mompó, de l’Institut Barri Besòs, respon que als 

claustres han acordat invertir en plaques solars per estalviar energia i diners, 

però un tècnic del Consorci els va dir que ara no és el moment de fer això, tot i 

que no se’n recorda molt bé. 

La Comissionada d’Ecologia Urbana, Sra. Eva Herrero, aclareix que quan 

parlava de l’Estratègia de Rehabilitació era per a combatre també la campanya 

de desprestigi de les energies renovables donant informació, seguretat jurídica, 

alternatives i suport per a desenvolupar tots aquests projectes. A més, afegeix 

que des del consistori apostaran per fer aquesta estratègia extensible a tots els 

municipis de l’àrea metropolitana i que s’hi apunta l’Institut Barri Besòs com a 

un dels primers a visitar per a intentar fomentar les energies renovables. 

Pel que fa a altres qüestions, respecte a Collserola, des de les entitats veïnals i 

ecologistes s’hi apostarà per la seva conservació i renaturalització. Amb el 

tema de la informació sobre la contaminació, està d’acord en reubicar els 

aparells de mesures. Per altra banda, afirma que han de desenvolupar noves 

estratègies a través dels consellers, pensant en xerrades i conferències per als 

veïns i veïnes per tal de donar més cobertura a nivell territorial. Aposta per una 

possible creació d’un grup de treball en aquest sentit per fer més permeable la 

feina. En quant al Consell de Joventut, explica que es treballa des de l’Àrea de 

Joventut i s’hi apunta la demanda per a fer-la arribar. Respecte al Bicing, 

aposta per incorporar les millores propostes i trencar tots els tòpics de la 

bicicleta, millorant trajectes i punts, nova contracta i nova reflexió. 



 

Finalment, afirma que a l’àmbit de l’economia circular hi ha moltíssima 

influència d’altres àrees del consistori. Per això, proposa un treball comú per a 

presentar a la societat els residus com a recursos, el que suposarà una 

oportunitat econòmica per a moltíssimes persones. Pretén donar viabilitat, 

autonomia i empoderament de futur a aquestes persones. Deixa clar que es 

mostra absolutament d’acord amb tot l’exposat al torn obert de paraules. 

La Sra. Marta Cuixart, responsable del Programa Barcelona + Sostenible , 

explica que el Punt Verd 2.0 era una proposta de punt de trobada presencial i 

virtual de promoció de l’economia circular en condicions quotidianes. Per altra 

banda, recorda que qui no tingui el document del Compromís de Barcelona pel 

Clima se’l pot descarregar del web per consultar-lo. També comenta que a la 

carpeta tenen un full on es demana als assistents l’interès en els grups de 

treball i projectes, sense cap compromís, ja que més endavant es convidarà a 

tots els integrants de la xarxa per a concretar aquest tema. 

El Vicepresident, el Sr. Lluís Sala, afirma que és el moment de demostrar el 

sentit del Consell, hem d’actuar. Creu que s’ha d’escoltar a tothom i que 

qualsevol proposta serà benvinguda, animant a la participació. 

La presidenta, la Sra. Janet Sanz, tanca la sessió agraint la presència de tots 

els participants. 

 La sessió es tanca a les 20.37 h. 

 

 

 

 La Presidenta 

Consell Ciutadà per la Sostenibilitat 

 

 


