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Consell Ciutadà per la Sostenibilitat 

 

PLENARI DEL CONSELL CIUTADÀ PER LA SOSTENIBILITAT  

Acta de la sessió del 5 de juliol de 2017.  

A la Biblioteca Can Fabra, el dia 5 DE JULIOL DE DOS MIL DISSET, a les 18 h, es reuneix en sessió 

plenària el Consell Ciutadà per la Sostenibilitat sota la presidència de la Il·lma. Sra. Janet Sanz, assistida 

per la Sra. Marta Cuixart, com a secretària del Consell. 

 

Hi concorren els Srs. i les Sres.: 

REPRESENTANTS O 

DELEGATS 
ENTITATS REPRESENTADES  

Sala, Lluís Vicepresident del Consell 

Batlle, Oriol Escola Pia Sant Antoni-Escola Pia de Sarrià- Calassanç 

Bejarano, Leo Col·legi d'Ambientòlegs de Barcelona - COAMB 

Boleda, Martí Universitat Pompeu Fabra - UPF 

Calonge, Julia Grup Municipal de Ciutadans 

Casanova,  José Luis  Col·legi de Biòlegs de Catalunya 

de Miguel, Eladio  TMB - Transports Metropolitans de Barcelona  

Diéguez, Laura  CCOO de Catalunya 

Garcia, Rosa 
Fundació Catalana per a la Prevenció de Residus i Consum 

Responsable - Rezero 

Gispert, Carles Universitat Autònoma de Barcelona - UAB 

González, Marta UGT 

Goñi, Alejandro PIMEC - Petita i Mitjana Empresa de Catalunya 

Gordillo, Laura  Escola Nostra Senyora de Lourdes 

Guiu, Josep Lluís Cellnex Telecom  

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

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

Lleó, Carme Consell de Joventut de Barcelona - CJB 

Marcos, Óscar Universitat de Barcelona - UB 

Miranda, Josep Maria  ACEFAT AIE 

Moret, David  Col·legi La Merced 
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Palos, Xavier Xarxa d'Economia Solidària - XES 

Ral, Griselda Gas Natural Distribución, SDG, SA 

Saiz, Eduardo Associació de Veïns i Veïnes de Sarrià 

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

Sangrà, Quim  Grup Municipal d'Esquerra Republicana 

Soler, Josep Lluís Associació Natur Catalunya 

Velasco, Pepa Districte de Sant Andreu 

Ximeno, Frederic Comissionat d'Ecologia, Ajuntament de Barcelona 

Com a convidats o observadors  

Carvajal, Roser 
Neteja i Gestió de Residus, , Ecologia Urbana, Ajuntament de 

Barcelona 

Forcada, Elena 
Estratègia i Cultura de Sostenibilitat, Ecologia Urbana, Ajuntament 

de Barcelona 

Franquesa, Teresa 
Estratègia i Cultura de Sostenibilitat, Ecologia Urbana, Ajuntament 

de Barcelona 

Galofré, Alba Secretaria Escoles + Sostenibles 

Mora, Neus Consell Municipal de les Dones de Barcelona 

Ortega, Miquel Ajuntament de Barcelona 

Reñaga, Laura 
Neteja i Gestió de Residus, Ecologia Urbana, Ajuntament de 

Barcelona 

Ribas, Jordi 
Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans, Ajuntament 

de Barcelona 

Rovira, Patrícia Secretaria Barcelona + Sostenible 

Vázquez, Carlos 
Neteja i Gestió de Residus, Ecologia Urbana, Ajuntament de 

Barcelona 

 

Excusen la seva absència els Srs. i les Sres. Bermejo, Julio, Arquitectura Ambiental; Bernal, Ramon, 

Districte de Sarrià-Sant Gervasi; Campos, Eva, Districte de Sant Andreu; Coll, Antoni, Districte de les 

Corts; Coronado, Jennifer, Districte de Nou Barris; Espigulé, Josep, Societat Catalana d'Educació 

Ambiental – SCEA; Franch, Xavier, CEESC - Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya; 

Mòdol, Daniel, Grup Municipal Socialista; Montfort, David, Districte de Gràcia; Morata, Jordi, Grup 

Municipal de CUP - Capgirem Barcelona; Pascual, Josep, Escola Betània-Patmos; Pedrals, Núria, AuS - 

Arquitectes per la Sostenibilitat - Col·legi d'Arquitectes de Catalunya; Pinyol, Joan, AMB - Àrea 

Metropolitana de Barcelona; Puig, Martí, Club EMAS; Roca, Maria, Escola Bressol Municipal Cobi; 

Solanas, Gemma, Il·lustre Col·legi d'Advocats; Tohà , Montserrat, Fundació Institut de Reinserció Social – 

IRES; Valls, Víctor, Districte d’Horta-Guinardó; Valls, Boris, Grup Municipal del Partit Popular; Vila, 

Francina, Grup Municipal Partit Demòcrata de Catalunya; Vives, Pere, Fundació Pere Tarrés. 
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1. Benvinguda 

La presidenta i tinenta d’alcaldessa, Sra. Janet Sanz, dona la benvinguda a les persones assistents i 

membres del Plenari del Consell Ciutadà per la Sostenibilitat. Informa que a la sessió d’avui es tractaran 

molts temes vinculats amb el canvi climàtic, l’economia circular, els residus, el comerç i l’educació.  

Com a tema rellevant situa la lluita contra el canvi climàtic i el Pla Clima, prioritat en l’estratègia de 

l’Ajuntament de Barcelona. L’objectiu és tornar a situar un pla ambiciós de lluita contra el canvi climàtic, 

que entomi el Compromís pel Clima, treballat conjuntament amb totes les entitats de la xarxa Barcelona + 

Sostenible i el Consell Ciutadà per la Sostenibilitat durant el 2015, i vagi més enllà, es doti de més 

contingut, de més propostes, de més accions, que es faci compliment d’aquestes propostes concretes i, 

sobretot, d’un compromís compartit. 

Al calendari tardor-hivern i, en l’àmbit internacional, aquest desembre se celebrarà la COP23 a Bonn. La 

ciutat de Barcelona ha d’estar compromesa conjuntament i col·lectivament contra el canvi climàtic i 

l’Ajuntament és l’instrument per fer possibles les accions que han de permetre disminuir els efectes del 

canvi climàtic i reduir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle.  

Introdueix un altra de les qüestions centrals que cal impulsar que és el replantejament del model productiu 

de la ciutat, la incorporació de polítiques de gestió de residus i d’economia circular en comerços, a la 

indústria. 

Explica que, precisament, la feina que fa el Comissionat i tot l’equip és impregnar totes les àrees de 

l’Ajuntament d’aquesta lògica i des d’una perspectiva estratègica. En aquests moments s’està reformulant 

el Pla Estratègic Metropolità, vinculat al nou replantejament del Pla Director Urbanístic de l’Àrea 

Metropolitana, dos elements centrals en la nova planificació de l’àmbit metropolità, que torna a situar la 

coordinació de tots els actors, i en què el pes de l’economia productiva és central. També s’estan redefinint 

les bases del sòl públic, del sòl privat, de com ha de ser el  funcionament i el desenvolupament de les 

ciutats, i en aquest sentit, creu que és fonamental que s’hi incorporin els vectors de l’economia circular i de 

l’economia verda.  

L’Ajuntament té d’altres reptes clau: la transició energètica, l’estratègia residu zero, vinculada a un altre 

element fonamental del Consistori, la contracta de neteja i la gestió dels residus. No és una bona senyal 

que els percentatges de reciclatge i de tractament de residus s’estiguin estabilitzant i  no pateixin 

modificacions. Tampoc pot ser que, en clau de mobilitat, torni a augmentar l’ús del vehicle privat. Afirma 

que si es treballa en un canvi de model en relació amb l’economia verda i l’economia circular, tot això s’ha 

de traduir en diferències en els canvis de comportament.  

Emfatitza el paper de l’educació per transmetre la cultura de la sostenibilitat a les escoles i la tasca del 

programa d’Escoles + Sostenibles, que visualitza el compromís de les noves generacions amb uns valors 

que són fonamentals i en els quals ja estan incidint de forma molt transversal. Referma el compromís de 

l’Ajuntament a donar suport i enfortir encara més tots els projectes i programes que vagin en aquesta 

direcció.  

Afegeix que s’està treballant amb el comerç amb el programa de Comerç + Sostenible, que s’ha impulsat el 

2016 per poder arribar a aquells sectors de la ciutat que fins ara no tenien incorporada l’actuació en clau 

de sostenibilitat.  

Conclou que amb aquesta declaració d’intencions volia obrir i compartir aquest plenari, que anirà marcat 

per molts altres temes, i que, evidentment, està oberta a tots els temes que es vulguin plantejar i que 

complementin aquest compromís col·lectiu.  
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La secretària tècnica del Consell, Sra. Marta Cuixart, saluda els assistents, estrenant la seva tasca com 

a secretària del Consell Ciutadà per la Sostenibilitat, i agraeix la confiança i el suport rebut per part dels 

membres del Consell. 

 

2. Aprovació de l’acta de la sessió anterior 

S’aprova l’acta de la sessió anterior (8/11/2016), que els membres del Consell han rebut prèviament per 

correu electrònic. 

 

3. Actualitat de la xarxa Barcelona + Sostenible 

La Sra. Marta Cuixart explica que aquest punt fa referència al treball de la xarxa, i sobretot  se centra en 

dos programes que s’adrecen a dos col·lectius diferents: 

- Programa Comerç + Sostenible 

Exposa aquest punt el Sr. Alejandro Goñi, representant de PIMEC- Petita i Mitjana Empresa de 

Catalunya, i membre de la Comissió Permanent del Consell. Apunta que com a patronal que representa 

els petits comerciants, els mercats municipals, els marxants i les petites botigues, quan senten parlar de 

sostenibilitat, medi ambient, ecologia, alguns ho viuen com una preocupació, com un excés de normatives, 

que pot fer inviable els seus negocis, que els representa feina burocràtica, uns costos. No obstant ara 

estan canviant aquesta visió i declara que com a patronal s’esforcen molt més per treballar en aquest 

sentit. Com a fet diferenciador, estan avançant en la creació, impuls i signatura del Pacte de la Bossa, un 

pacte únic en l’àmbit espanyol, però que s’està duent a terme a Barcelona i no a Madrid. Estan implicats 

amb el projecte de retorn d’envasos (SDDR) i l’exitosa prova pilot que s’ha fet a Cadaqués. I també en 

l’organització de la primera Trobada Mediterrània d’Economia Circular.  

Reforça la idea de que esdevenen actors implicats i convençuts per fer una ciutat millor. Explica que el 7 

de febrer de 2017, 108 gremis i associacions de comerç van signar el Compromís Ciutadà per la 

Sostenibilitat en un acte solemne al Saló de Cent i e van adherir al programa Comerç + Sostenible. Aquest 

programa està adaptat a la realitat de cada activitat econòmica; cadascú decideix voluntàriament en quins 

àmbits intervé, té el suport que requereix i es dona visibilitat a la tasca social i ambiental que les empreses 

i entitats estan desenvolupant.  

Conclou fent un agraïment a tothom i donant tot el suport i garantia de la patronal envers el programa 

Comerç + Sostenible.  

- Final de curs d’Escoles + Sostenibles 

El vicepresident del Consell, Sr. Lluís Sala Garcia, del Col·legi Sant Ramon Nonat, parla del programa 

Escoles + Sostenibles i en concret, de l’acte de cloenda que s’ha fet aquest any. Assenyala la xifra rècord 

de centres escolars que estan adherits al programa d’Escoles + Sostenibles; són 361 centres, 127.000 

alumnes i 11.000 professors. Són agents potencials anti-canvi climàtic, que treballen a fons molts projectes 

que afecten i tenen impacte a la ciutat, que van des del malbaratament alimentari fins als horts urbans.  

Destaca dos projectes, que aquest any han agafat especial rellevància. El de la contaminació acústica: uns 

16 centres han participat en la confecció d'un petit mapa de sorolls a l'entorn dels seus centres, que 

entrarà a formar part d'un mapa més gran de soroll de la ciutat. La creació d’una microxarxa de cocreació i 

reinvenció de patis, per posar èmfasi en aquests espais en termes d’educació i de reflexió d'una nova 

manera de fer escola i de fer ciutat.  
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Per acabar, explica que l'acte de cloenda d'aquest curs d’Escoles + Sostenibles ha estat com una porta 

que s’obra a una nova manera d'entendre les escoles de la xarxa, després de molts anys s’ha fet un acte 

conjunt amb escoles de primària i de secundària amb un fil conductor, que els ha anat acompanyant tot 

l'any: la cocreació d'una cançó. Una melodia que volen que soni molt, perquè resumeix tot el que les 

escoles fan en clau de sostenibilitat i tot el que volen transmetre a tothom. 

 

4. Compromís de Barcelona pel Clima 

Es desenvolupa aquest punt de l'ordre del dia en dues parts:  

- Seguiment dels 9 projectes ciutadans 

La Sra. Elena Forcada, d’Ecologia Urbana de l’Ajuntament, nova incorporació a l'Àrea, explica com 

s’estan materialitzant els diferents equips dels projectes del Compromís de Barcelona pel Clima. Són nou 

projectes que s’estan treballant conjuntament, que van sorgir ja fa més d'un any i mig. 

Alternant la seva intervenció amb la de representants dels equips de projecte es sintetitza el més destacat 

de cadascun: 

-  “Reforma passiva i consciència activa per fer front a la pobresa energètica”, l'objectiu final era 

desenvolupar reformes passives a pisos tutelats gestionats per la Fundació Hàbitat 3 per evitar la 

pobresa energètica i conscienciar en temes energètics. Es van presentar a una convocatòria de 

subvencions de Barcelona Activa i en aquests moments estan pendents de la resolució de la 

subvenció.  

- “Punt Verd 2.0”, el projecte té la complicitat de l'Ateneu de Fabricació que s’ubica a La Fàbrica del Sol, 

i molt proper al punt verd de la Barceloneta, per tant, amb una casuística ja real d’oportunitats de 

participar directament en un punt verd. La finalitat és promoure l’economia circular a partir de la 

reutilització dels residus dels usuaris dels punts verds, perquè sigui un punt verd 2.0, i en obtenir un 

model de com es podria arribar a tenir un punt verd 2.0 a qualsevol lloc de la ciutat.  

- Campanya “Compromís pel Clima”, aquest projecte ha passat per moltes evolucions i el grup s'ha anat 

adaptant a diverses realitats, però el que ja tenen fet és una pàgina web, per fer d’altaveu dels nou 

projectes del Compromís de Barcelona pel Clima. Ara, però, es plantegen les possibilitats que es 

transformi i es converteix en la web del Pla Clima.  

- El projecte de “Cobertes mosaic” tenia com a objectiu fer una coberta mosaic, van fer molts esforços 

per trobar on fer-la i com fer-la. Finalment, han impulsat la creació d’un concurs per fomentar la creació 

de deu cobertes verdes. A partir de les cobertes que s'executin gràcies a aquests ajuts, l’equip es vol 

implicar en el seguiment, la redacció d’un document amb les pautes per fer una coberta verda, criteris 

per aconseguir que una comunitat veïnal es posi d'acord, entre d’altres. També han elaborat un fullet 

divulgatiu per difondre el concepte de coberta verda-mosaic. 

- El Sr. Josep Lluís Soler, com a representant del projecte “E4: endolla't a l'estalvi i l'eficiència 

energètica”; explica que han creat una guia, clara i encisadora, per fomentar el confort i la salut als 

habitatges amb estratègies d’estalvi i eficiència energètica. Es van presentar a les subvencions 

generals de l’Ajuntament per tirar-la endavant. Per treballar-ne els continguts van organitzar un 

esmorzar de treball amb experts de cadascun dels àmbits per enriquir-la, fer-la participativa i cocrear-

la, arribant a unes conclusions eficients.  

Emfasitza la transversalitat que té l’E4 amb tots els projectes, perquè l'estalvi d'energia reporta a la 

reforma d'habitatge, no es concep aquest estalvi sense les cobertes verdes o sense d’altres elements, 

en aquest sentit, també va repercutint la feina dels altres equips en aquesta proposta. 

http://lameva.barcelona.cat/barcelona-pel-clima/ca/la-ciutadania-actua/projectes-ciutadans-pel-clima
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- El Sr. Eladio de Miguel, de TMB - Transports Metropolitans de Barcelona, explica el projecte 

“Camins escolars segurs i sostenibles”. L’equip de projecte es va centrar en tres objectius: incentivar 

les famílies a fer el camí cap a l'escola a peu, amb bicicleta o amb transport públic, i potenciar el camí 

escolar i la mobilitat sostenible; aconseguir que els camins escolars siguin més segurs incidint en la 

senyalització vertical i horitzontal d'aquests i en la sensibilització als conductors de vehicles privats, i 

implicar la comunitat educativa en la campanya de sensibilització i comunicació. Aquests objectius els 

han traduït en una campanya amb l'alumnat per sensibilitzar sobre la importància de la circulació 

segura als entorns escolars. S’han fet unes sessions informatives als centres de la xarxa d'Escoles + 

Sostenibles i de Camins Escolars per presentar la proposta. A partir del 4 de setembre es faran 

sessions formatives destinades a la comunitat educativa per als centres inscrits, tenen la previsió de 

tenir-ne la relació completa el dia 15. 

- La Sra. Laura Diéguez Ferrer, de CCOO de Catalunya, explica el projecte “Amb bici a la feina” i la 

composició del grup promotor, que són majoritàriament entitats a qui interessa potenciar la mobilitat 

sostenible. Van pensar fer un projecte més enllà del concepte de mobilitat amb bicicleta, i incloure 

criteris de reutilització, aprofitar bicicletes que altrament anirien a parar a les deixalleries. La finalitat és 

posar a disposició d'entitats de la xarxa Barcelona + Sostenible aquestes bicicletes recuperades, 

perquè els treballadors i les treballadores provin i s'habituin a fer els desplaçaments als centres de 

treball amb bicicleta. En un segon moment, fer un monitoratge intensiu i obtenir dades qualitatives i 

quantitatives del procés d’implementació. S’han fet diverses reunions amb entitats interessades a 

participar i una de les entitats promotores ha rebut una petita subvenció que ha posat a disposició del 

projecte. Es vol aprofitar la Setmana de la Mobilitat per presentar i compartir amb més empreses que ja 

tinguin expertesa en aquesta temàtica i impulsar la bici a la feina.  

- El Sr. Eduardo Saiz, de l’Associació de Veïns i Veïnes de Sarrià, membre del projecte de Sarrià 

Residu Zero, explica que el projecte de recollida “porta a porta” de les escombraries es farà al barri de 

Sarrià Vell, al nucli antic, tot i que al principi la idea era més ambiciosa. Van dissenyar el projecte inicial 

amb la col·laboració de CEPA-Centre d’Ecologia i Projectes Alternatius, com un model que es provava 

per primera vegada a Barcelona en un petit barri, susceptible de ser extensible a tota la ciutat. Després 

d’haver estudiat aquesta temàtica a fons, van defensar i arribar a la conclusió que el sistema idoni 

havia de ser el de “residu mínim”, adequat a quatre fraccions d’escombraries com a model de 

tractament de residus. Finalment, van haver de consensuar amb l’Ajuntament portar-lo a terme 

considerant les cinc fraccions, per aportar una solució a la situació desastrosa que s’està vivint al barri 

amb la recollida de residus i a un seguit de reivindicacions i anhels per part del veïnat. Però es van 

posar quatre condicions: que com a equip participaran a la campanya de difusió i de conscienciació, 

que recomanaran que sigui una campanya intensa i participativa, considerant el calendari necessari de 

sis mesos necessaris perquè la gent s’hi habituï. La ubicació d’un punt verd al barri a més del punt 

verd de districte, d’un punt d’informació permanent per al veïnat i la creació d’un Consell de Residus 

integrat per les entitats que volen ser partícips d’aquest projecte.  

- El Sr. Lluís Sala presenta el projecte “Fem pinya contra el canvi climàtic”, i comença explicant que 

després d'un període en què no veien molt clar com tirar endavant el projecte, el nou curs va fer que 

veiessin la llum. El projecte es basa en aprofitar els centres cívics com a espai d’educació en hàbits 

favorables contra el canvi climàtic i la proposta és treballar-ho a dues bandes. L’una és arribar als 

usuaris mitjançant recomanacions d’hàbits per practicar als tallers que es programin als centres cívics, 

i l'altra és capacitar els programadors i els educadors perquè a l'hora de contractar els talleristes i 

programar aquests tallers tinguin coherència amb aquestes recomanacions que des de la ciutat es 

volen promoure. Tot això es vol fer a través de guies i d'un espai virtual amb aquesta informació molt 

accessible. 
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Pren la paraula el Comissionat d'Ecologia, el Sr. Frederic Ximeno. Apunta que aquests projectes, 

emmarcats en el Compromís de Barcelona pel Clima, sorgeixen d’aquest Consell, que va establir un pla de 

treball pels dos primers anys i que, ara, hi ha la voluntat d'allargar i definir les accions que cal fer els 

propers anys amb perspectiva 2030.  

- Plantejament del Pla Clima de l’Ajuntament de Barcelona i del procés participatiu 

vinculat. Convocatòria del grup impulsor.  

En el mateix punt de l'ordre del dia, parla de la proposta del Pla Clima i assenyala els dos grans objectius 

ja fixats al Compromís de Barcelona pel Clima: la reducció del quaranta per cent d’emissions de gasos 

amb efecte d’hivernacle en l'horitzó del 2030 i l'increment d'un metre quadrat de verd per habitant. 

Comenta que han presentat la mesura de govern energètica, la mesura de govern d'impuls del verd, amb 

la idea de compartir i integrar totes les accions alhora, que és el que correspon i segueix el mandat del 

Compromís pel Clima. Explica que la idea és tenir a finals d'any un Pla del Clima integral, amb aquesta 

nova visió, en uqè es renovi tot el paquet d'accions i s’hi integri tot el que s’ha anat treballant aquests dos 

anys, més el que es proposarà a fer els següents amb aquest horitzó 2030, intensificant l’acció per la 

mitigació, davant la creixent mobilitat, la generació de residus i altres impactes.  

Fins al moment actual, l’Ajuntament ha estat treballant en temes d'adaptació i resiliència, en estudis i 

anàlisis de projeccions climàtiques, onades de calor, disponibilitat hídrica, vulnerabilitat i  impactes. Ara es 

podrà socialitzar i posar sobre la taula tots aquests resultats i fer un pla d'acció més detallat i més afinat 

sobre adaptació i resiliència.  

Anuncia que s’han tornat a adherir al nou Pacte d'Alcaldes pel Clima i l'Energia. Des d’Europa també es fa 

un plantejament d'integrar temes de pobresa energètica i justícia climàtica, de manera que hi ha alineació 

amb la iniciativa d'acció ciutadana dels projectes que sorgeixen d’aquest àmbit. 

Emfatitza que els nou projectes ciutadans serveixen per seguir aprenent  i, per tant, continuar donant 

impuls a aquesta idea de projectes que sorgeixen de les entitats i la ciutadania, i alhora anar generant una 

agenda ciutadana que traspassi aquesta taula i les 800 entitats signants del Compromís pel Clima, ser 

capaços de transcendir encara a més persones i generar agenda climàtica.  

La idea és tenir a finals d'any un pla amb una visió integrada amb tots aquests aspectes recollits, que 

serveixen també de programes d'acció per aquests propers dos anys, que és el que correspondria al Pla 

del Clima. Es vol que aquesta visió holística aporti una visió de co-beneficis de l'acció climàtica, amb 

projectes per a una ciutat saludable, eficient i renovable, d'economia circular i de baixes emissions de 

carboni i amb participació ciutadana.   

Durant el mes de juliol es farà una sessió amb elements de diagnosi, amb els resultats de totes aquestes 

anàlisis plantejades, des de la perspectiva tècnica de l’ evolució de les emissions i de totes les anàlisis de 

vulnerabilitat i riscos per a l'adaptació. S’obrirà la plataforma Decidim, i s’animarà d’altres entitats a què hi 

participin. Es preveu una segona sessió a l'octubre per treballar el pla integral, amb propostes d’acció.  

El concepte general del pla que es proposa és fer musculatura en dos sentits. Primer institucional, com a 

ciutat que lidera la lluita contra el canvi climàtic, i fent aportacions al pla. I segon, anar amb un pla 

compartit i treballat entre tots, potenciant aquesta acció ciutadana, que és una especificitat de la 

perspectiva barcelonina que val la pena intercanviar i difondre amb d’altres ciutats i administracions. La 

intenció és poder anar a la COP de Copenhaguen amb un esborrany raonablement compartit amb tothom. 

I tenir-lo tancat al gener, que és quan toca la renovació del pla d'acció, per seguir treballant.  

La Sra. Marta Cuixart informa que aquesta primera sessió participativa del Pla Clima serà dijous, 13, de 

17.30 a 20 hores a l'Espai Jove La Fontana. Ja hi ha membres del Consell inscrits, i anima els qui no ho 
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estan a apuntar-s’hi. Explica que aquesta diagnosi inclou primícies que encara no s'han presentat. A més, 

la sessió tindrà una dinàmica que vol servir de model perquè després les entitats que vulguin la puguin 

reproduir amb els seus socis o fer extensiva al seu col·lectiu, proporcionant uns materials de suport per 

poder replicar aquestes sessions a la seu de les diverses entitats.  

D'altra banda, assenyala que, com que es tracta d’un procés participatiu, s’han d'incloure unes 

determinades condicions. I entre altres, l'Ajuntament de Barcelona s'autoexigeix que hi hagi una comissió 

de seguiment perquè aquest procés sigui correcte. Aquesta comissió no entra en els continguts, que 

s’aborden en la sessió participativa, sinó en vetllar per les garanties del procés, com s'està fent i com 

s'està arribant a la gent. Afegeix que en la darrera reunió de la Comissió Permanent del Consell Ciutadà 

per la Sostenibilitat es va posar aquest tema sobre la taula i l'Ajuntament va proposar a la Comissió 

Permanent que actués de comissió de seguiment però la Comissió Permanent va voler fer-ho extensiu a 

altres membres del Consell i dels equips de projecte del Compromís de Barcelona pel Clima que estan 

motivats per aquesta temàtica i els pot interessar. Convida, per tant, a qui vulgui, a integrar-se en aquesta 

comissió de seguiment. Indica que com que la primera sessió participativa es fa la setmana següent, el 

que proposen és al cap d'una setmana, es pugui fer una primera reunió d'aquesta comissió de seguiment 

per valorar aquesta primera sessió i recollir consideracions i aportacions per anar millorant el procés 

participatiu. 

 

5. Informació sobre la Convenció de la xarxa Barcelona + Sostenible amb motiu de l'equador 

del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022.  Plantejament i validació de la 

proposta de grup de treball.  

 

Pren la paraula la Sra. Patrícia Rovira, coordinadora de la Secretaria Barcelona + Sostenible, que 

indica que la informació de la Convenció s’ha avançat prèviament per correu electrònic. Explica que aquest 

mes de novembre farà cinc anys de l’adopció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022, i per 

celebrar l'equador hi ha tres actes previstos.  

El 28 de novembre hi haurà la jornada de l'Ajuntament + Sostenible, la part municipal de la xarxa 

Barcelona + Sostenible, per tant, serà una jornada interna adreçada al personal de l’Ajuntament. 

El 30 de novembre se celebrarà la Convenció de signants, una trobada on totes les organitzacions són 

convidades, tant les escoles com els comerços com les entitats, empreses, grups polítics, totes les que 

esteu aquí representades. S’hi esperen al voltant d’unes 250 o 300 persones. L’objectiu és treballar sobre 

els objectius del Compromís i com s’estan abordant i assolint. Serà una jornada de treball i està previst que 

duri tot un matí. 

Prèviament es planteja convocar un grup de treball. La proposta és que aquest grup de treball, format per 

tots els membres de la xarxa interessats, tingui una primera sessió el 28 de setembre, dedicada a 

completar una diagnosi del que s'ha fet en aquests cinc anys, valorar el que l’Ajuntament aporti i 

completar-la d'informacions i fer una pluja d'idees de reptes que es podrien plantejar per abordar en els 

propers cinc anys. Encara que els reptes ja estan escrits, són les "línies d'acció" de cada objectiu del 

Compromís amb horitzó 2022, es vol focalitzar la Convenció en el que no està fet i falta per fer, quins 

reptes tenim; i quines accions portaran a assolir aquests reptes.  

Hi haurà una segona sessió de treball, fixada pel 26 d'octubre, per consensuar els reptes que ja s’han 

identificat i identificar quines accions ens portaran a assolir-los, per proposar-ho a la Convenció. Per això 

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/page/convencio-de-barcelona-sostenible-2018
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interessa que a la Convenció vingui el màxim de membres de la xarxa, per treballar conjuntament tot el 

conjunt d'accions que ens han de portar a assolir els objectius del Compromís.  

Explica que la setmana que ve està previst fer la convocatòria de creació d’aquest grup de treball, tot i que 

ja s’ha fet un sondeig i han sortit al voltant d'unes vint persones, vint entitats, interessades a formar-ne part.  

Com a base inicial, s’ha preparat documentació amb elements de diagnosi del que s’ha fet: l’Informe 

d’Indicadors de Sostenibilitat, un informe que es publica cada any des del 2013, que també un recull 

exemples de bones pràctiques dels membres de la xarxa per cada objectiu. Un estudi dels 10 objectius del 

Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat creuats amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible de les 

Nacions Unides (ODS), amb la finalitat de veure com està cobert el Compromís en relació amb els ODS. 

Un document amb els plans i programes municipals en relació als objectius del Compromís. S’està ultimant 

una memòria de les secretaries tècniques de cada programa de Barcelona + Sostenible: entitats, escoles, 

comerços i d'altres programes municipals que estan al servei de la ciutadania. I per últim, s’està treballant 

en la web de la Convenció, que recollirà tot aquest contingut, indicadors, recursos i allò més significatiu de 

cada objectiu del Compromís.  

S’invita als membres del Consell  a fer aportacions de qüestions que pensin que falten en el procés per 

acabar de construir-ho. 

La setmana que ve es té previst fer el llançament dels webs i la convocatòria del grup de treball. 

La Sra. Teresa Franquesa, d’Ecologia Urbana, comenta que en tot aquest conjunt de materials que 

s’aniran penjant per objectius hi ha un apartat que és important, i es tracta de tots els plans, programes i 

accions que fa l'Ajuntament en relació amb cada una de les línies d'acció. Aquest apartat servirà molt per 

fer aquesta avaluació que queda per fer.  

Informa que en aquesta gran setmana se succeiran esdeveniments, el 28 amb la jornada “Ajuntament + 

sostenible”, el 30 amb la Convenció, i dissabte 2 i diumenge 3 s’inaugurarà La Fàbrica del Sol, la casa de 

la xarxa del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat, que ara s'ha remodelat, i que acollirà una nova 

exposició. 

La Sra. Marta Cuixart assenyala que una part de la informació que apareixerà al web, que és la correlació 

entre els objectius del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat i els Objectius de Desenvolupament 

Sostenible de les Nacions Unides, prové de la demanada d’un Plenari anterior. Es demanava l'alineació de 

l'Ajuntament de Barcelona amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible. Per tant, fa palès que s'ha 

tingut en compte aquesta aportació per incloure-ho dins els continguts de base per fer aquesta valoració de 

la dinàmica del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat. També va ser una observació que va sortir a la 

primera sessió dels equips de projecte del Compromís de Barcelona pel Clima.  

 

6. Presentació del programa d’accions l’estratègia Residu 0. Aportacions de la  sessió 

participativa realitzada (22/6/2017) 

Aquest punt de l'ordre del dia està vinculat al programa d'accions de l'Estratègia “Residu zero” que es va 

presentar al plenari anterior. Ara s’ha tornat a fer una sessió participativa centrada en les accions de 

l'estratègia, i el Comissionat d'Ecologia, Sr. Frederic Ximeno, en fa un resum. 

Apunta que, arran de la feina que es va fer al Consell, van poder establir l'estratègia i convertir-la en una 

mesura de govern, i plantejar la necessitat de desplegar-la. Explica que com que és urgent i s’ha de fer un 

tomb —i conceptualment tothom hi estava d'acord—, hi havia una visió d'objectius quantitatius i qualitatius 

del camí per on transitar, era important plasmar-ho amb un programa d'actuacions i accions concretes a 
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curt termini. Aprofitant que estem vivint un moment de canvi de contracte de la gestió de residus és 

important vincular-lo a aquest concepte de l'estratègia “Residu zero”, i aquest és l'objectiu del programa. 

Dona la paraula al Sr. Carlos Vázquez, director de Neteja i Gestió de Residus, que presenta de manera 

sintètica com s’ha fet aquest desplegament i el programa d'accions.   

Remarca que l'entusiasme pel procés i la participació han estat tan grans que arriben amb un document 

que no és tancat, properament faran arribar el document definitiu amb totes les aportacions.  

Explica que el document d'acció és “toquem de peus a terra”, i es divideix en diferents capítols o línies de 

treball. De cadascuna d'elles hi pengen les diverses accions que es portaran a terme. S’ha procurat 

classificar-les entre aquelles que ja es fan, aquelles que estan en marxa i aquelles que estan en estudi. 

Respecte a aquestes últimes, explica que s’estan plantejant fer-les, però que de vegades seran viables i de 

vegades no ho seran, n’estan comprovant la viabilitat. De les previstes, moltes estan vinculades a la 

propera contracta de neteja i recollida que estan redactant.  

Precisa que la contracta de neteja i recollida és un instrument més al servei d'aquesta estratègia “Residu 

zero” i ha de ser flexible. És conscient que les contractes de l'Ajuntament han d'estar molt ben regulades, 

però s’està fent aquest esforç indubtable de flexibilitat, precisament, per poder anar incorporant en el marc 

contractual tots aquests canvis que al llarg del temps vindran i, per tant, tot aquest procés “residu zero”, en 

part es veurà en algunes línies de la propera contracta de neteja i recollida.  

Sense estendre’s en totes les accions, explica que són 41 accions, i que en el proper any, dos anys, tres 

anys i quatre anys s’hauran d'anar incorporant noves accions que ara ni tan sols s’imaginen. Fruit d'aquest 

procés de canvi en el món dels residus i d’aquesta necessitat d'avançar ràpidament, s’afegeixen com a 

novetat  dos indicadors als projectes. A part dels quilos que realment que s'estalviaran, s’inclouen les les 

emissions en tones de CO2 i l’estimació de llocs de treball que generaran.  

Dona la paraula a la Rosa Garcia Segura, de la Fundació Catalana per a la Prevenció de Residus i 

Consum Responsable – Rezero, que explica el procés de participació de l’estratègia Residu 0. 

En primer lloc, agraeix que avui el format del plenari i el context sigui diferent i s’hagi volgut donar veu a 

diferents entitats que han participat en els diversos projectes, ja que això també era una demanda del 

darrer Plenari i de la Comissió Permanent, i ho vol agrair, ja que són conscients que és difícil de gestionar.  

Fa un resum de la jornada de participació que es va fer el 22 de juny, com a segona sessió de posada en 

comú de l'estratègia i de debat. Aquesta sessió va estar més enfocada a debatre les mesures entre els 

diferents participants. Hi van participar 44 persones, de 25 entitats i organitzacions diferents. 

Respecte a la dinàmica, es va fer una primera part informativa per explicar les mesures i les cinc línies 

estratègiques que s'estan desenvolupant de residu zero, on s’està col·laborant també des de Rezero. La 

segona part va consistir en un debat al voltant de tres temàtiques: la prevenció de residus, els models i 

sistemes de recollida, i coresponsabilitat ciutadana i fiscalitat. Sobre això es va debatre quina era la 

idoneïtat de les mesures que s'havien proposat i ja específicament en cadascun dels punts van poder 

entrar més en detall amb les propostes. 

Pel que fa a la valoració, des de Rezero, fa tres inputs sobre el fet que la ciutat de Barcelona vulgui 

avançar cap al residu zero: és positiu i és il·lusionant, és un repte i també és una responsabilitat.  

Reitera que és il·lusionant i es veu que hi ha molt d'interès. El tema dels residus aixeca passions i en molts 

àmbits. En l’àmbit ambiental, òbviament, pel que implica, socialment, però també econòmicament, perquè 

hi ha molts interessos i es mouen molts diners, i això també es transpira en cadascuna de les jornades que 

es duen a terme.  
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Observa que és un repte perquè avançar cap al residu zero vol dir pensar diferent, vol dir de vegades 

trencar estructures mentals, vol dir també gestionar una complexitat, que tots n'hem d'aprendre, i en 

aquest sentit és un repte també  pensar que potser farem coses amb els residus que ara ni ens imaginem. 

És tenir en compte nous enfocaments i diferents perspectives, i alhora és un repte també per a la mateixa 

ciutat de Barcelona, perquè vol dir voler-se posar al nivell d'altres ciutats com San Francisco, com d'altres 

ciutats arreu d'Europa i, per tant, vol dir invertir en aquesta tendència. Explica que ara la major part dels 

residus van a tractament finalista i el que es recupera és encara una petita fracció. Considera que si es vol 

donar la volta a això, s’han d'aplicar mesures molt concretes i, per tant, també es necessiten polítiques 

valentes per avançar cap al residu zero.  

El tema dels residus és una responsabilitat; un dels seus valors de Rezero és la responsabilitat 

compartida. I és una necessitat absoluta que hi hagi participació i responsabilitat des de l'Administració, 

òbviament, però també des de les empreses, del món econòmic, també dels establiments comercials, der 

la restauració i de la ciutadania. Remarca que cadascú ha de fer el seu paper de forma valenta i també de 

forma responsable.  

Explica que en l'última sessió també es va fer una valoració. Cadascun dels participants va poder valorar 

quines serien les cinc prioritats per desenvolupar. Per ordre de votació, es va prioritzar la creació de la taxa 

de residus, cosa que celebren àmpliament que sigui una de les primeres prioritats que van exposar els 

diferents participants. Es va prioritzar també de la coresponsabilitat ciutadana, entenent-la més cap a 

aquest avançament amb els sistemes d’identificació dels usuaris. Es va destacar també la reducció de 

residus a comerços i restauració; el sistema de devolució i retorn dels envasos com una de les mesures 

estratègiques. Amb empat de vots, hi hauria una cinquena i una sisena prioritat, que serien l'aprofitament 

dels aliments de la restauració i el sector de l'alimentació, i el tema de la recollida, el porta a porta a la 

ciutat. 

El Sr. Leo Bejarano, del Col·legi d'Ambientòlegs de Barcelona – COAMB, fa una aportació 

complementària i manifesta el mateix que van expressar com a Col·legi. Pel que fa a l’àrea metropolitana, 

que ara també ha engegat un procés de definició del seu programa de residus a escala metropolitana, 

afirma que han de ser valents, perquè estan estancats, en un escenari, com apuntava la primera tinenta 

d'alcaldia, de creixement de les tones de residus que l'Estat produeix cada any. S’han de fer propostes 

molt concretes, ja que és un escenari molt favorable i celebra que Barcelona implementi aquest programa, 

però afirma que per obtenir resultats diferents s’han de fer coses diferents. Per tant ,no es poden continuar 

aplicant les mateixes tècniques i les mateixes lògiques que han apuntat fins ara, perquè s’ha tocat sostre. 

Estem estancats al voltant del 37% - 38%. Si es volen assolir aquests objectius que marcaran tant les 

directives europees en la matèria com el mateix PRECAT, el dia que s'aprovi de la Generalitat de 

Catalunya, s’ha de fer un salt significatiu, de manera que els residus passin a ser recursos i s’eviti el 

malbaratament. Un salt en el qual ens podem equivocar, però creu en la predisposició del món empresarial 

i professional a avançar en el residu zero.  

 

7. Retorn de les noves Normes Reguladores de Participació Ciutadana. Participació durant el 

període d’exposició pública (fins al 30 de juliol). 

La secretària tècnica del Consell, Sra. Marta Cuixart, dona pas a l'últim punt de l'ordre del dia, que està 

centrat en les Normes Reguladores de la Participació Ciutadana, de les quals ja s’ha anat informant amb 

anterioritat.  

Explica que es va enviar als integrants del Plenari una convocatòria a una sessió del Consell de Ciutat 

oberta a altres consells. Amb aquesta invitació també es va enviar una presentació, l'esborrany de les 

http://ajuntament.barcelona.cat/participaciociutadana/ca/noticia/nou-reglament-de-participacio-ciutadana-de-lajuntament-de-barcelona_579189
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normes i una presentació en PowerPoint, que ara només es presenta de manera molt sintètica amb 

algunes de les diapositives. Actualment les normes estan en període d'exposició pública durant un període 

llarg, amb la intenció de seguir recollint aportacions. Són tres mesos que s’acaben el 25 de juliol. Per tant, 

encara hi ha temps de seguir fent aportacions. Es poden fer tant a través de la plataforma web Decidim 

Barcelona. Si es tracta d'esmenes al document que es vulguin presentar formalment, cal presentant-les per 

registre com a al·legacions.  

Presenta una síntesi del que és nou o destacat d'aquesta proposta de normes. Un aspecte destacat és 

l'impuls de la iniciativa ciutadana. Com els ciutadans poden presentar una iniciativa perquè aquesta es vagi 

elevant i incideixi en les polítiques de la ciutat. Un tema que està molt desenvolupat i que no ho estava en 

el reglament anterior. Es clarifiquen els canals de participació i es distingeix i es detalla el que és un procés 

participatiu. Es parla també dels òrgans de participació, de la democràcia directa i l’impuls de les consultes 

ciutadanes. Els sistemes de garantia, la visibilitat i control de l'Ajuntament a través d’òrgans externs, 

interns i en concret de la participació.  

S’incideix en la d’hibridació entre participació presencial i digital. Una participació que es vol que sigui 

inclusiva, facilitant la participació a les persones amb limitacions en l'accessibilitat. Un enfocament de 

caràcter comunitari amb un esforç per arribar als barris i als espais i llocs on no s'està tan avesat a aquesta 

participació a escala de ciutat. Un procés continu de revisió i avaluació d'aquesta participació per millorar-

la. Aquests són els trets principals que la caracteritzen.  

Es destaca que hi ha la voluntat de fer una guia que faciliti la interpretació d'aquestes normes, que les faci 

més entenedores i que doni orientacions pràctiques per fer més àgils i interessants els processos de 

participació i els òrgans. Per exemple, donar recomanacions als consells perquè les sessions siguin més 

vives, més interessants, i realment més participatives.  

Comenta, pel fet que ara estem a punt de començar el procés participatiu del Pla Clima, que en les normes 

també estan considerats aquests processos, incloent la comissió de seguiment que proposem com a 

mecanisme de governança. 

Dins la part dels òrgans de participació, es recull el cas dels consells sectorials. El Consell Ciutadà per la 

Sostenibilitat té la consideració de consell sectorial de ciutat.  

Els consells sectorials, i en general tots els òrgans de participació de la ciutat de Barcelona, un cop 

s'aprovin les normes s'hi hauran d'adaptar. Des de la Direcció de Democràcia Activa i Descentralització 

ens han avançat que tindrem un període d'un any per adaptar-nos a aquestes normes. Contrastant-ho hem 

valorat que no caldrà modificar el Reglament del Consell Ciutadà per la Sostenibilitat, però sí que 

segurament caldrà posar èmfasi en alguns aspectes. Ho podem seguir tractant en el marc del Consell i 

preveure com ens anem ajustant a ales normes.  

Un cop s'hagi tancat el període d'exposició pública, es recolliran les al·legacions rebudes, es farà un 

informe d'al·legacions i es seguirà el procediment per aprovar definitivament les normes al Ple de cara al 

setembre. Si el període d'exposició pública és tan llarg, és també perquè hi ha hagut un contrast amb els 

diferents grups polítics i ha hagut un grau d'acord important sobre aquestes normes. 

El comissionat Sr. Frederic Ximeno reitera que hi ha hagut una bona entesa, però que els grups 

municipals van acordar que s’havia de fer aquest procés. 
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8. Torn obert de paraules 

S’obre el torn d'intervencions de caràcter obert per tot el que es vulgui aportar. 

El vicepresident Sr. Lluís Sala i Garcia manifesta la seva voluntat que el Consell i la Comissió 

Permanent esdevinguin òrgans participatius reals, que a banda de que les entitats puguin explicar el que 

fan s’estimuli el debat. Entén que el temps és el que hi ha, però els encantaria que es poguessin recollir 

opinions sobre tot el que s’està explicant.  

La Sra. Marta Gumà i Bondia, de la Lliga per la Defensa del Patrimoni Natural – DEPANA, intervé 

felicitant l'Ajuntament de Barcelona per determinades polítiques ambientals que ha dut a terme. Però, com 

a associació ecologista, no pot deixar de dir, a banda de subscriure les paraules del company del Col·legi 

d'Ambientòlegs quant al tema dels residus, temes que consideren —i òbviament tots els que hi ha en 

aquesta taula hi deuen estar d'acord— que són urgents, com el de la contaminació atmosfèrica. Considera 

que això demana prendre mesures valentes per part de l'Ajuntament de Barcelona. Si bé s'estan 

desenvolupant en l'estratègia determinades mesures de forma gradual, que ahir es van presentar al 

Consell de Ciutat, diu que en els dos anys que queden de mandat a l'actual consistori fan curt. Amb 

determinades mesures s’han de posar seriosos: restriccions de trànsit, pacificació, que considera que ja 

s’han d’imposar. Tot i que poden resultar solucions impopulars, considera que cada vegada ho són menys, 

perquè al barceloní i a la barcelonina els preocupa molt gaudir d'un medi ambient net i saludable. Afirma 

que Barcelona supera els límits de contaminació atmosfèrica establerts per la Unió Europea.  

Posa com exemple la ciutat de Londres, que fa anys  van imposar un peatge per restringir una part del 

vehicle privat importantíssima. Convida a que Barcelona aposti i sigui valenta en aquest sentit i comenci a 

imposar mesures tant en la contaminació atmosfèrica com en la contaminació acústica i la creació de més 

espais verds.  

El Sr. Leo Bejarano, del Col·legi d'Ambientòlegs de Barcelona – COAMB, proposa que la Secretaria 

estudiï den quina manera els membres del Consell puguin proposar punts de l’ordre del dia, i que no se’ls 

convoqui amb l’ordre del dia fet. Apunta per tractar al proper Plenari el tema de la qualitat de l'aire, i fer-lo 

més dinàmic.  

La secretària tècnica del Consell, Sra. Marta Cuixart, afirma que a la Comissió Permanent es treballa 

molt l’ordre del dia, però és veritat que en el Plenari s’envia o, en aquest cas, l'han enviat amb tan poc 

temps que no dona temps de fer aquesta aportació. En prenen nota. 

El Sr. Eduardo Saiz, de l’Associació de Veïns i Veïnes de Sarrià, aprova la idea del COAMB. Reitera 

que l’Ajuntament ha de ser més valent i que també aprofiti de comptar amb la població i amb el suport de 

les entitats. 

Afegeix que, des de l’Associació de Veïns, ha vingut a parlar del tema dels residus, però que la 

contaminació és un tema que els preocupa molt. Tenen una comissió que estudia aquest tema vinculat 

amb la mobilitat, incloent els camins escolars, per fer un barri de qualitat i més saludable. 

La Sra. Rosa Garcia, de Rezero, aporta un altre element rellevant com és el tema de la salut. Explica que 

amb temes de medi ambient es pot estar més o menys sensibilitzat, però el tema de la salut és 

supertransversal i preocupa a tota la ciutadania. Comenta que potser caldria incorporar en el relat del medi 

ambient el tema de la salut, que és un aspecte que les entitats i tots els actors podrien desenvolupar més. 

Un altre tema preocupant és el turisme i l'impacte que tenen els turistes a la ciutat en tots els aspectes: 

consum d'energia, residus, etcètera. Es planteja de quina manera es podria treballar conjuntament. 

El Sr. Àlex Goñi, de PIMEC, comenta que està d'acord amb la diagnosi: la pol·lució de Barcelona és real, 

la patim, la vivim i ens la mengem. Però cal preguntar-se si el cotxe és el gran problema, el gran pecador 



 

  Plenari del Consell Ciutadà per la Sosteniblitat, 5/7/2017 – pàgina 14 de 15 

 

 

Consell Ciutadà per la Sostenibilitat 

de la contaminació. Si tenim la diagnosi, també cal trobar-ne la solució. Considera que treure cotxes no és 

suficient, de la mateixa manera que no convenç la solució que s’ha trobat de la bossa de plàstic, que el 

que la paga la té i el que no la paga no la té. Si es vol treure les bosses de plàstic, elimina-les, prohibeix-

les, però no pagant la tens i no pagant no la tens. Pagant entro Barcelona i no pagant no entro. No és 

aquesta solució. La solució és tenir unes alternatives a la mobilitat. Una mobilitat que sigui la útil i la 

necessària, perquè no tots podem anar amb bicicleta, fent un trajecte a peu o esperant el Rodalies, per 

tant, s'ha d’estudiar bé i donar solució.  

Posa com exemple la pacificació del carrer Portal de l'Àngel. Va ser una guerra quan el van fer per a 

vianants, però ara seria impensable que hi tornessin a passar els cotxes. Per tant, si es vol establir acords 

amb aquest tema s'han de donar unes mesures viables.  

La Sra. Neus Mora, del Consell Municipal de les Dones de Barcelona, és el primer dia que participa al 

plenari representant l'Associació de Dones no Estàndard de Barcelona. Recorda la invisibilitat i els 

problemes d’accessibilitat que pateixen les persones amb diversitat funcional, i considera que se'ls ha de 

tenir més en compte també per pensar en totes aquestes polítiques i millorar l’accessibilitat dels comerços, 

concretament. 

El Sr. Àlex Goñi, de PIMEC - Petita i Mitjana Empresa de Catalunya, responent a la qüestió 

d’accessibilitat als comerços, comenta que actualment ja està previst quan es fa botiga nova que ha de ser 

accessible, però defensa que cal ajustar un concepte de normativa amb un concepte de sensibilitat.  

El Comissionat d'Ecologia, Sr. Frederic Ximeno comenta sobre el tema de la qualitat de l'aire que es pot 

apuntar com a punt de l’ordre del dia i pensa que és important compartir alguna informació de les mesures 

que s’estan fent des de l'Ajuntament. S’ha impulsat una mesura de govern amb 58 accions, en tres grans 

blocs. Un, l'impuls del transport públic: 200 quilòmetres de bicicleta, reforç de 48 autobusos, tancament de 

la xarxa de bus, la inversió en la línia 9 del metro perquè la Generalitat la pugui acabar. Un segon, canvi de 

model urbà: peatonalitzacions, l'impuls de superilles i, per tant, una ciutat en què es pugui viure amb 

menys cotxes. Un tercer, restriccions: d’acord amb els 36 municipis de l'àrea metropolitana i la Generalitat, 

el desembre comencen les restriccions de trànsit en cas d'episodi de contaminació. A més, temes 

d'aparcament, de fiscalitat: estan treballant a part d'aquestes 58 mesures, per canviar tots els parquímetres 

de l'àrea central de Barcelona perquè es pugui fer el pagament a través de matrícula i, per tant, diferenciar 

segons el grau de contaminació, considerant emissions d'òxid de nitrogen i de CO2.  

Assenyala que li agrada que el Consell valori si el que s'està fent és suficient o no, però que cal que tingui 

tota la informació. Explica que a l'última taula de contaminació atmosfèrica s’ha delimitat per primera 

vegada, per fi també, la zona de baixes emissions a Barcelona, que és tot el continu urbà de Barcelona 

exceptuant la zona industrial, la Zona Franca, i els barris més interiors de Collserola, Vallvidrera i les 

Planes. La resta, tot Barcelona és zona de baixes emissions. És el primer pas. Hi hauran algunes 

excepcions aquest primer hivern, perquè encara fan falta recursos, excepcions generals de vehicles de 

persones amb necessitats de mobilitat, emergència, per descomptat. S’exceptuen les motos, perquè no 

tenen etiquetes per a motos, però quan en tinguin entraran també en les restriccions, que serà 

previsiblement a finals del 2018. S’exceptuen també les furgonetes de transport Euro 1, Euro 2 i Euro 3. 

L’horari, en dia d'episodi només, és de 8 a 20 h. Per tant, això està en marxa. Explica que també tenen 

protocol de Protecció Civil, ja l'han acabat, l'ha d’aprovar la Generalitat i, per tant, la Guàrdia Urbana podrà 

actuar amb totes les de la llei. Això serà aquest any, aquest hivern, 17-18. El 18-19 entra ja una primera 

limitació permanent, modesta, acordada també amb la Generalitat-Àrea Metropolitana-Ajuntament de 

Barcelona amb tots els vehicles Euro 1 i les furgonetes pre-Euro 1, els turismes Euro 1 i les furgonetes pre-

Euro 1, incidint en tota l'àrea metropolitana. A partir de l’1 de gener de 2020, el que ha plantejat el pla de 
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l'Ajuntament, de manera permanent, és la limitació a la zona de baixes emissions de vehicles sense 

etiqueta.  

Seguim tenint un debat intens i, per tant, tal com plantejava la presidenta de Depana, d'avançar amb 

restriccions permanents. Tot això està passant.  

Atenent als plantejaments que s’han fet sobre la salut, recomana el nou informe de salut de l'IES Global, 

on s'explica, per primera vegada, la població exposada, els nivells, els efectes en la salut: 650 morts 

prematures a Barcelona. Per tant, es mostra totalment d'acord que aquesta qüestió de la salut i de la 

qualitat ambiental s’hauria de vincular amb altres temes. 

Pel que fa al tema del turisme, l’Àrea de Turisme de l'Ajuntament ha encarregat un estudi sobre l'impacte 

ambiental del turisme a Barcelona. Ja es tenen els primers esborranys i ho vol posar a disposició del 

Consell. Apunta que els turistes també arriben per mar, i aquest és un factor també important que el 

Govern de la ciutat té moltes dificultats per abordar perquè el port és autònom. 

En termes de l'accessibilitat, responent al que deia la Sra. Neus Mora, del Consell de Dones,  s’està 

treballant en la construcció d’un pacte per l'urbanisme democràtic on el tema d'accessibilitat és fonamental. 

És clar que si les associacions que representen les persones amb discapacitat troben que la ciutat encara 

no és prou accessible és que és evident que encara no ho és prou i s’ha de treballar en aquesta línia.  

Demana que seria molt interessant que el Consell donés eines per veure com es poden abordar tots 

aquests temes i recull comptar, per descomptat, amb les entitats. Per sort, en temes de qualitat ambiental, 

hi vetlla la Plataforma per la Qualitat Ambiental, que són 55 entitats de tota mena: de transport públic, 

ambientals, ecologistes, de veïns... que són benvinguts a treballar davant la necessitat urgent ciutadana de 

resoldre un problema gravíssim que hi ha a la ciutat. Reitera que compten amb les entitats del tot.  

Entoma la crítica que també feia la Sra. Marta Gumà de Depana en la línia que poden anar més de pressa; 

reconeix que és veritat, però també alhora estan treballant molt intensament amb un dels elements que 

millorarien el transport públic, que l'ATM i els tècnics diuen que seria una bona solució, però que hi ha un 

debat obert i no resolt, que és el tramvia.  

I no es vol oblidar d’una última cosa, que avança en primícia, i és que s’ha constituït una taula municipal 

interna de contaminació acústica, i una taula temàtica també amb entitats sobre soroll. Recomana l'estudi 

que s’ha impulsat des de l'Agència de Salut Pública sobre el soroll a Ciutat Vella, i també els treballs que 

han impulsat i han promogut des de l'IES Global sobre els efectes de la contaminació acústica sobre la 

salut. És una preocupació generalitzada i molt real. Aquest any s’ha d’actualitzar el Mapa de soroll, s’està 

treballant tècnicament en la redefinició de tots els punts de la ciutat, en termes de nivells acústics i s’ha 

d'actualitzar amb el Pla d'acció. Aquesta taula interna inclou tots els responsables tant del soroll com 

d’intentar resoldre'l, des de cultura, esports, neteja, l'equip de controls de soroll, l'Agència de Salut, 

Ecologia Urbana.  

Sense més intervencions, s’agraeix la participació dels presents i es tanca la sessió. 


