
 

 

PLENARI DEL CONSELL CIUTADÀ PER LA SOSTENIBILITAT 

Acta de la sessió del 8 de novembre de 2016 

Al Casinet d’Hostafrancs del Districte de Sants-Montjuïc, el dia 8 DE NOVEMBRE DE 

DOS MIL SETZE, a les 18.30 h, es reuneix en sessió plenària el Consell Ciutadà per la 

Sostenibilitat sota la presidència de la Il·lma. Sra. Janet Sanz, que certifica, i Miquel 

Reñé i Garaboa, secretari tècnic. 

Hi concorren els Srs. i les Sres.: 

REPRESENTANTS O DELEGATS ENTITATS REPRESENTADES 

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

Calassanç 

Barnada, Jaume Ecologia Urbana, Ajuntament de Barcelona 

Bejarano, Leo Col·legi d’Ambientòlegs de Barcelona-

COAMB 

Bermejo, Julio Arquitectura Ambiental 

Cabañas i Varales, Alba  Foment del Treball Nacional 

Campos Paladio, Eva Districte de Sant Martí 

Carvajal, Roser Prevenció de Residus, Ajuntament de 

Barcelona 

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

Casas Casas, Clara Col·legi la Merced 

Castells Guiu, Cristina Energia i Qualitat Ambiental, Ajuntament de 

Barcelona 

Castilla Porquet, María de la Luz PricewaterhouseCoopers Auditores, SL-PwC 

Coll Tort, Antoni Districte de Les Corts 

Coronado Ortega, Jennifer Districte de Nou Barris 

Cuixart Tormos, Marta Ecologia Urbana, Ajuntament de Barcelona 

Dalmau, Anna La Fàbrica del Sol 

de Garro, Miquel PIMEC- Petita i Mitjana Empresa de 

Catalunya 



 

de Miguel i Sainz, Eladio TMB - Transports Metropolitans de Barcelona 

Diéguez Ferrer, Laura  CCOO - Comissions Obreres de Catalunya 

Díez, Elena Fundació Catalana per a la Prevenció de 

Residus i Consum Responsable 

Espigulé i Dalmau, Josep  Societat Catalana d’Educació Ambiental-

SCEA  

Fernández González, Mari Grup Municipal Socialista 

Franch López, Xavi Col·legi d’Educadors i Educadores Socials de 

Catalunya-CEESC 

Franquesa, Teresa Ecologia Urbana, Ajuntament de Barcelona 

Gispert Pellicer, Carles Universitat Autònoma de Barcelona-UAB 

González, María José Cambra Oficial de Comerç, Indústria i 

Navegació de Barcelona 

González Rabanal, Marta Unió General de Treballadors-UGT 

Gordillo i Ferré, Laura Escola Nostra Senyora de Lourdes 

Guiu Agustí, Josep Lluís Cellnex Telecom 

Laudy, Sander Eco-Union 

Miranda i Garuz, Josep Maria ACEFAT AIE 

Montfort Craver, David Districte de Gràcia 

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

Palos i Ezquerra, Xavier Xarxa d’Economia Solidària-XES 

Pascual i Masana, Josep Escola Betània-Patmos 

Puig Ysern, Martí Club EMAS 

Ral Ribé, Griselda Gas Natural Distribución, SDG, SA 

Reñé Garaboa, Miquel Secretari 

Rivero Matas, Montse Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis 

Urbans, Ajuntament de Barcelona 

Romero Cálix, Ana AMB - Àrea Metropolitana de Barcelona 

Rovira Bastús, Patrícia Barcelona + Sostenible 

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



 

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

Federació Ecologistes de Catalunya-CEPA 

Sánchez, Clara Prevenció de Residus, Ajuntament de 

Barcelona 

Sangrà, Quim Grup Municipal d’Esquerra Republicana 

Sanz i Cid, Janet Presidenta 

Serra i Raventós, Jordi Universitat de Barcelona-UB 

Soler i Montagut, Josep Lluís Associació Natur Catalunya 

Soler, Francesc Ecologia Urbana, Ajuntament de Barcelona 

Suárez, Montse Institut Municipal d’Educació de Barcelona-

IMEB 

Valls Guardiola, Boris Grup Municipal del Partit Popular 

Ventayol, Irma Ecologia Urbana, Ajuntament de Barcelona 

Vila Rutllant, Cristina BCASA 

Vázquez González-Roman, Carlos Neteja i Gestió de Residus, Ajuntament de 

Barcelona 

Ximero, Frederic Comissionat d’Ecologia, Ajuntament de 

Barcelona 

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

Sant Andreu, Blasco, Orland, Secretari Consell de Ciutat, Gumà i Bondia, Marta, Lliga 

per la Defensa del Patrimoni Natural-DEPANA, Lázaro, Georgina, CJB - Consell de la 

Joventut de Barcelona, López-Grado i Padreny, Sergi, Federació d’Associacions de 

Veïns i Veïnes de Barcelona, Solanas Romero, Gemma, Il·lustre Col·legi d’Advocats 

de Barcelona-ICAB, Vila, Francina, Grup Municipal de Convergència i Unió. 

1. Benvinguda 

La Presidenta i Tinenta d’Alcaldessa, Sra. Janet Sanz, dóna la benvinguda a 

les persones assistents i membres del Plenari del Consell Ciutadà per la 

Sostenibilitat. Comenta que la celebració de la sessió plenària al Casinet 

d’Hostafrancs del barri de Sants forma part de la proposta de descentralització i 

itinerància que van acordar com a Consell, i que a la sessió d’avui es tractaran 

molts temes, uns informatius i altres de debat i reflexió, però que hi haurà dos 

molts rellevants: canvi climàtic i residus. 

Explica que el canvi climàtic és una qüestió prioritària, recordant que en 

aquests dies està tenint lloc la Cimera del Canvi Climàtic a Marràqueix, on 

s’hauran de debatre molts assumptes, just un any després de l’Acord de la 



 

Cimera de París, que va suposar un punt d’inflexió del que venia sent fins ara; 

necessari però no suficient pels reptes que tenim com a ciutat. Posa en 

evidència que des de la ciutat es té un altre compromís amb objectius molt més 

ambiciosos i que no només són de l’Ajuntament de Barcelona, sinó que són de 

tota la ciutadania, simbolitzant un bon exemple de cooperació, treball i 

confiança entre les entitats i el propi Ajuntament. En aquest sentit, recalca que 

l’Ajuntament no vol dir a les entitats el que han de fer, sinó valorar-ho amb 

elles, sempre des del treball conjunt per aconstruir un camí de lluita contra el 

canvi climàtic. Afirma que des de l’Ajuntament posaran tots el recursos i 

esforços perquè realment s’arribi a un compromís amb resultats òptims per a la 

ciutat i per a tothom, ja que s’està parlant de la vida de la gent, i recorda que un 

altre element important són els grups de treball del Consell que estan 

desenvolupant dinàmiques de les que sortiran molts altres projectes. En aquest 

sentit, hi ha elements importants com el tema de les subvencions específiques 

per projectes col·laboratius que requereixen acabar de donar-los una volta 

perquè siguin útil per les entitats. 

Continua explicant que una altra qüestió d’oportunitat a l’horitzó és el tema dels 

residus. Es ve d’una època en la què tots els indicadors ambientals han anat 

millorant; però ara, totes les simulacions plantegen molts reptes. Els residus 

constitueixen un tema central en el què hi ha molts agents implicats: indústries, 

comerços i ciutadania en general i, des d’aquesta òptica, Barcelona mostra el 

seu compromís amb l’Estratègia Residu Zero, on es pretén implicar la resta 

d’ajuntaments, Àrea Metropolitana, Generalitat i altres agents administratius. 

Anticipa que s’aniran succeint altres temes com el contracte i la recollida de 

residus, on s’hauran de demostrar tots aquests compromisos, i conclou posant 

l’accent en la importància d’aquest tema i en la necessitat de seguir treballant 

tots plegats en relació a la reducció de residus. 

Seguidament, remarca i posa en valor la importància del treball que s’està 

desenvolupant al Consell, evidenciat per la mateixa assistència al plenari, 

demostrant el compromís de tothom i la seva participació en tot el que es 

proposa amb la millor implicació. La vessant ecològica constitueix un element 

central i agraeix les moltíssimes aportacions a l’Estratègia Residu Zero que es 

van fer quan es va demanar al juliol. A més, demana a tothom que continuïn 

enfortint i participant en tot, tant si els pregunten si volen participar com si no. 

Afegeix que el nou govern ha impulsat moltíssimes propostes, però adverteix 

que arribem a l’any 2017 i ens trobarem a meitat de mandat, pel que ja s’haurà 

d’anar a “velocitat de creuer” en moltes d’aquestes actuacions. Pronostica que 

han de començar a veure que moltes d’aquestes transformacions es 

materialitzen en coses concretes: menys projectar i més fets i resultats. 

Per altra banda, anuncia el canvi de Comissionat d’Ecologia per motius 

personals, agraint a Eva Herrero el seu treball desenvolupat durant el seu 

càrrec, i dóna la benvinguda al nou Comissionat d’Ecologia, Frederic Ximeno. 

Agraeix moltíssim que hagi acceptat aquesta responsabilitat, ja que implica 

continuar tota una feina fonamental iniciada per l’Eva Herrero i la resta de 



 

l’equip on l’Ecologia és l’eix vertebrador de les polítiques d’urbanisme i mobilitat 

a nivell de ciutat; però també es pretén arribar molt més enllà. Explica que el 

coneixement, la trajectòria i l’experiència del Frederic, que ha treballat a la 

Generalitat i en una fundació especialitzada en temes ambientals, entre 

d’altres, l’avala per poder inspirar i seguir construint el camí per fer de les 

polítiques de sostenibilitat una referència. 

Finalment, agraeix a Miquel Reñé, secretari del Consell, la tasca, el compromís 

i la trajectòria professional de cara a la seva propera jubilació, i el convida al 

proper plenari del Consell, seguit d’un fort aplaudiment de reconeixement a la 

seva labor. 

El Comissionat d’Ecologia, Sr. Frederic Ximeno, agraeix la Janet Sanz que li 

hagi proposat per aquesta tasca. Molt breument diu que és un honor i un plaer, 

i que pren la responsabilitat amb molt de gust. Afirma que és molt conscient de 

tota la feina feta per l’Eva Herrero i la resta de l’equip, pel que no té cap 

intenció de canviar res. Es posa a la disposició del Consell, advertint que ara és 

el moment de concretar treballs i planejaments, i que aquest és l’encàrrec que 

té. Finalitza explicant que el seu objectiu és impulsar el Compromís i tots els 

projectes que estan en marxa, i que per això estarà a disposició de tothom. 

 

2. Aprovació de l’acta de la sessió anterior 

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

sessió anterior. 

 

3. Temes informatius 

El secretari del Consell,Sr. Miquel Reñé, explica que han agrupat tots els 

temes informatius per a no sobrecarregar aquest Consell i que els temes més 

importants es puguin tractar amb més temps. Recorda que s’ha enviat 

documentació de tot per tal que durant el torn obert de paraules es puguin 

plantejar les oportunes qüestions. 

Nous membres del Consell per canvis de membres d’organitzacions: 

• Sra. Georgina Lázaro, representant del Consell de la Joventut de 

Barcelona, que substitueix al Sr. David Nàcher. 

• Sr. Antoni Coll, representat del Districte de Les Corts, que substitueix a 

la Sra. Laura Cañadas. 

• Sr. Julio Bermejo, representant d’Arquitectura Ambiental, que substitueix 

al Sr. Toni Escudé. 



 

• Sra. Carme Rius, representant del Consell de les Dones de Barcelona, a 

nivell d’observadora per petició. 

Nous membres del Plenari de la Comissió Permanent: 

• Sr. Carles Gispert, representant de la Universitat Autònoma de 

Barcelona, que substitueix al Sr. Manel Sabés. 

• Sr. Leo Bejarano, representant del Col·legi d’Ambientòlegs de 

Catalunya, que substitueix a la Sra. Susana Pascual. 

• Sra. Laura Diéguez, representant dels sindicats UGT i CCOO,per 

petició. 

Nous membres observadors del Consell, tècnics de l’Ajuntament de Barcelona: 

• Jordi Campillo, gerent d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 

• Cristina Castells, directora d’Energia i Qualitat Ambiental. 

• Xavi Hernández, director d’Espais Verds i Biodiversitat. 

• Cristina Vila, directora de BCASA. 

• Carles Vázquez, director de Neteja i Gestió de Residus. 

• Montse Rivero, coordinadora tècnica de la Gerència d’Ecologia Urbana. 

• Jordi Rivas, gerent adjunt d’Ecologia i Serveis Urbans. 

Balanç del procés participatiu del PAM: 

El secretari del Consell, Sr. Miquel Reñé, excusa l’absència del Sr. Orland 

Blasco, de l’Àrea de Ciutadania, Participació i Transparència. Per aquest 

motiu s’enviarà a tothom el document corresponent, que també es pot trobar al 

web del PAM. També afegeix que al torn obert de paraules poden fer alguna 

pregunta al respecte. 

Revisió i actualització de les Normes Reguladores de Participació Ciutadana: 

El secretari del Consell, Sr. Miquel Reñé, explica que aquest projecte 

participatiu s’ha iniciat fa uns mesos i recorda que els dies 21 i 22 d’octubre es 

van realitzar unes jornades dirigides a tots els consells sectorials, territorials i 

ciutadania. Aquestes jornades van consistir en la elaboració d’un document 

marc que ha d’acabar en una proposta de Nou Reglament de Normes de 

Participació. A més, aquest reglament es penjarà al mes de març a la 

Plataforma Decidim Barcelona per a que la resta de la ciutadania també pugui 

participar-hi. Recorda als membres del Consell que ara tenen el document que 



 

es va presentar a les jornades, i que se’ls enviarà el document base amb el 

resultat de las jornades per si volen fer més aportacions. 

Continua aclarint que no han introduït aquest punt com un tema principal 

perquè aquest procés de renovació el van fer fa uns anys, i molts del elements 

que estan sortint són reflexions que ja s’han fet. Quan arribi el moment, podran 

fer aportacions i també les podran enviar a la Secretaria per traslladar-les a 

l’Àrea de Ciutadania. Finalitza dient que està previst que s’aprovi al mes de 

juny o juliol de l’any que ve, i que serà important veure com queda perquè això 

afecta també als Reglaments de Consell Sectorial, ja que les normatives de 

participació toquen tres àmbits: òrgans de participació, processos participatius i 

mecanismes de democràcia directa. 

Indicadors d’assoliment del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat (es lliura un 

exemplar del document d’Indicadors 2014 a cada assistent): 

La Sra. Irma Ventayol, d’Ecologia Urbana, presenta un resum del Nou 

Informe d’Indicadors de Sostenibilitat de Barcelona. Recorda que a la penúltima 

sessió del plenari a Vilapicina van entregar l’Informe de l’any 2013, però a 

conseqüència de l’agenda no van poder explicar les millores d’aquest informe 

respecte altres anys. Anticipa que explicarà molt breument el nou model 

d’informe, què han afegit al web de Barcelona + Sostenible (amb un apartat 

específic i millorat dels indicadors), els resultats dels indicadors de sostenibilitat 

més significatius de l’any 2014 i els propers passos i reptes pendents per 

aconseguir en aquest tema. 

Comença recordant que la primera bateria d’indicadors que tenien feia 

referència al Compromís per la Sostenibilitat 2002-2012. Amb l’actualització i la 

renovació del Compromís, aquests indicadors han canviat amb l’ajuda dels 

grups de treball creats per aquest objectiu. Per definir els indicadors es van 

establir una sèrie de criteris que enumera i defineix: rellevància, inclusivitat, 

comunicatiu i educatiu, disponibilitat, sensibilitat als canvis, qualitat i rigor, 

comparabilitat i completitud. Aclareix que no tots els indicadors compleixen tots 

el criteris al ser aquests molt ambiciosos i continua explicant que van definir 

també un nou format d’Informe de seguiment que fa referència als 10 objectius, 

amb 28 indicadors consultats a 30 referents majoritàriament municipals, però 

també d’altres administracions, i amb nous continguts: apartat de dades 

bàsiques de la ciutat, resum que facilitarà una lectura a cop d’ull i major 

visibilitat de les bones pràctiques que s’estan desenvolupant des de les 

diferents organitzacions signants. Quant a la imatge de l’Informe, explica que 

han fet un disseny més agradable, amb molts nivells de lectura i més 

interpretació dels resultats, inclosa l’escala territorial. A més, han afegit un valor 

de referència per a la majoria dels indicadors, ja siguin normatius, europeus o 

interns. 

Continua comentant les novetats al web de Barcelona + Sostenible, on es 

poden consultar els objectius per separat i els d’anys anteriors, i passa a 

explicar els principals resultats de l’any 2014: 



 

• El 69% dels indicadors milloren respecte 2013. 

• El 82%dels indicadors tenen una tendència favorable. 

• Dels que tenen valor de referència, el 55% assoleixen l’objectiu. 

Finalitza enumerant i explicant els punts forts i les oportunitats de millora 

establertes amb els referents amb els quals han estat treballant els indicadors, i 

informant que l’Informe amb dades 2015 possiblement sortirà al desembre 

d’enguany i el de 2016 al maig de l’any que ve, incloent aquest últim l’ISO 

3720:2014, els indicadors del PAM i les possibles millores establertes amb els 

referents. Afegeix que tota aquesta informació s’anirà publicant a mesura que 

es vagi obtenint i que estarà encantada de respondre qualsevol dubte. 

Cicle d’Estratègies d’Ecologia Urbana: 

La Sra. Marta Cuixart, d’Ecologia Urbana, fa un balanç de les tres jornades 

de treball dirigides als membres del Consell i signants del Compromís Ciutadà 

per la Sostenibilitat en el marc del Cicle d’Estratègies d’Ecologia Urbana del 

mes de juliol de 2016, seguint la línia de construcció col·lectiva de polítiques: 

Omplim de vida els carrers de Barcelona – Superilles (30/06/16), Més i millors 

arbres per Barcelona – Pla Director de l’Arbrat 2016-2036 (07/07/16) i Cap a 

una Barcelona lliura de residus – Estratègia Residu Zero (14/07/16). Els 

informes resultants d’aquestes sessions estan penjats al web, per tant afirma 

que no s’estendrà massa. Al conjunt de sessions hi van participar unes 110 

persones de diferents organitzacions: 46 assistents de 31 organitzacions a la 

jornada de Superilles, 22 assistents de 12 organitzacions a la jornada del Pla 

Director de l’Arbrat 2016-2036 i 44 assistents de 28 organitzacions a la jornada 

de l’Estratègia Residu Zero. Finalitza afegint que, a part dels membres de la 

xarxa, també es va convidar a altres organitzacions, i que respondrà a 

qualsevol dubte durant el torn obert de paraules. 

 

4. Presentació i posada en comú: Cap a una Barcelona sense residus-Estratègia 

Residu Zero 

El Comissionat d’Ecologia, Sr. Frederic Ximeno, fa una petita introducció 

expressant que l’Estratègia és fruit de tota la feina feta i agraint a totes les 

persones que l’han fet possible. Pensa que és important recordar al conjunt de 

la ciutadania el per què és necessari fer un canvi de perspectiva, no només des 

d’una lògica sostenibilista que comparteixen des de la Taula, sinó també 

perquè han de canviar el repunt de la generació de residus, l’estabilització de la 

recollida selectiva en el 40% (sense arribar als objectius a nivells europeu, 

català i municipal) i l’increment de la fracció resta. Afegeix que aquesta 

estratègia respon a l’assumpció per part de la ciutat de l’Estratègia Residu Zero 

de Barcelona, que ja estava plantejada al Compromís, i reitera l’agraïment a 

totes les persones implicades. 



 

El Sr. Carles Vázquez, de Neteja i Gestió de Residus, recorda als assistents 

al plenari del Consell que se’ls ha enviat el document de l’Estratègia Residu 

Zero, on s’explica la necessitat de reduir, prevenir i augmentar la recollida 

selectiva, basant-se en la recuperació de materials i recursos en lloc de 

l’eliminació de residus. Afirma que no han de parlar de residus, sinó de 

recursos, ja que aquest és el repte. Enumera els principals objectius de 

l’Estratègia, que són avançar cap una economia circular, assolir una nova 

cultura del consum, canviant els nostres hàbits i impulsant el Pla de Consum 

Responsable, augmentar els serveis de recollida selectiva, prevenir des de 

l’origen, comptat amb tots el agents implicat, difondre i ser capaços d’explicar-

ho, i tot això s’ha de fer entre tots amb consens polític. Segueix explicant que la 

quantificació d’aquests objectius es farà amb tres indicadors contundents: no 

augmentar el residus per sobre d’1,2 quilograms per persona i dia, arribar als 

nivells de reciclatge desitjats i aconseguir una fracció orgànica neta per sota del 

8% d’impropis. 

Pel que fa als àmbits d’actuació, fruit del treball de la jornada del 14 de juliol, 

enumera els següents: prevenció, simplificació dels models dels sistemes de 

recollida, fracció orgànica com a eix central dels residus, gestió dels residus no 

només ciutadana, sinó també comercial, punts verds com a especialització i 

oportunitats i disseny dels productes. Lamenta que, malauradament, seran 

necessàries normatives i fiscalitat perquè això es consolidi, sempre 

acompanyat de campanyes d’educació i comunicació. Finalitza afegint que, a 

partir d’ara, han de ser capaços de concretar, escrivint un document molt més 

treballat, amb accions concretes, calendari i objectius, i que serà el que faran 

els propers mesos. 

El secretari del Consell, Sr. Miquel Reñé, explica que no constituiran un grup 

de treball específic; però el que sí faran en funció del desenvolupament serà 

iniciar processos participatius semblants al cicle de conferencies i estratègies 

per rebre comentaris i aportacions. Afirma que el plenari s’està desenvolupant a 

termini, pel que hi ha temps per fer comentaris o aportacions. 

El Sr. Josep Lluís Soler, de l’Associació Natur Catalunya, recorda que a les 

jornades del mes de juliol van plantejar, conjuntament amb l’Estudi de la 

Barcelona Sense Residus, una exposició dels residus a l’Àrea Metropolitana, i 

la conclusió a la que van arribar va ser que hi hagi una mica d'intercanvis 

d’opinió i treball entre el municipi, l’Àrea Metropolitana i la província. Afirma que 

hi ha entitats i empreses de recollida selectiva amb una millora del 70-80%, pel 

que demana més col·laboració amb aquestes empreses i altres ajuntaments 

per tal d’assolir els objectius. 

El Sr. Joan Salabert, del Centre d’Ecologia i Projectes Alternatius – 

Federació Ecologistes de Catalunya, felicita per la iniciativa d’impulsar 

aquestes agendes de ciutat, i demana la incorporació de l’Ajuntament, tant a 

nivell administratiu com a nivell de ciutat, a l’Estratègia Catalana Residu Zero. 

Explica que és un procés molt senzill que servirà per donar impuls a aquesta 

xarxa. Per altra banda, creu que han de donar a l’Estratègia Residu Zero un 



 

nivell més internacional, ja que suposaria un al·licient per altres ciutats del món 

que veuran Barcelona com a referent. Finalment, exposa que, com a ciutat 

central de Catalunya i de l’Àrea Metropolitana, importadora de recursos i 

exportadora de residus, han d’assumir aquesta responsabilitat i començar a 

plantejar-se la participació de l’Ajuntament en el canvi normatiu a nivell de 

residus que es posarà en marxa en breus, sobretot impulsant una “pota” que fa 

falta al marc normatiu en la línia de prevenció de residus i implicació de les 

empreses en la solució del cost i la problemàtica. Sentencia que, des del 

Consell, haurien de participar des del primer moment en la legislació. 

El Sr. Oriol Batlle, de l’Escola Pia Sant Antoni – Escola Pia de Sarrià-

Calassanç, posa sobre la taula la necessitat de “premiar” empreses i entitats 

per incentivar la correcta gestió dels residus, i demana ajuda per a què les 

escoles mitjanes i petites puguin gestionar els residus de la forma que voldrien. 

Que els posin les coses més fàcils per poder fer-ho. 

La Presidenta i Tinenta d’Alcaldessa, Sra. Janet Sanz, respon que recolliran 

i valoraran les aportacions i els comentaris que s’han fet. Afegeix que la visita a 

altres experiències ajudarà i ho compartiran amb tothom, deixant constància de 

la vinculació i participació del municipi a nivell de Catalunya. En aquest sentit, 

recalca que estan treballant a nivell tant de l’Àrea Metropolitana com de 

Catalunya, sent conscients de les dificultats: el que ha pogut funcionar en un 

municipi potser no funcioni a Barcelona, pel que s’ha d’adaptar a la nostra 

ciutat. Recorda i valora molt positivament que la proposta de Residu Zero 

sorgeix de les entitats i no des de l’Administració, i que han de continuar 

treballant en aquest sentit. Finalitza, afirmant que ara tenim una oportunitat 

amb la nova Llei de Residus, el plantejament del Pla Metropolità  i la nova 

contracta de residus, recollida i neteja. Cal obrir aquest camí entenem les 

limitacions, veient les propostes de les escoles i equipaments per donar 

respostes de forma urgent i activar-ho amb tots aquests agents de forma 

conjunta. 

 

5. Estat de la qüestió dels Equips de Projecte del Compromís de Barcelona pel 

Clima 

El vicepresident, Sr. Lluís Sala, presenta el procés de treball seguit en el 

marc del Compromís de Barcelona pel Clima. Explica que aquest treball ha 

ocupat pràcticament tot l’any tant a la Comissió Permanent com al Consell 

Ciutadà, i és una de les raons per les que es reuneixen avui, agraint la 

participació de tothom. Continua dient que fa temps que es va crear un grup de 

treball format pels signants del Compromís Ciutadà per tal de definir el full de 

ruta de la ciutat i els projectes col·laboratius. Aquest grup es va reunir en tres 

sessions per parlar dels àmbits d’intervenció, i la tercera sessió va coincidir 

amb el Fem Xarxing pel clima. Paral·lelament es va fer la redacció del 

Compromís pel Clima, on es van convidar a representants dels grups de treball. 

Tot això es va presentar al Saló de Cròniques de l’Ajuntament en forma del 



 

Compromís de Barcelona pel Clima, que consta d’un preàmbul sobre la 

importància d’aquest Compromís, els compromisos a llarg termini que la ciutat 

volia assumir i la concreció dels projectes liderats per l’Ajuntament de 

Barcelona i per totes les entitats d’aquesta xarxa. Aquest Compromís signat es 

va presentar a la Cimera de París el 4 de desembre de 2015. Finalitza posant 

l’accent en que ara tenen molts deures per fet, els compromisos a llarg termini: 

reducció d’un 40% d’emissions de CO2 equivalent per càpita respecte 2005 i 

aconseguir un increment del verd urbà d’1 m2 per habitant actual. 

La Sra. Cristina Castells, d’Energia i Qualitat Ambiental, exposa el que s’ha 

fet en els projectes liderats per l’Ajuntament: 

• Creació d’un Operador Energètic Municipal: explica que, després de 

l’aprovació de la Mesura de Govern de Transició cap a la Sobirania Energètica 

del passat 22 de juliol, es va fer palès la voluntat de l’Ajuntament de Barcelona 

per a desenvolupar un paper actiu en el mercat energètic; tot això, sent molt 

conscients de les limitacions que les administracions locals tenen en el món 

reglamentari de la gestió d’energia. Així doncs, es van comprometre a crear 

una Comercialitzadora d’energia elèctrica pública no mercantilista, amb tres 

grans voluntats: facilitar la generació d’energia per part de la ciutadania, 

gestionar l’energia produïda i comercialitzar-la per, lligant-la a la demanda, 

garantir el subministrament necessari a totes les persones amb dificultats i/o 

situació de vulnerabilitat. La nova activitat econòmica que desenvoluparà 

l’Ajuntament requereix d’un Expedient d’iniciativa econòmica que sortirà al 

desembre, analitzant molt bé que haurà de ser aquesta Comercialitzadora i si 

serà un negoci viable. Aclareix que actualment s’està treballant en la memòria 

justificativa, tenint com a premisses que la Comercialitzadora ha de ser societat 

mercantil i que també sigui mitjà propi de l’Ajuntament, pel que es va decidir 

que TERSA sigui la comercialitzadora, ja que genera molta energia amb la 

revalorització del residus i gestiona i manté totes les instal·lacions de generació 

municipals. Conclou pronosticant que si tot funciona bé, a partir de la tardor de 

2018 podrien iniciar la comercialització d’energia. 

• Desplegament de les xarxes de fred i calor: valora aquests elements 

com a molt interesants per l’eficiència energètica i gestió de la demanda, ja que 

es basen en l’economia d’escala i gran part de l’energia que utilitzen es 

residual. La xarxa de DISTRICLIMA fa servir el vapor de generació de 

revalorització energètica dels residus, mentre que ECOENERGIES aprofita el 

fred de la gelatera del Port. Així doncs, s’han incorporat clients molt 

interessants: l’Hospital del Mar construirà noves sales climatitzades amb 

DISTRICLIMA i MERCABARNA es connectarà amb la futura xarxa de fred 

industrial de DISTRICLIMA. 

• Programa d’estalvi i eficiència energètica en els edificis municipals: 

explica que els edificis i les dependències municipals són el sector que més 

consumeix dins del propi Ajuntament, amb més del 50% de consum; per tant, 

aquest és un sector on cal treballar i destinar esforços. Al mes de març, es va 

reunir el Grup de Treball del Pla d'Estalvi i Millora Energètica d'Edificis 



 

Municipals de la Taula Interna Canvi Climàtic amb una assistència de més d'un 

90% de les persones invitades, i es van consensuar les 4 accions prioritàries: 

monitoratge energètic a 2-5 equipaments anuals per cada sector/districte, 

mesures de millora en l’envolupant dels edificis, com tancaments i aïllaments, 

empoderament, coneixement, formació especialitzada, formació i divulgació de 

bones pràctiques i reducció del consum dels edificis municipals mitjançant 

mesures de low-cost i estalvi garantit. Remarca que BIMSA ha incorporat 

mesures d’estalvi, eficiència i autoproducció en els procediments de validació 

d'obra nova i rehabilitacions, mitjançant informes Responsables d’Espai Públic, 

i quel'Agència d'Energia de Barcelona ha elaborat de nou o actualitzat 7 

documents corresponents a procediments de disseny, clàusules contractuals 

de contractació i obra relatius a les diverses fases d’implantació d’un sistema 

de monitoratge energètic de consum i autoproducció; disseny, instal·lació i 

recepció de sistemes fotovoltaics segons nova normativa estatal, i disseny i 

instal·lació i recepció de sistemes solars tèrmics municipals. 

• Pla d’impuls a la bicicleta: posa l’accent en que volen que la ciutat sigui 

una ciutat amb menys vehicles, pel que han de donar facilitats de canvi modal 

real, i creuen que la bicicleta és una bona línia de treball per aconseguir-ho. 

Recorda que al 2016 es van fer 5 nous carrils bici i s’han millorat estructures 

existents i que, actualment, hi ha altres 12 carrils més que es troben en fase 

d’obra o d’inici al primer trimestre de 2017. En totes aquestes actuacions s’ha 

intentat treballar amb criteris homogenis de desplegament i configuració, amb 

les necessitats d’adaptació a cada circumstància, millorant la senyalització a les 

interseccions bici-vianant, construint nous aparcaments de bici en calçada pel 

Programa Bicia’t d’aparcaments de bicicletes a l’interior d’edificis. 

• Disseny d’un corredor verd que reforci serveis ambientals i la mobilitat 

sostenible: comenta que la idea del corredor verd consisteix en donar 

continuïtat, estratificar i naturalitzar els espais per fer-los molt més diversos i 

atractius, pacificats i saludables. En aquest sentit, s’ha anat treballant i definint 

recorreguts, arribant a la conclusió del Corredor Verd Collserola-Ciutadella, 

amb el Passeig de Sant Joan més o menys desenvolupat, però on s’ha 

d’acabar de definir i desenvolupar el recorregut fins a Collserola. Així doncs, es 

pretén aconseguir que tant Mas Ravetllat com la zona de la Font Castellana, 

des del Parc de les Aigües fins a connectar amb Tres Turons, entrin a formar 

part d’aquest corredor, que es vol terminar d’executar al 2018-2019. 

• Creació d’un espai d’especial interès per a la biodiversitat al Parc de 

Joan Miró: explica que s’han creat espais per afavorir la fauna mitjançat 

plantacions i refugis per atreure ocells, papallones i altra fauna beneficiosa, 

amb una acurada selecció d’espècies vegetals nectaríferes que ofereixen 

possibilitats d’alimentació a diverses espècies de papallones i a d’altres 

pol·linitzadors, petites rocalles i acumulació de troncs per oferir possibilitats de 

refugi i alimentació a d’altres grups faunístics, camins dins de l’espai per dirigir 

el pas de les persones tot evitant el trepig de les plantacions i gairebé el 99% 

del jardí està construït amb material orgànic com plantes, terres vegetals, 

encoixinat de restes d’esporga o troncs, on l’1% restant correspon al reg. 



 

• Confecció d’un mapa de població vulnerable al canvi climàtic en relació 

a la salut: lligat al tema d’adaptació al canvi climàtic, comenta que s’ha fet una 

anàlisi de com la població es veu afectada al canvi climàtic en base a 

projeccions de futur tant de temperatura com de pluviometria, realitzats pel 

Servei de Meteorologia de Catalunya. Es pretén veure com les variacions 

poden afectar a l’illa de calor, la qualitat de l’aire, la biodiversitat, el risc 

d’incendis, el subministrament energètic, el subministrament d’aigua, la 

inundabilitat i la vulnerabilitat d’infraestructures. Ressalta que el treball està 

bastant avançat ;així doncs, cap al març de l’any vinent s’acabarà i es farà la 

presentació al Consell. 

La Sra. Patrícia Rovira, de Barcelona + Sostenible, explica, a partir dels 

pòsters presentats a la jornada Fem Xarxing, l’estat dels 9 projectes liderats per 

les entitats. Aquests projectes van començar com a propostes al document de 

Barcelona pel Clima i enguany, alguns d’aquests, ja tenen actuacions en 

marxa. Al desembre es va fer la presentació del document a París i, a partir de 

llavors, van pensar una proposta metodològica de com ajudar a les entitats a 

treballar conjuntament entre persones que no treballen en el mateix àmbit, però 

que tenen objectius comuns. Van preparar una sèrie de tallers amb una primera 

sessió inicial al març per incorporar-se als equips definits per continuar 

treballant tres sessions més amb l’acompanyament d’un expert, a més d’una 

proposta de metodologia de redacció de projectes per configurar els diferents 

apartats. Ja al mes de maig i amb projectes més concrets, cada equip va anar 

treballant al seu ritme amb dues persones de suport: un referent municipal i una 

persona de la secretaria tècnica. Així doncs, cada equip està constituït per 

entre cinc i vint entitats i dues persones de suport. Afegeix que al ser molt 

important explicar l’estat d’aquest projecte a la resta de la xarxa, es va aprofitar 

la jornada de networking del Fem Xarxing. Pel que la 5a sessió va consistir en 

la configuració dels pòsters que es van presentar. Al novembre fa pràcticament 

un any del començament i és molt necessari buscar la manera d’acompanyar al 

equips per aconseguir arribar a finals de 2017 amb totes les accions 

desenvolupades. Els projectes liderats per les entitats són: 

• En bici a la feina: promoció de la bici unint la reutilització i l’ús de la 

bicicleta al món de les empreses i associacions. 

• Camins escolars segurs: treball juntament amb Camins Escolar per 

estudiar com fer-los més segurs. És una campanya de comunicació per als 

vehicles que comparteixen camí. 

• Cobertes mosaic: es pretén fer més sostenibles els nostres terrats. És 

un equip bastant gran que es planteja crear cobertes mosaiques combinant 

espais verds, recollida d’aigua i producció d’energia solar, tèrmica i fotovoltaica. 

Treballen diferents línies: documental, creació d’un tipus de concurs públic o 

una altra fórmula per aprofitar els terrats i comunicació a la ciutadania dels 

beneficis d’aquests terrats. 



 

• Campanya #compromispelclima: campanyes de comunicació per arribar 

a la ciutadania i fer present el canvi climàtic a la vida de les persones, 

mitjançant el web i altres accions per arribar a diferents públics, explicant el 

canvi climàtic amb un llenguatge senzill. 

• E4: Endolla’t a l’estalvi i eficiència energètics: projecte bastant tècnic 

d’elaboració d’una guia de proposta de millora dels habitatges i comerços, amb 

mesures tant de compromís com tècniques. 

• Fem pinya contra el canvi climàtic: educació ambiental plantejant 

l’elaboració d’una guia per facilitar als educadors fora de l`àmbit del medi 

ambient l’aplicació a la seva tasca diària de educadors. 

• Punt verd 2.0: beneficis de l’economia circular en la línia del que ha 

explicat Carlos Vázquez; que el punt verd no sigui un lloc de recepció de 

residus, sinó un espai d’intercanvi i reparació. 

• Reforma passiva i consciència activa per fer front la pobresa energètica: 

més caire social adreçat a ajudar a les persones que tenen habitatges que els 

costa fer front econòmicament i reformes per estalviar el consum. 

• Sarrià residu zero: va començar amb un caràcter més genèric, però s’ha 

concretat al barri de Sarrià, amb recollida selectiva de residus porta a porta i 

una campanya de comunicació al veïnat. 

Aclareix que no han parlat de les entitats darrere dels projectes ni dels objectius 

marcats per ajustar-se al temps del plenari, i alerta que s’ha detenir molt clar 

que per fer tot això queda un any, pel que es continuarà treballant en aquest 

sentit. 

El secretari del Consell, Sr. Miquel Reñé, torna a donar la paraula als 

assistents perquè puguin fer comentaris o aportacions respecte el Compromís 

de Barcelona pel Clima i els diferents projectes que s’estan desenvolupant. 

Com que alguns dels membres del plenari han participat en els equips de 

projecte del Compromís de Barcelona pel Clima, els demana que facin alguna 

aportació per avaluar l’experiència i fer propostes de millora. 

El Sr. Sander Laudy, d’Eco-Union, mostra la seva preocupació envers una 

possible competència de l’Operador Energètic Municipal amb l’empresa Som 

Energia. Vol saber quines seran les ambicions d’aquest operador municipal. La 

Presidenta i Tinenta d’Alcaldessa, Sra. Janet Sanz, tranquil·litza afirmant 

que l’estratègia de l’Ajuntament és de transició energètica perquè Barcelona 

sigui un gran productor d’energia renovable, aquest és el gran repte que tenim 

com a ciutat. Afirma que s’ha de promocionar que la gent no tingui por de 

consumir energia renovable arran de la Llei Energètica del Govern central, 

quan en realitat els efectes són positius pel consum i per la sostenibilitat. 

Comenta que Som Energia no ha arribat a tota la gent que es voldria, i que la 

comercialitzadora funcionarà com a complement estratègic, mai com a 



 

competència del sector, ja que el que es pretén és arribar més enllà del que 

puguin les companyies elèctriques. Explica que l’Ajuntament ha destinat i 

seguirà destinant molts recursos per arribar a la gent que no pot, qüestionant 

els oligopolis i demostrant que es pot consumir diferent. Aclareix que han parlat 

des del començament amb Som Energia per buscar un espai estable de 

desenvolupament d’estratègies conjuntes juntament amb els productors 

d’energies renovables del país. Posa d’exemple OBRA, un espai on 

constructors, arquitectes, aparelladors i tot un sector es troben, parlen i sumen, 

i vol que es construeixi un espai similar al món de l’energia amb tot el sector 

productiu que està resistint totes les Lleis. Deixa clar que no parlen d’operadors 

específics, sinó d’estratègies. 

La Sra. María de la Luz Castilla, de PricewaterhouseCoopers Auditores, 

S.L. (PwC), es mostra orgullosa d’aquestes estratègies i objectius tan 

ambiciosos, però comenta que l’Acord de París per l’objectiu dels 2 graus no és 

suficient. Pregunta si Barcelona ha fet un esforç més gran en aquest sentit i si 

l’ha posat en rellevància. Diu que fer aquesta reflexió valdria la pena. A més, 

vol saber si el vehicle elèctric forma part dels plans de mobilitat sostenible de la 

ciutat. La Presidenta i Tinenta d’Alcaldessa, Sra. Janet Sanz, proposa fer 

una reflexió de la situació actual tenint com a referència la situació de partida al 

maig de 2015 i, a partir d’aquí, valorar quins objectius podrem assumir en poc 

temps i quins hem complert. A més, recorda que tenim l’horitzó de 2050 com a 

ciutat, i que seran aquets objectius a curt termini els que ens ajudin a 

aconseguir-ho, tot i que ha estat un any d’estratègies de transició energètica 

amb moltíssimes traves legals. Però no només s’ha de tenir en compte el que 

fa l’Ajuntament, sinó també el que fa la gent a casa seva, amb l’assessorament 

i l’acompanyament corresponent. Recalca que tot allò ja està en marxa, però 

cal seguir treballant per arribar als objectius d’autosuficiència de 2050. Respon 

que l’Acord de París no serà suficient per assolir el límit dels 2 graus, però 

lamenta que els ajuntaments tampoc tenen els instruments necessaris per fer-

hi front. Explica que van anar a la Conferència d’Hàbitats de Nacions Unides 

amb temes centrals de sostenibilitat i energia, i van trobar diferències de 

governs a nivell de estat que faciliten o no aquestes mesures. En aquest sentit, 

afirma que és necessari buscar totes les escletxes que garanteixin la seguretat 

jurídica per dur a terme iniciatives sostenibles. Quant al tema de la bicicleta i 

els vehicles elèctrics, respon que l’Ajuntament aposta per la mobilitat 

sostenible, i recorda que històricament s’han desenvolupat programes potents 

de vehicles elèctrics a la ciutat. La instal·lació de TESLA a Barcelona com a 

indústria ens ajudarà a treballar també el tema de plaques i bateries, i serà 

important per mantenir vehicles elèctrics i millorar el transport públic. A més, 

s’han destinat molts recursos econòmics pels busos de barris, la nova xarxa de 

bus, sobretot als barris perifèrics, el sistema tarifari, el canvi de flota, amb un 

gran esforç en taxis i busos elèctrics i el tramvia i la seva connexió per la 

Diagonal. Finalitza dient que és una estratègia global que no només passa pel 

vehicle privat, sinó pel transport públic i el compartit. 

 



 

6. Torn obert de paraules 

El secretari del Consell, Sr. Miquel Reñé, dóna pas al torn obert de paraules 

per qualsevol altra qüestió no plantejada a la sessió d’avui. 

El Sr. David Montfort, del Districte de Gràcia, es queixa que tota la feina que 

s’està fent des de l’Ajuntament i les entitats no arriba a les entitats de barri, el 

petit comerç ni la ciutadania en general. Explica que fa uns quants dies van 

realitzar a Gràcia un consell de sostenibilitat i medi ambient, i els temes que es 

van tractar no tenien res a veure amb els tractats avui, pel que tenen la 

sensació d’estar fer una mena de treball de sensació a títol individual i els 

preocupa que el treball del Consell no acaba d’arribar al petit col·lectiu. Sembla 

que hi ha dos camins diferents: un de ciutat i un altre de barri. 

La Sra. María de la Luz Castilla, de PricewaterhouseCoopers Auditores, 

S.L. (PwC), comenta que hi ha una Agenda de Nacions Unides sobre els 

Objectius de Desenvolupament Sostenible i proposa que en algun moment, 

totes les accions d’aquest Consell es podrien lligar a aquesta Agenda. 

El Comissionat d’Ecologia, Sr. Frederic Ximeno, respon que l’Ajuntament de 

Barcelona clarament ha d’estar en l’Agenda de Nacions Unides i treballar en 

aquest sentit. 

La Presidenta i Tinenta d’Alcaldessa, Sra. Janet Sanz, mostra la seva 

preocupació per la demanda del Sr. David Montfort, ja que encara no s’ha resol 

des de l’últim plenari del Consell, i proposa incorporar un punt d’informació del 

que han fet els districtes i fer-los un retorn del que es parli al plenari, pel que 

s’ha de buscar una formula per fer-ho. Afirma que és un element a millorar i 

suposa que els altres consellers de districtes també volen. Reflexiona que el 

Consell ha de ser conscient del que s’està parlant a nivell de barri i que s’ha de 

treballar d’una forma mes plegada, pensant de cara al futur i al proper plenari 

del Consell com poden donar una mica de compte: per exemple, un petit minut 

d’explicació dels districtes com a primer punt. Demana als districtes donar 

opinió d’aquesta perspectiva, ja que no es poden aportar aquí unes reflexions i 

visions i altres als districtes. 

El secretari del Consell, Sr. Miquel Reñé, recalca que, quan van començar a 

fer els plenaris del Consell als diferents barris, ja tenien aquesta intenció 

demanada pel Sr. David Montfort, i diu que és molt important que participin les 

entitats i representants de barri als plenaris quan se’ls convidi. 

 

 

 



 

El Comissionat d’Ecologia, Sr. Frederic Ximeno, tanca la sessió agraint la 

presència de tots els participants. 

La sessió es tanca a les 20.39 h. 
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