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PLENARI DEL CONSELL CIUTADÀ PER LA SOSTENIBILITAT 

Acta de la sessió del 22 de març de 2018  

A la Sala d’Actes del Centre Cívic Barceloneta, a Conreria 1-9, el dia vint-i-dos de març de dos 

mil divuit, a les 18 h, es reuneix el plenari del Consell Ciutadà per la Sostenibilitat, sota la 

presidència del Sr. Frederic Ximeno, delegat per la Presidència, assistit per la Sra. Marta 

Cuixart, com a secretària del Consell. 

Hi concorren els Srs. i les Sres.: 

Organització Representant 

Vice-president Lluís Sala 

Escola Pia Sant Antoni - Escola Pia de Sarrià-

Calassanç 

Batlle, Oriol 

Arquitectura Ambiental Bermejo, Julio 

Districte de Sant Martí Cano, Pablo. En substitució d'Eva Campos 

Rezero - Fundació Catalana per a la Prevenció 

de Residus i el Consum Responsable 

Carulla, Laia. En substitució de Rosa Garcia 

Col·legi de Biòlegs de Catalunya Casanova, Josep Lluís 

Col·legi La Merced Casas, Clara 

Societat Catalana d'Educació Ambiental-SCEA Cataviela, Miguel. En substitució de Josep 

Espigulé 

Universitat Pompeu Fabra-UPF Figueras, Mònica 

Petita i Mitjana Empresa de Catalunya-PIMEC Goñi, Alejandro 

Unió General de Treballadors-UGT González, Marta 

Escola Nostra Senyora de Lurdes Gordillo, Laura 

Cellnex Telecom Guiu, Josep Lluís 

Agrupació AuS (arquitectura i sostenibilitat) Jimeno, Alrun 

Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de 

Barcelons-FAVB 

López-Grado, Sergi 

Universitat de Barcelona-UB Marcos, Oscar 

Club EMAS Martínez, Josep 

Eco-Union González, Alejandro. En substitució de Jeremie 

Fosse 

PIMEC - Micro, petita i mitjana empresa de 

Catalunya 

Goñi, Alejandro  

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

Grup Municipal d'Esquerra Republicana Sangrà, Quim 

Associació NaturCat Soler, Josep Lluís 

Districte de Nou Barris Villacampa, Albert. En substitució de Jennifer 

Coronado 

AMB - Àrea Metropolitana de Barcelona Lacort, Elena. En substitució de Joan Pinyol 

Com a convidats o observadors 

Agència de l'Energia de Barcelona Castells, Cristina 

Consell Ciutadà per la Sostenibilitat 
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Associació de Dones No Estàndards (Consell 

de Dones) 

López, Marta en substitució de Carme Riu 

Direcció d'Estratègia i Cultura de Sostenibilitat Franquesa, Teresa 

Gerència adjunta d'Ecologia  i Serveis Urbans Ribas, Jordi 

Medi Ambient i Serveis Urbans Rivero, Montse 

Secretaria Barcelona + Sostenible Rovira, Patrícia 

Direcció de Neteja i Gestió de Residus Vázquez, Carlos 

 

No assisteixen i s’excusen: 

Sílvia Albareda, Universitat Internacional de Catalunya-UIC; Ramon Bernal, Districte de Sarrià-

Sant Gervasi, Antoni Coll, Districte de Les Corts; Miquel Donnay, Consell de Gremis de 

Comerç, Serveis i Turisme de Barcelona; Marta Gumà, DEPANA - Lliga per a la Defensa del 

Patrimoni Natural; Alfredo Martínez-Sabadell, Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació 

de Barcelona; David Montfort, Districte de Gràcia; Francina Vila, Grup Municipal de 

Convergència i Unió; Pere Vives, Fundació Pere Tarrés. 

 

0.  Benvinguda 

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

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

 

1. Aprovació de l'acta de la reunió anterior 

S’aprova l’acta de la sessió realitzada el 5 de juliol de 2017, enviada prèviament a tots els 

membres del plenari. 

Es demana disculpes per enviar-la amb poc temps. S’aprova provisionalment i es deixa un 

termini d’una setmana per si els integrants del Consell volen incorporar alguna esmena o 

comentari. 

 

2. Resum d'activitat 2017  

 Informe de gestió municipal  

Presenta  Frederic Ximeno, que estructura la síntesi de l’acció de govern d’aquest any en funció 

dels 6 reptes prioritzats a la Convenció Barcelona+Sostenible. 

La Convenció ha servit per identificar les línies en les quals volem focalitzar la nostra acció. Es 

van formular 6 reptes sobre els quals treballar els propers 5 anys.  

Es destaquen els principals progressos fets aquest any en cadascun dels reptes: 

- En l’àmbit del verd i biodiversitat:  

Continuem fent créixer el verd de la ciutat –al període 2015-2017 ja hem fet 17 noves hectàrees– 

que ens apropen al compromís de les 40 al període 2015-2020. Arribaran més per que estem 

posant en marxa nous projectes.  

S’ha incrementat la inversió i s’han destinat 9,6 M€ en la millora de l’arbrat. Seguint els objectius 

dels pla de l’arbrat, s’ha potenciat més diversitat en les espècies i millor estructura de canòpia.  
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Se segueix reforçant l’equip humà de Parcs i Jardins; s’incorporaran 71 persones noves, que ens 

ha de permetre gestionar el nou verd i el procés de renaturalització de la ciutat, ja sense 

glifosats. Internament, s’està reflexionant sobre l’organització i model de gestió del verd i la 

biodiversitat amb el projecte Enfortim. 

S’està avançant en el procés de definició del nou Zoo de Barcelona i l’adopció de la iniciativa Zoo 

XXI. Hi ha una proposta del model de futur del Parc Zoològic, que doni una nova orientació dins 

les polítiques de protecció dels animals, amb tres grans eixos: la conservació, la recerca i 

l’educació. 

També s’estan impulsant nous projectes centrats en el verd, com la reforma de Cristóbal de 

Moura o la Canòpia de Glòries.  

- En l’àmbit de la mobilitat i qualitat de l’aire: 

S’aposta pel transport públic i la mobilitat activa. S’han destinat més de 148 M€ al finançament 

del transport públic; a desplegar una nova fase de la Xarxa Ortogonal de Bus. Acabarem la 

darrera fase aquest any. S’han invertit 84 milions d’euros per millorar la flota existent. S’han 

incorporat 76 nous autobusos i posat en marxa als darrers dos anys 19 km nous de carril bus.  

S’ha treballat en el desplegament de l’estratègia de la bicicleta. L’any 2017 es van acabar 12,8 

km i estan en execució o projecte 72 km més. 

S’ha elaborat  la nova estratègia del vehicle elèctric.  

S’ha aprovat i posat en marxa la Zona de Baixes Emissions, ara ja a punt d’activar-se davant 

d’episodis de contaminació. Serà permanent a partir del 2020. 

-  En l’àmbit de l’energia i el canvi climàtic: 

Aquest any es posa en marxa l’operador energètic, una eina pionera per facilitar la transició 

energètica a la ciutat. En podran gaudir directament en molt breu uns 20.000 veïns/es de 

Barcelona.  

Enguany també hem continuat lluitant contra la pobresa energètica. El primer any de 

funcionament de les oficines contra la pobresa energètica s’han atès més de 20.000 persones i 

s’han evitat més de 5000 talls. 

També ha estat l’any de l’elaboració del Pla Clima i de l’execució d’alguns dels projectes clima 

que vam encetar entre tots a finals del 2015. 

- En l’àmbit de la sostenibilitat quotidiana: 

S’està impulsant i estenent una xarxa d’equipaments per difondre la cultura de la sostenibilitat  a 

tota la ciutat. 

S’ha reformat i reobert la Fàbrica del Sol com a equipament de ciutat per la sostenibilitat. 

Han començat a funcionar la Casa de l’Aigua a Nou Barris i l’aula ambiental de Sant Andreu, i 

s’està treballant per obrir l’aula de Sant Martí.  

- En el repte d’assolir una ciutat amb residu zero:  

Es destaca la posada en marxa del Porta a Porta a Sarrià, on hem passat en poc més de tres 

setmanes d’un 19% de reciclatge a un 57%, i hem multiplicat per més de deu la recollida 

d’orgànica, passant de 700 kg a 7583 kg. 

- Finalment en l’àmbit del consum responsable:  
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Es remarca el desplegament del decret de contractació sostenible que progressivament va 

impulsant una compra i consum més responsable al mateix Ajuntament, com també la creació de 

l’Estratègia d’Impuls al Consum Responsable. 

Frederic Ximeno finalitza la seva intervenció constatant que avancem en tots els fronts, però que 

per descomptat ens queda molta feina per fer i accelerar moltes accions. 

 Acció del Consell Ciutadà per la Sostenibilitat i de la xarxa Barcelona + Sostenible 

S’ha enviat prèviament per correu electrònic als membres del Plenari una presentació amb un 

resum d’activitat d’aquest Consell i de la xarxa Barcelona + Sostenible. 

Lluís Sala, vicepresident del Consell, resumeix l’acció de la xarxa: les activitats i sessions 

realitzades, la participació i tipologia d’organitzacions implicades, plantejaments de projectes i 

dels nous reptes, i seguiment de les secretaries Barcelona + Sostenible, Comerç + Sostenible i 

Escoles + Sostenibles. 

En destaca la riquesa de la xarxa B+S, que ja supera els 1000 organitzacions, entre escoles, 

entitats, empreses i comerços. Totes elles assumeixen la seva part de responsabilitat i es 

comprometen a contribuir al Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat, cadascuna des del seu 

àmbit i també col·lectivament.  

També destaca: 

- La celebració de la Convenció Barcelona + Sostenible  i la reflexió  conjunta amb motiu de 

l’equador del Compromís 2012-2022. 

- El seguiment dels projectes del Compromís de Barcelona pel Clima. 

- La implicació en processos participatius de ciutat.  

Preguntes i intervencions realitzades pels membres del Consell: 

- Oriol Batle, de l’Escola Pia Sant Antoni, intervé per compartir que valora positivament 

l’experiència de participar a la Convenció B+S. Comenta que va ser un espai on prendre 

consciència de tot el que s’està fent i d’implicar-se en els reptes plantejats. 

3. Presentació del Pla Clima per a la seva aprovació per part del Consell Ciutadà per la 

Sostenibilitat 

El comissionat Frederic Ximeno fa la presentació del Pla Clima, en la versió més actualitzada, 

recordant als assistents que la presentació pública programada pel 27 de febrer es va haver de 

suspendre per risc de nevada. 

La presentació s’ha enviat prèviament per correu electrònic als membres del Plenari. 

Recorda que el Pla s’ha coproduït amb les entitats en sessions presencials i a la plataforma 

Decidim. El propòsit és que la ciutat, de manera compartida, plantegi una acció decidida pel 

clima amb visió i ambició. 

Les dues fites marc són la reducció del 40% d‘emissions per càpita respecte al 2005 i l’increment 

del verd. 

És un pla que ens alinea amb l’Acord de París de no superar els 1,5ºC d’augment de 

temperatura, al temps que adaptem la ciutat als canvis que es produiran. També recolza la Llei 

Catalana del Canvi Climàtic. 
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Destaca que és un pla ambiciós, amb una perspectiva holística i transversal, que ens diu com 

hem d’actuar, què hem de fer, amb qui hem d’actuar i com ho hem de fer, en l’horitzó 2020. Se 

situa en una reducció d’emissions del 45% el 2030 i la fita de ser neutres en carboni el 2050. 

Moltes de les accions que estan recollides al Pla Clima ja s’estan impulsant, amb plans 

estratègics relacionats amb el canvi climàtic, l’operador energètic, mesures de sobirania i 

transició energètica, impuls de les energies renovables a l’espai públic, oficines de dret energètic, 

estratègia de consum responsable, etc. 

Un apartat important del Pla és l’anàlisi de vulnerabilitats i com el canvi climàtic afecta la ciutat, 

vist des d’un escenari tendencial i d’un escenari d’acció. 

En el tendencial, considera l’evolució de diferents factors de context (població, PIB, mobilitat, 

distribució i actualització del parc mòbil, etc.) i el mix elèctric plantejat a la Llei del canvi climàtic a 

Catalunya (0 nuclears, 50% renovables al 2030). 

En l’escenari d’acció, té en consideració l’aplicació del Pla Clima, amb el qual Barcelona 

avançarà cap el camí cap a l’horitzó de la neutralitat en carboni per a l’any 2050. 

Frederic Ximeno presenta l’estructura del pla i els principals valors En destaca la singularitat del 

quart eix, l’impuls a l’acció ciutadana, que és singular de Barcelona, i que permet accelerar en els 

altres tres eixos d’acció en mitigació, adaptació i resiliència, i justícia climàtica. 

Agraeix a totes les entitats que durant els dos darrers anys han tirat endavant els 9 projectes pel 

clima. Informa que aquests projectes han donat fruit i ens han permès estar en condicions d’obrir 

una convocatòria especial de subvencions per a projectes col·lectius pel clima. Demana difusió i 

subratlla la importància de que surtin bons projectes. 

Acaba la intervenció desitjant que el gran repte del Pla Clima es converteixi en realitat. Proposa 

un període per rebre comentaris per part dels membres del Consell. Expressa la voluntat de que 

el Consell es faci seu aquest pla. 

Informa que el Pla Clima es portarà al Consell Municipal perquè s’aprovi com un pla de ciutat. 

Preguntes i intervencions realitzades pels membres del Consell: 

- Oriol Batle, de l’Escola Pia Sant Antoni, comenta que van participar d’una manera 

testimonial, ja que durant el mes de juliol i per calendari les escoles només ho van poder 

treballar breument. 

- Marta González , d’UGT Catalunya, explica  que van fer diverses propostes, que estan 

satisfets i valoren que és un bon pla, amb desig que s’aprovi. 

- Juliol Bermejo, d’Arquitectura Ambiental, comenta que han participar en dos projectes pel 

clima: la guia d’eficiència energètica, per fer arribar a la ciutadania conceptes energètics i de 

salut d’una manera més propera, i el projecte de cobertes verdes. Com experiència personal 

pensa que ha estat un procés molt enriquidor i intens. Opina que les propostes del pla, quan 

parlem de persones, són excel·lents, però posa damunt de la taula un debat. I és que en 

contradicció amb els principis i valors, s’amaga una lògica de mercat o de darwinisme 

econòmic. A Ciutat Vella per exemple, cada vegada són més els veïns/es que marxen del 

barri. Succeirà que les propostes no acabaran sent per a persones d’aquesta ciutat.  

- Nacho Padró, del Col·legi de Maristes Sants-Les Corts, valora el pla com a molt complet. 

Apunta que cal fer uns esforços comunicatius perquè arribi a la ciutadania de manera 

comprensible i que no quedi desapercebut. 

http://lameva.barcelona.cat/barcelona-pel-clima/ca/la-ciutadania-actua/projectes-ciutadans-pel-clima
http://lameva.barcelona.cat/barcelona-pel-clima/ca/la-ciutadania-actua/projectes-ciutadans-pel-clima
http://ajuntament.barcelona.cat/lafabricadelsol/ca/noticia/ja-estza-disponible-la-guia-rehabilitam-fesme-eficient-i-saludable
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- Miguel Cativiela, de la Societat Catalana d’Educació Ambiental, considera que és molt 

important presentar aquest Pla, no tant com una proposta de millora del medi ambient, sinó 

de protecció vital. Convé enfocar-lo amb una lògica de salut pública, perquè qui protegim 

primer són els ciutadans i la pròpia salut. 

- Frederic Ximeno reflexiona sobre  les accions d’economia circular que conté el pla, per 

respondre els darrers comentaris, que no només són per reduir emissions, sinó que el pla 

planteja un model econòmic alternatiu. Una economia social i solidària, nous nínxols basats 

en l’economia verda i el programa APROP (Allotjaments de Proximitat Provisionals), que 

reforça les polítiques d’habitatge i per evitar l’expulsió de veïnat dels seus barris. La idea és 

treballar per les persones i particularment per les persones vulnerables, per la salut i per 

transformar el model de ciutat. 

- Julio Bermejo, Arquitectura Ambiental, pregunta si es poden fer aportacions al Pla, a més 

d’objeccions. 

Acord: 

- Si no hi ha objeccions específiques i aportacions, en el temps de 15 dies en data d’avui, es 

donarà com a reconegut per part del Consell Ciutadà per la Sostenibilitat el Pla Clima.  

 

4. Entomem els reptes de la Convenció. Planificació de l'acció de la xarxa Barcelona + 

Sostenible  

Marta Cuixart resumeix l’organització de la Convenció Barcelona + Sostenible. 

S’ha enviat prèviament per correu electrònic als membres del Plenari una síntesi de les 

propostes d’acció de la xarxa B+S. 

A la Convenció B+S es va fer una pluja d’idees de propostes d’acció de la xarxa, en funció de 6 

reptes, prioritzats prèviament per un grup de treball i un grup d’impuls de la Convenció. Es van 

recollir propostes, moltes d’elles de primera generació i d’impressions de què volem que passi a 

Barcelona. La proposta és recollir les propostes com a base per un  pla de treball de la xarxa 

B+S. 

Aquest plantejament es va fer a la Comissió Permanent del Consell, que va fer una proposta de 

com fer aquest pas. La Patrícia Rovira, coordinadora de la Secretaria Barcelona + Sostenible, 

presenta una proposta organitzativa, perquè sigui valorada pel Plenari del Consell.  

Així doncs, es convida a una sessió monogràfica de planificació i impuls a l’acció de la xarxa 

Barcelona + Sostenible, que es farà divendres 27 d’abril. L’objectiu és apuntar i concretar les 

accions per cadascun dels reptes i començar a treballar les estratègies d’acció  a curt i a llarg 

termini pels propers 5 anys.  

La idea del pla de treball és començar el primer any amb unes primeres accions factibles amb 

els recursos de la secretaria, que pugui servir com una dinàmica de treball que s’avaluï i es 

millori i es vagi reproduint en els propers anys, de manera que cristal·litzin oportunitats de 

participació i de plantejar noves accions.  

La idea de que s’abordin simultàniament els 6 reptes en una sola sessió és que es plantegi com 

únic pla amb diferents línies d’actuació, que es pugui treballar transversalment. Després d’una 

primera planificació s’actuarà a curt termini i, en funció de la valoració, es tornaran a plantejar 

noves accions. 
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Es considera que seria valuós que els membres del Consell participin en els diferents reptes i 

donin visibilitat a la representativitat d’aquest òrgan davant la xarxa Barcelona + Sostenible. 

Apunta que s’ha parlat de la creació de grups de treball com a proposta metodològica, que és  

un format que recull el reglament del Consell. 

Preguntes i intervencions realitzades pels membres del Consell: 

- Albert Villacampa, representant del Districte de Nou barris, apunta que quant a l’horari de la 

sessió, precisament, si es pretén la participació d’entitats i de certs col·lectius, el fet de 

proposar-la en horari de matí i de 4 hores, dificulta la participació d’aquestes a nivell de 

conciliació. Proposa treballar en caps de setmana per fer participació comunitària o de ciutat. 

- Marta Cuixart comenta que en altres ocasions hem ofert sessions desdoblades en dos horari: 

matí i tarda. És un repte i ho recollim. 

 

5. Proposta de l'espai de participació del mapa Barcelona + Sostenible de constituir-se 

com a grup de treball del Consell 

Marta Cuixart introdueix la proposta. 

A la Comissió Permanent del Consell del passat 12 de febrer, Rezero, una de les entitats que 

formen part de l’espai de participació del Mapa Barcelona + Sostenible, i en nom d’aquest, va 

plantejar la possibilitat de constituir-se com a grup de treball reconegut pel Consell. La Comissió 

Permanent va acordar portar-ho a Plenari per aprovació. 

Laia Carulla, de Rezero, formula la proposta de l’abans anomenat grup motor del mapa, 

actualment, espai de participació del Mapa B+S.  

El projecte té una trajectòria de 4 anys de funcionament. L’espai de participació el formen una 

dotzena d’entitats que promouen l’eina, juntament amb l’Ajuntament de Barcelona. Demanen 

tenir el recolzament del Consell, com a òrgan institucional, i vehicular-lo com a grup de treball, 

amb l’objectiu de visualitzar més el projecte i augmentar l’apoderament que té.  

Preguntes i intervencions realitzades pels membres del Consell: 

- Miguel Cataviela, de la Societat Catalana d’Educació Ambiental, que també forma part de 

l’espai de participació del Mapa B+S, recolza la proposta. 

Acords: 

S’aprova per unanimitat integrar l’espai de participació del Mapa B+S com a grup de treball del 

Consell. 

 

6. Presentació del projecte de transformació de la Rambla 

A proposta de la Comissió Permanent del Consell, el 17 d’abril es farà al Centre Cívic Pati 

Llimona una sessió de presentació del projecte de transformació de Les Rambles.  

Inicialment estava previst fer la presentació a la sessió Plenària, No obstant, s’ha considerat 

millor fer una sessió monogràfica més extensa i oberta a tots els membres de la xarxa Barcelona 

+ Sostenible. 

Es convida tots els membres del Consell a assistir a la sessió. 
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7. Torn obert d'intervencions 

- Albert Villacampa, representant del Districte de Nou Barris, observa que, en el Mapa B+S, 

els territoris que tenen una alta concentració de participació són aquells on no hi ha 

segregació ni per baix ni per dalt. Planteja que per no seguir reproduint aquestes lògiques i 

per visibilitzar la feina que fem les entitats en aquells territoris que pateixen desigualtats i una 

manca d’oportunitats, cal conèixer aquests espais i poder-hi treballar. Nou Barris, per 

exemple, té una alta participació d’entitats que parteixen d’una arrel comunitària. Molts 

d’aquests projectes també treballen de manera autònoma del que es faci a escala ciutat, 

precisament, per aquest caràcter propi, però també perquè se’ls infrarepresenta. Per pal·liar 

aquestes desigualtats territorials convida a pensar conjuntament formes i fer un mapeig 

d’iniciatives que no estiguin a l’òrbita de la xarxa B+S, però que podrien ser potencials i fer 

efecte crida a projectes que es desconeixen però que són espais també de construcció de 

propostes. 

- Frederic Ximeno comenta que coincideix amb l’actitud d’aquest Consell i reforça que cal fer 

que actes centrals de ciutat vagin als barris. 

- Julio Bermejo, d’Arquitectura Ambiental, apunta si es podria fer un mercat lliure de plàstic a 

Barcelona com es fa a d’altres ciutats, com a Amsterdam,. Una altra qüestió important és la 

problemàtica de la contaminació acústica. 

- Frederic Ximeno explica que s’ha obert una Taula de Soroll de Ciutat perquè aquest any hi 

ha la renovació del Mapa de Soroll, amb la informació empírica que permetrà plantejar el pla 

d’acció. El Districte de Ciutat Vella i Gràcia han fet el seu informe de soroll nocturn i de 

trànsit. Un problema que s’ha d’abordar. 

 

S’aixeca la sessió a les vint trenta hores. 

 

 

 

 

Secretària del Consell     VIP La Presidència 


