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» Dossier de Premsa 

16 de setembre  de 2022 

 

www.barcelona.cat/premsa 

 
 

Comença l’assemblea deliberativa de Barcelona per decidir 

accions davant l’emergència climàtica  

 

» L’Assemblea Ciutadana Barcelona pel Clima s’inicia aquest dissabte 

17 de setembre a l’Espai Jove La Fontana amb la participació de 100 

persones entre els 16 i els 75 anys escollides per sorteig 

  

» Barcelona és la primera ciutat de Catalunya i de l’Estat que 

desenvolupa una assemblea deliberativa sobre el canvi climàtic en 

l’àmbit local seguint experiències internacionals recents 

 

» El grup escollit de representants presentarà al govern i als grups 

municipals el document final amb les recomanacions de propostes 

per fer front a l’emergència climàtica resultants del procés 

deliberatiu  

 

» L'Assemblea Ciutadana pel Clima és la segona assemblea 

deliberativa impulsada per l’Ajuntament de Barcelona després del  

Fòrum Jove BCN 
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» Dossier de Premsa 

 

Aquest dissabte 17 de setembre comença a l’Espai Jove La Fontana de Gràcia l’Assemblea 

Ciutadana Barcelona pel Clima en la qual un seguit de ciutadans i ciutadanes residents a la 

ciutat, triades de forma aleatòria, mantenint la representativitat social i territorial, debatran de 

forma presencial les mesures necessàries per tal de fer front a l’emergència climàtica.  

 

Es tracta d’un nou instrument de participació, basat en la deliberació ciutadana, que ajuda a 

crear iniciatives per impulsar projectes transformadors per abordar l’emergència climàtica. Neix 

amb l’objectiu d’elaborar unes recomanacions ciutadanes per l´abordatge de la crisi climàtica 

en les polítiques públiques, centrades en com reduïm les emissions de gasos d’efecte 

hivernacle i com ho fem per no generar desigualtats. En aquest sentit, es vol aprofundir en les 

raons i els arguments a favor i en contra de projectes transformadors i necessaris per afrontar 

el canvi climàtic a la ciutat. 

 

Es tracta d’un pas endavant de Barcelona per tal d’incorporar les demandes dels ciutadans i 

ciutadanes a les accions per fer front a l’emergència climàtica. El Plenari del Consell Municipal 

del  23 de juny va aprovar una proposició per impulsar aquest procés deliberatiu de 100 

persones entre els 16 i els 75 anys per debatre la situació d’emergència climàtica a la ciutat i 

que concretarà accions i solucions per a millorar-la, tot donant resposta a la pregunta: Què 

podem fer per a fer front a l’emergència climàtica? 

 

Els canals de participació per l’Assemblea Ciutadana pel Clima son els següents: 

 

● Debats i sessions presencials deliberatives amb les persones participants 

● La plataforma de participació digital 

https://www.decidim.barcelona/processes/AssembleaClima 

 

Els participants a l’assemblea han estat seleccionats a partir d’una pre-selecció de 20.000 

persones entre 16 i 75 anys a qui se’ls va enviar una carta convidant-los a prendre part en la 

iniciativa.  

 

Aquesta pre-selecció es va basar en una sèrie de criteris d’estratificació social en funció del 

sexe/gènere, l’edat, l'origen i el barri on es viu. A partir de la voluntat explícita de participar-hi 

per part de les persones pre-seleccionades es va acabar de concretar la composició final de 

forma aleatòria, assegurant que correspongui a una mostra representativa demogràficament i 

socioeconòmica de la ciutadania de Barcelona.  

 

Concretament es va fer un segon sorteig per decidir les 100 persones participants que siguin el 

més representatives possible de la ciutadania de Barcelona. Es tracta d’una participació 

remunerada.  

https://www.decidim.barcelona/processes/AssembleaClima
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Una vegada escollides les participants comença aquest dissabte 17 de setembre la primera de 

les jornades de debat que tenen per objectiu a definir quins temes es consideren més centrals 

per contestar la pregunta formulada al Assemblea Ciutadana pel Clima. Es treballarà en plenari 

i en grups reduïts d’un màxim de 10 persones i es realitzaran càpsules formatives sobre 

emergència climàtica. En aquesta primera sessió de debat d’agenda es presentarà el 

funcionament de la iniciativa i altres experiències similars recents com és l’assemblea 

ciutadana pel clima espanyola.  

 

Funcionament de la primera sessió 

 

LLOC: Espai Jove La Fontana 

DATA: Dissabte 17 de setembre de 2022  

HORA: de 10 a 18 hores 

 

10.00h Benvinguda institucional  

 

10.15h Marc general i regles del joc – Gerard Lillo, Departament de Participació d’Ecologia 

Urbana. Funcionament de la plataforma participativa Decidim – Arnau Monterde, Direcció 

d’Innovació Democràtica. Presentació d’altres experiències d’Assemblees Ciutadanes – Jordi 

Serra, representant de la Asamblea Ciudadana para el Clima (estatal) 

 

11.15h Dinàmica de coneixença – Equip de dinamitzadors 

 

11.45h Pausa  

 

12.15h Què és el canvi climàtic? – Javier Martín Vide, Universitat de Barcelona 

Què fa Barcelona per fer front al canvi climàtic? – Irma Ventayol, Oficina de Canvi Climàtic i 

Sostenibilitat 

 

13.15h Dinàmica:  Què ens preocupa? – Equip de dinamitzadors 

 

14.00h Dinar 

 

15.00h 1a càpsula informativa: model urbà (metabolisme i mobilitat) – Gara Villalba, Universitat 

Autònoma de Barcelona i Oriol Marquet, Universitat Autònoma de Barcelona 

 

15.45h 2a càpsula informativa i testimoni: model energètic –  Marta Garcia, Ecoserveis 

Testimoni: Marc Romera, Associació Serveis Energètics Bàsics Autònoms (SEBA) 

 

16.30h Pausa 
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17.00h  3a càpsula informativa i testimoni: model econòmic i de consum – Enric Tello, 

Universitat de Barcelona. Testimoni: Laura Bosch, FoodCoop  

 

17.45h Propers passos i tancament – Helena Barracó, Oficina de Canvi Climàtic i Sostenibilitat. 

 

Ponents participants a l’Assemblea Ciutadana pel Clima 

 

Els ponents participants han estat proposats i validats a la Comissió de Seguiment de 

l’Assemblea i pel Grup d’Expertes i Experts d’Emergència Climàtica de Barcelona. Després de 

les dues primeres sessions les persones participants a l’Assemblea escolliran les  temàtiques 

específiques on volen aprofundir, i està prevista una formació addicional durant els mesos 

d’octubre i novembre. En funció de les temàtiques es seleccionaran nous ponents.  

 

Jordi Serra Representant de la Asamblea Ciudadana para el Clima (estatal) que compartirà la 

seva experiència com a participat a la Assemblea d’àmbit estatal (més informació a: 

https://asambleaciudadanadelcambioclimatico.es) 

 

Javier Martín Vide és un climatòleg i catedràtic de Geografia Física de la Universitat de 

Barcelona. Acadèmic de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona, de la Royal 

Academy for Overseas Sciences (Bèlgica) i de l'Academia Malagueña de Ciencias. És llicenciat 

en Ciències Matemàtiques i doctor en Geografia i Història per la Universitat de Barcelona. Ha 

treballat en la recerca de l'anàlisi probabilística de la precipitació, en els riscos climàtics, el 

clima urbà, la variabilitat i el canvi climàtic, tema del qual és un referent en l'àmbit internacional. 

Es membre del Grup d’Expertes i Experts d’Emergència Climàtica de Barcelona. 

 

Gara Villalba és professora associada del Departament d'Enginyeria Química, Biològica i 

Ambiental de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). La seva llicenciatura és del 

Massachusetts Institute of Technology (1998) i el seu doctorat de la Universitat de Barcelona 

(2003), ambdues en enginyeria química. Investiga aspectes tan diversos com avaluar la 

sostenibilitat de les noves tecnologies que fan ús de metalls no renovables i escassos; 

quantificar el consum de material, energia i aigua a escala urbana per establir protocols basals 

de comptabilitat d’emissions de GEH, i optimització i avaluació de residus en energia per 

millorar la gestió de residus sòlids urbans. Es membre del Grup d’Expertes i Experts 

d’Emergència Climàtica de Barcelona. 

 

Oriol Marquet és doctor en Geografia i investigador Ramon y Cajal al Institut de Ciència i 

Tecnologia Ambiental de la UAB. Anteriorment, ha desenvolupat la seva carrera al Center for 

Geospatial Analytics (North Carolina State University) i a l’Institut de Salut Global de Barcelona 

(ISGlobal). La seva recerca es centra a estudiar els vincles entre la forma urbana i els hàbits de 

transport i en com aconseguir ciutats més sostenibles, justes i saludable. 

https://asambleaciudadanadelcambioclimatico.es/
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Marta Garcia és  ambientòloga, màster en Energies Renovables i Eficiència Energètica per la 

Universitat de Barcelona (UB), amb un postgrau en Estudis Europeus per la UOC. Treballa a 

Ecoserveis, una consultora estratègica i d’innovació especialitzada en energia, on combina la 

coordinació de l’entitat amb la gestió de projectes de bits centrats en la relació entre l’energia i 

les persones a través de la comunicació, la sensibilització, la incidència política, la intervenció 

directa, la formació i la recerca. Actualment forma part del grup d’experts de l’UIA (Urban 

Innovation Actions) de la Comissió Europea i gestiona part de l’Energy Poverty Advisory Hub, el 

servei per l’abordatge de la pobresa energètica a Europa. 

 

Enric Tello és doctor en Geografia i Història per la Universitat de Barcelona (UB) i catedràtic 

d'Història i Institucions Econòmiques de la mateixa universitat. Els seus camps de recerca són 

la història econòmica, el desenvolupament sostenible, el metabolisme social i els canvis d'ús 

del sòl, així com els aspectes metodològics de la història econòmica i ambiental. Es professor 

d’història econòmica i ambiental a la UB. Com a soci d'Ecologistes en Acció i de la Fundació 

Nova Cultura de l'Aigua participa en diferents iniciatives ciutadanes per fer menys insostenible 

el lloc on viu, Barcelona. 

 

Teresa Franquesa és doctora en Ecologia i Màster en Psicologia Social. Actualment fa de 

consultora i facilitadora d'Educació Ambiental per a la Sostenibilitat, i també d’escriptora i 

comunicadora sobre Medi Ambient i Canvi Climàtic. Fins al 2020 va treballar en l'àmbit de les 

polítiques de sostenibilitat a l'Ajuntament de Barcelona, sent la responsable de la planificació 

estratègica (Agenda 21, Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat, Pla Clima 2030...). Ha estat 

una de les pioneres en educació ambiental a Catalunya, i ha desenvolupat diversos projectes 

emblemàtics, entre ells el Pla d'Educació, Interpretació i Voluntariat del Parc Natural de 

Collserola; la Guia d'activitats ‘Hàbitat’, la Guia per fer l’Ecoauditoria del centre educatiu, i el 

programa insígnia d’Educació Ambiental per la Sostenibilitat de Barcelona, 

Escoles+Sostenibles, que va rebre el Premi Internacional de Bones Pràctiques 2011 d'UN-

Habitat Dubai. 

 

Testimonis 

 

Marc Romera és ambientòleg especialitzat en energies renovables, Gerent de l’ Associació 

SEBA) i membre del col·lectiu Granollers en Transició. 

 

Laura Bosch és secretària de Foodcoop BCN, el primer supermercat cooperatiu i participatiu 

de Barcelona inaugurat aquest any. 

 

Francisco Vera Manzanares és un activista climàtic colombià de 13 anys. És fundador de la 

Plataforma ciutadana de nens i nenes Guardians per la vida amb àmplia presència a 

Llatinoamèrica. El seu activisme ha popularitzat la paraula "ecoesperança". 
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Primera ciutat de Catalunya i l’Estat a impulsar una assemblea deliberativa sobre el clima 

 

Barcelona es converteix així en la primera ciutat catalana i de l’Estat que impulsa una 

assemblea deliberativa sobre el canvi climàtic en l’àmbit local seguint experiències 

internacionals com l’assemblea pel clima francesa, l’assemblea climàtica escocesa o 

l’assemblea ciutadana pel clima espanyola.  L'Assemblea Ciutadana pel Clima és la segona 

assemblea deliberativa impulsada per l’Ajuntament de Barcelona. La primera va ser el Fòrum 

Jove BCN. 

 

La ciutat està compromesa amb la lluita contra el canvi climàtic i aquest procés deliberatiu ha 

de servir per conèixer de primera mà les reflexions i necessitats de la ciutadania de Barcelona 

per fer front a la crisi climàtica.  

 

Entre octubre i novembre l’assemblea continuarà amb sessions de debat temàtic reproduint  

metodologies del debat experimentades  a  les sessions d’agenda: treball en plenari i grups 

reduïts i intervencions de persones expertes. Segons els temes seleccionats a les sessions del 

mes de setembre s’elaboraran les dinamitzacions específiques per part de l’equip dinamitzador 

responsable de la conducció i facilitació de les sessions. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7 

 

 

www.barcelona.cat/premsa 

» Dossier de Premsa 

 

Finalment, les persones participants a l’Assemblea Ciutadana treballaran amb l’equip 

dinamitzador per fer el document de resultat del procés amb les recomanacions informades per 

l’Ajuntament de Barcelona. També escolliran un grup de representants que farà de portaveu 

per la seva presentació. La sessió de tancament i votació de les propostes i recomanacions per 

part de les persones participants a l’Assemblea Ciutadana pel Clima està prevista per al mes de 

desembre.  

 

El grup escollit de representants de l’Assemblea entregarà i exposarà el document final amb les 

recomanacions de propostes per fer front a l’emergència climàtica resultants del procés 

deliberatiu al govern i als grups municipals. Aquesta sessió està prevista pel mes de gener de 

2023. 

 

El document final amb les recomanacions de propostes s’exposaran a la web municipal, a la 

plataforma Decidim.barcelona i també en l’òrgan reglat de participació, el Consell Ciutadà per la 

Sostenibilitat i els seus grups de treball de canvi climàtic. 

 

L’equip de govern donarà resposta per escrit a les propostes presentades per l’Assemblea 

Ciutadana pel Clima. Es preveu que la Comissió de Seguiment s’encarregui de vetllar pel bon 

desenvolupament de l’Assemblea i de l’impuls i del seguiment del desenvolupament i l’execució 

de les propostes aprovades o validades per executar-se.  

 

Una experiència estesa arreu del món 

 

En els fòrums o assemblees deliberatives, un grup de ciutadans i ciutadanes seleccionats a 

l’atzar, representatius de la ciutadania de Barcelona (a partir d’un sorteig estratificat), participen 

en un procés deliberatiu guiat per elaborar una sèrie de recomanacions col·lectives que 

inspiraran i informaran a les autoritats públiques. Existeixen diversos models de processos 

deliberatius com poden ser: Assemblees Ciutadanes, Jurats Ciutadans, Conferències de 

Consens, Cèl·lules de Planificació i Enquestes Deliberatives entre d’altres. 

 

La Democràcia deliberativa pretén  impulsar  que les decisions polítiques siguin  el resultat d’un 

debat just i raonat  entre la ciutadania. Aquesta metodologia de democràcia directa permet 

donar veu a persones de tots els estrats socials  en les deliberacions, per influir directament en 

les decisions polítiques en polítiques sectorials. 

 

Recentment, l’assemblea ciutadana pel clima espanyola va presentar un total de 172 

recomanacions per tal de prendre mesures davant l'amenaça del canvi climàtic i davant la 

necessitat d'actuar quant abans per tractar els seus impactes. En altres països com França, 

Irlanda o Escòcia també s’han impulsat assembles ciutadanes similars així com en ciutats com 

Grenoble, París, Berlín o Amsterdam, entre d’altres.  

https://www.decidim.barcelona/processes/AssembleaClima
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L’Assemblea Ciutadana pel Clima es duu a terme al conjunt de la ciutat de Barcelona, tot i que 

les propostes d’aquesta deliberació poden incloure propostes limitades a un barri o districte. A 

més es conforma una Comissió de Seguiment de l’Assemblea amb la presència de 

representants del Consell Ciutadà per la Sostenibilitat, entitats significatives en la lluita contra el 

canvi climàtic, els grups polítics municipals, la Regidoria de Participació, la Regidoria 

d’Emergència Climàtica i persones representants de l’Assemblea.  

 

 

 

 


