
 
Districte Sants-Montjuïc 
Direcció Serveis a les Persones i al Territori 
Creu Coberta, 104 
08014 Barcelona 
T. 93 2915282 
 

Acta del Consell Sectorial d'Urbanisme i Emergència Climàtica del Districte de Sants-Montjuïc. 7 d'abril de 2022 1 

ACTA DEL CONSELL SECTORIAL D'URBANISME I EMERGÈNCIA CLIMÀTICA 
DEL DISTRICTE DE SANTS-MONTJUÏC 

 
Data: 7 d'abril de 2022, 18.00 h 
 
Lloc: Saló de Plens, Districte de Sants-Montjuïc C/ Creu Coberta 104 
 
Presideixen el Consell: 
Sr. Eloi Badia,   Regidor d’Emergència Climàtica i Transició Ecològica de 

l’Ajuntament de Barcelona   
Sra. Carolina López,  Consellera d'Emergència Climàtica del Districte de Sants-

Montjuïc 
 

 
Consellers/es: 
Sr. Albert Deusedes,  GMD PSC 
Sr. Josep Pérez,  GMD ERC 
Sra. Lourdes Vidrier,  GMD ERC 
Sra. Georgina Lázaro,  GMD JxCat 
Sr. Miquel Martínez,  GMD Valents 
 
Persones i entitats assistents: 
AFA EMB El Fil 
AAVV Font de la Guatlla 
AFA Mossèn Jacint Verdaguer 
Arrels 
Associació Abono Km0 
Associació Àrea8  
Associació Hortsec 
Associació Som La Clau  
Associació de l'Hort de la Font Trobada  
Cuidem Montjuïc 
Punt Multimèdia 
Secretariat d’Entitats 
Secuvial 
SomLaClau 
  
Tècnics/ques municipals:  
Sra. Mariona Font,  Tècnica d'Emergència Climàtica del Districte de Sants-Montjuïc 
Sr. Sergi Rovira,  Coordinador de la futura xarxa d’aules ambientals del Districte 

de Sants-Montjuïc    
Sra. Irma Ventayol,  Direcció de Serveis de l’Oficina de Canvi Climàtic i 

Sostenibilitat. Ecologia Urbana. 
Sra. Montse Rodés,  Departament d’Equipaments i Programes per la Sostenibilitat. 

Ecologia Urbana. 
 
Total d’assistents: 27 persones.  
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Ordre del dia  
1. Benvinguda del la Consellera d’Emergència Climàtica Districte de Sants-Montjuïc Sra. 
Carolina López i el Regidor d’Emergència Climàtica i transició ecològica Sr. Eloi Badia i Casas  
2. Constitució del Consell d’urbanisme i emergència climàtica del Districte de Sants-Montjuïc  
3. Aprovació del nou reglament del Consell   
4. Elecció de la Vicepresidència del Consell   
5. Aplicacions de la Mesura de Govern d’Emergència Climàtica del Districte de Sants-Montjuïc  
6. Torn de preguntes  
 
 
1. Benvinguda.   
 
Carolina López, Consellera d’Emergència Climàtica del Districte de Sants-Montjuïc, dóna la 
benvinguda al Consell i recorda els assistents que signin el full d'assistència. Destaca que es 
tracta és el primer Consell Sectorial d'Urbanisme i Emergència Climàtica del Districte.   
 
Recorda que l'Ajuntament va declarar l'Emergència Climàtica a principis del 2020 i que, 2 
mesos després, es va aterrar al Districte aquesta mesura de govern amb la formació de 
l'Oficina Tècnica d'Emergència Climàtica, encarregada de vertebrar la feina d'aquest àmbit i 
molt enfocada al veïnat. La tècnica Ana Villagordo va analitzar les entitats del Districte i quines 
accions podrien coproduir-se amb la ciutadania. L'Oficina reuneix periòdicament a 1 persona de 
cada departament del Districte i està permetent veure les mancances i necessitats a l'hora de 
tractar qüestions mediambientals. A més, s'ha fet formació de tot el personal que treballa per al 
Districte, incloent-hi la visita a diferents espais que estan treballant la transformació ecosocial. 
 
A més, existeix la Taula d'Emergència Climàtica de Sants-Montjuïc, conformada en l'actualitat 
per més de 60 entitats i unes 100 persones, que participen de 6 grups de treball. Agraeix la 
tasca realitzada per Ana Villagordo i presenta a Mariona Font, que serà la nova tècnica 
d'Emergència Climàtica de Sants-Montjuïc i serà l'encarregada de convocar tant la Taula com el 
Consell. Afegeix que el Consell Sectorial és un òrgan de participació reglat i que avui s'escollirà 
la vicepresidència entre els membres de les entitats que hi participen.   
 
Finalment, recorda que enguany se celebren els 30ns Premis Sants-Montjuïc, en 
reconeixement a persones i entitats per la seva feina a favor dels barris: es poden presentar 
candidatures dins el 13 d'abril. Destaca que enguany el premi especial, dotat amb 1.500 €, va 
adreçat a la sobirania alimentària i anima les entitats a presentar candidatures. Dóna la paraula 
a Eloi Badia, Regidor d'Emergència Climàtica i transició ecològica de la ciutat.  
 
Eloi Badia informa que aquesta setmana s'ha publicat l'últim informe de l'IPCC, que manté 
l'ambició de no superar l'increment de 1,5ºC de temperatura global. A l'última cimera a Glasgow, 
als grans debats entre Estats es va començar a assumir que no es podria complir aquesta fita i 
que s'havien de començar a plantejar escenaris molt més crítics si se superen els 2 ºC. Un dels 
compromisos resultants va ser que, en el període d'1 any, els estats més emissors havien de 
presentar unes mesures de major abast. Per a no superar els 1,5º C i no entrar a una fase 
sense retorn, s'han de reduir les emissions de CO₂ en un 40% i les de gas metà en un 30% 
abans del 2030. Tot el que no s'hagi assolit el 2030, serà irreversible. L'informe situa el pic 
d'emissions el 2025: en 3 anys s'ha d'haver assolit el màxim històric d'emissions al planeta i, de 
llavors ençà, disminuir-les. L'informe constata de nou la magnitud del repte: les zones d'Europa 
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que patiran més intensivament els desastres del canvi climàtic serà l'occident mediterrani.   
  
Així, Barcelona crea un Pla Clima l'any 2018 i el 2020 declara l'Emergència Climàtica amb 
objectius molt ambiciosos. Quant a mesures de mitigació, es treballa en 4 eixos:   

• Àmbit energètic: No dependre de combustibles fòssils.  

• Rehabilitació energètica: Una de les prioritats fixades per Europa és el parc 
 d'habitatge. A Barcelona, el parc té una mitjana d'edat de 60 anys i eficiència 
 energètica “E”. Caldrien 60.000 milions d'euros per a posar-lo al dia.   

• Mobilitat: Domèstica, de mercaderies i pel comerç electrònic, que s'ha disparat als 
últims anys. El foment del transport públic i l'ús de la bicicleta tenen un gran impacte, 
però cal tenir en compte que Barcelona compta amb dos infraestructures com el port, 
que genera emissions equivalents a les de tota la ciutat i l'aeroport, que les dobla. 

• Alimentació: És un àmbit amb la mateixa importància que l'energia i la mobilitat. 
Recorda que Barcelona va ser la capital internacional de l'alimentació sostenible el 
 2021 i que té un impacte el consum de proximitat i la reducció del consum de proteïna 
animal. 

• Residus: Els abocadors, la incineració de deixalles i tot l'ús de plàstics tenen un 
 impacte. Cal fomentar un model de consum responsable.  

 
La declaració també va en la línia de l'adaptació al canvi climàtic, mitjançant canvis estructurals. 
Hi ha previsió de la desaparició de platges al litoral, per l'increment del nivell del mar. Hi haurà 
més pluges torrencials i s'estan modificant els sistemes de recol·lecció d'aigües i implementant 
sòls més dragants. Les onades de calor es multiplicaran per 4: s'estan impulsant projectes de 
refugis climàtics a tota la ciutat, alhora que s'incrementa el verd estratègicament. Finalment, 
destaca que hi ha un criteri de justícia climàtica: totes aquestes mesures han d'incorporar 
l'acompanyament als col·lectius més vulnerables.   
 
Anuncia que es recolliran propostes i punts crítics en un espai de participació de 3 sessions: se 
seleccionaran a l'atzar ciutadans i ciutadanes per a constituir assemblees pel clima, perquè 
puguin debatre i proposar. A més, a finals d'any es comptarà amb un estudi del metabolisme 
urbà, que aportarà una visió molt interessant.   
  
Conclou destacant que l'Emergència Climàtica és transversal i afecta tots els aspectes de la 
vida. Es tracta d'un problema global, però moltes solucions es donaran a l'àmbit local i 
domèstic: cal fer un canvi cultural important.  
  
 
2. Constitució del Consell d’urbanisme i emergència climàtica del Districte de Sants-
Montjuïc. 
 
Carolina López aclareix que el Consell es reuneix només una vegada a l'any per a fer retorn, 
perquè és un tema tan transversal que es treballa quotidianament als 6 grups de treball que es 
reuneixen periòdicament.    
  
 
3. Aprovació del nou reglament del Consell.  
 
Carolina López anuncia que no s'ha rebut cap comentari ni esmena, així que dóna per aprovat 
el reglament per unanimitat.  
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4. Elecció de la Vicepresidència del Consell.   
 
Carolina López explica que té dret a vot una persona per entitat i cada persona que participi del 
Consell a títol personal. Comparteix presentació en pantalla, amb les tres candidatures 
presentades: 

• Baltasar Pozuelo: De l'Associació Àrea8, és veí de La Bordeta i activista climàtic 
 veterà. 

• Chiara Monterotti: De l'Associació Som La Clau, del Poble-sec, entitat amb vessant 
 comunitari, que tracta temes d'energia, alimentació i habitatge.   

• Carol Fraile: De l'Associació de l'Hort de la Font Trobada, hort comunitari 
 autogestionat a Montjuïc que intenta recuperar l'activitat agrícola que havia sigut molt 
 present al passat de la muntanya. A banda de l'hort actual, hi ha un altre aprovat.   

 
Resultats de la votació: 12 vots emesos. Som La Clau, 4 vots. Àrea8: 3 vots. Hort de la Font 
Trobada: 5 vots. Carol Fraile, de l'Hort de la Font Trobada, serà la nova Vicepresidenta.   
 
 
5. Aplicacions de la Mesura de Govern d’Emergència Climàtica del Districte de Sants-
Montjuïc.  
 
Carolina López comparteix presentació en pantalla i es compromet a fer-la arribar per correu 
electrònic.   
 
Destaca que  l'Oficina Tècnica d'Emergència Climàtica és l'encarregada de convocar i coordinar 
el Consell Sectorial i tot el personal relacionat. Pel que fa als 6 grups de treball, la seva tasca 
és coordinar accions que aterrin la mesura de govern de la Declaració d'Emergència Climàtica: 

• Grup 1: Treballa la informació i conscienciació  

• Grup 2: Té en compte les escoles com a espais ambientals i de formació i informació 

• Grup 3: És el grup que té més èxit de participació. Treballa l'espai públic: superilles, 
 mobilitat, etcètera.   

• Grup 4: Consum energètic i transició energètica   

• Grup 5: Residus.  

• Grup 6: Xarxa d'horts urbans del Districte.  
 
Explica que és possible registrar-se com a usuari del web decidim.barcelona  per a poder 
treballar i participar online.  
 
Pel que fa a les accions de la mesura de govern, s'han dividit en 5 àmbits i 18 línies, generant 
un total de 146 accions diferents.   

• Àmbit d'urbanisme i Emergència Climàtica: És el més transversal. S'ha fet formació a 
 tots els treballadors i funcionaris del districte, amb explicacions científiques de què és 
 i com afectarà el canvi climàtic al Districte de Sants-Montjuïc. Es pot consultar tota la 
 informació al web decidim.barcelona.  

• Model urbà: S'ha impulsat la superilla d'Hostafrancs, la pacificació d'un tram del C/ 
 Rector Triadó i del C/ Torre d'en Damians. L'any passat es va pacificar l'entorn de 20 
 escoles del Districte i, enguany, es pacificaran 15 més: l'objectiu és pacificar-los tots 
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 abans de finalitzar el mandat, però no es podrà assolir, ja que hi ha més de 60. També 
 està el projecte Transformem els Patis, des del punt de vista ecològic i amb 
 perspectiva de gènere: 2 escoles ja són refugi climàtic, 3 ho seran abans d'estiu i se 
 sumaran més de cara el curs vinent. Finalment, hi ha 2 grans parcs projectats: el de 
 Can Batlló, actualment en fase d'urbanització i el nou Parc Central de la Marina del 
 Prat Vermell, que començarà les obres abans d'estiu.  

• Canvi de mobilitat: S'estan planificant diversos carrils bici. Destaca la sessió 
 monogràfica sobre ciclologística que es va fer al mes d'octubre de 2021 pel Dia 
 Sense Cotxes, que qualifica d'èxit: va tractar sobre la repartició de mercaderies  en 
bicicleta o tricicle de transport, mitjà que pot ajudar a reduir considerablement la 
contaminació dins dels barris.  A més, remarca el projecte Obrim Carres, que cada cap 
de setmana tanca l'accés als cotxes al C/ Sants i C/ Creu Coberta i menciona els 
diversos Plans de Mobilitat que s'estan desenvolupant a alguns barris del Districte.  

• Canvia de model energètic: Recorda que l'Ajuntament fa 20 anys que treballa en la 
 instal·lació de plaques fotovoltaiques en edificis públics. El districte compta amb 32 
 equipaments i 3 projectes en obres. Explica que es va celebrar una jornada sobre 
 autogeneració i consum just d'energia, que va consistir en una trobada amb 3 
 iniciatives cíviques que treballen aquest àmbit. Al Districte ja hi ha 2 projectes de 
 comunitats energètiques locals: la Cooperativa d'Habitatge La Borda i Energètics. 
 Finalment, menciona la Marató per l'Emergència Climàtica, que enguany ha comptat 
 amb la participació de 10 equipaments del Districte.  

• Canvi de model econòmic: Destaca unes quantes entitats i iniciatives del Districte, que 
han rebut subvencions municipals a través de l'Impulsem El Que Fas o el Pla Clima. 
Menciona el curs de neteja ecològica, cocreat amb BCNActiva, que ha certificat a 10 
persones. Remarca que el treball a la Taula del Sector Turístic i amb la Taula 
d'Empreses de la Zona Franca s'ha vist molt afectat per la pandèmia, però  s'espera 
reprendre aviat.  

• Residus: Hi ha 4 Punts Verds al Districte. En total hi van passar 84.000 visitants el 
 2021 i 2.741 tones recuperades a tots els punts. A més, aviat començarà a funcionar 
 un nou servei de recollida de residus tèxtils amb furgoneta.  

• Canvi de model d'alimentació: El 2021 Barcelona va ser capital de l'alimentació 
 sostenible. Això ha permès desenvolupar una estratègia de ciutat, que aterra als barris 
de formes diverses: a Sants-Montjuïc s'han impulsat 3 accions.  

• Canvi de model cultural: Des del Districte no hi ha moltes competències en matèria 
 d'Emergència Climàtica, però sí que hi ha una gran capacitat de comunicar amb la 
 ciutadania. Explica que la prioritat és treballar amb el veïnat, cocreant una programació 
 coherent a tot el Districte. Sants-Montjuïc no compta amb una Aula Ambiental pròpia, 
 malgrat que tots els equipaments estan programant moltes activitats relacionades. A 
 més es tracta d'un dels districtes amb més moviment associatiu de la ciutat. Amb la 
 voluntat d'ordenar totes les iniciatives del territori, es crearà una xarxa d'aules 
 ambientals coordinades al Districte.  

   
Sergi Rovira explica que fa més de 20 anys que treballa amb entitats d'àmbit internacional i que 
compta amb experiència amb ONG que desenvolupen projectes amb Nacions Unides. Ara es 
dedica a desenvolupar projectes amb entitats i administracions. La seva figura acompanyarà 
les entitats del Districte per tal d'elaborar una pla de treball i una programació conjunta, 
aprofitant els recursos disponibles entre les entitats del territori i coordinant-se amb les Aules 
Ambientals de la resta de la ciutat. Es treballarà per a dibuixar una proposta sobre les Aules 
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Ambientals de Sants-Montjuïc, per veure quin és el model que millor encaixa amb la realitat del 
territori.  
 
Carolina López conclou comunicant el calendari: hi ha 3 sessions de grups de treball 
convocades i que tots els membres del Consell poden afegir-se als grups que vulguin:  

• 28 d'abril: Trobada del Grup de Residus. Es vol crear una acció de recollida de 
 residus ciutadana.  

• 11 de maig: Trobada del Grup d'Escoles Contra l'Emergència Climàtica.  

• 18 de juny: Trobada de la Xarxa d'Horts a l'Hort de la Font Trobada. Les reunions 
 d'aquest grup es fan cada vegada a un hort diferent del Districte.   
 
 

6. Torn de preguntes.  
 
Sense més intervencions, es tanca la sessió. 


