
Acta 3a reunió de la comissió de seguiment
Assemblea Ciutadana pel clima

Identificació de la sessió:
Data: 26.10.2022
Lloc: Zoom (telemàtica)
Horari: 17:30 – 18:30 h

Assistents:
El nombre de persones assistents a la Comissió de Seguiment ha estat de 17 persones

Ajuntament de Barcelona:
● Regidoria d’Emergència Climàtica i Transició ecològica: Quique Gornés (assessor)
● Regidoria de participació: Sandra Salvador (assessora)
● Oficina de Canvi Climàtic i Sostenibilitat d’Ecologia Urbana: Irma Ventayol (IV), Helena

Barracó (HB)
● Departament de Participació d’Ecologia Urbana: Gerard Lillo (GL)

Membres dels grups municipals amb representació a l’Ajuntament de Barcelona:
● Eduard Cuscó (ERC)
● Javier Heredero (Cs)
● Helena Gómez (BComú)
● Julià Cabrerizo (JxCat)

Experta en canvi climàtic: Gara Villalba

Entitats que treballen en l’àmbit de l’acció climàtica a la ciutat:
● Rebel·lió o Extinció: Clàudia Bosch
● Associació SomlaClau - Ecologia i Transició Urbana: Chiara Monterotti

Membres de l'Assemblea Ciutadana pel Clima
● Ana Georgina Castañeda Maza
● Cristian Iordache
● Elisabet Manich Vallès
● Isabel Rosselló Vidal
● Xavier Royo Coloma

Ordre del dia

1. Valoració de les primeres sessions deliberatives
2. Properes sessions
3. Àmbits on posarem el focus
4. Propers passos
5. Recordatori

Desenvolupament de la trobada:
IV explica l’ordre del dia.

1. Valoració de les primeres sessions deliberatives.
GL fa una valoració de les 2 primeres sessions (21 i 22 d’octubre).
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● Bona valoració de 2 de les 3 ponències temàtiques. Una de les persones ponents
(proposada per la Comissió de seguiment) no va atendre els requeriments i les
indicacions establertes per part de l’organització.

● Les persones participants van poder plantejar preguntes a les persones ponents durant
15-20 minuts per ponent.

● Bona acollida i bon resultat de la dinàmica per escollir els grups temàtics per part de les
persones participants. Es va entendre bé que cada persona només treballés un tema
durant tota l’Assemblea.

● Bon funcionament del treball en grup i del primer moment de treball per àmbits
temàtics.

● Algunes persones lamenten que hi ha temes interessants que no podran ser abordats,
tot i que entenen que per qualitat de la deliberació, temps i logística no és possible.

● En alguns grups hi ha dificultats amb el seguiment de les deliberacions per part de les
persones que no entenen el català.

● Algunes persones participants estan tenint dificultats per designar el número de compte
per rebre la compensació econòmica per la seva participació.

Xavier Royo comenta que l’organització va anar bé. Considera que la gent té la pell molt fina i
que no disposem de tot el temps per fer-ho. Comenta que és un tema de gestió de les
expectatives i considera que s’ha d’acotar.

Cristian Iordache agraeix l’adaptació del llenguatge. Comenta que està d’acord amb acotar els
temes. Demana tenir la informació per avançat per preparar-ho abans que es perd molt de
temps en llegir i prefereix demanar-ho abans.

Elisabet Manich comenta que va haver-hi discussió sobre si hi havia temps per discutir altres
temes o no. S’agraeix que des de l’equip tècnic s’adapti a les demandes. Es demana de fer
grups online per temàtiques.

Georgina Castañeda comenta que és millor el sistema d’entrada/registre del dissabte 22/10 que
les dels altres dies. S’eviten cues i això s’agraeix. Que les persones dinamitzadores estiguin
obertes a l’adaptació idiomàtica s’agraeix. Li sembla bé fer els grups online. Enviar la
informació el més aviat possible. Recordar les accions que ja s’estan fent ara. Que les
persones expertes donin una mirada ciutadana no de tecnicismes.

Gerard Lillo aprofita la intervenció de Georgina Castañeda per reordenar l’ordre del dia i
explicar el plantejament durant les següents sessions:

2.- Properes sessions
● Objectius:

Avançar en el coneixement de les temàtiques, amb referents de cada àmbit.
Aprofundir en el debat dels reptes apuntats amb dinàmiques de grup.
Compartir les conclusions de les temàtiques en plenari.

● Decidim Barcelona:
Recull de recursos pels assembleïstes sobre les temàtiques prioritzades (expertes,
videos, informes i documentació de suport) .
S’obriran per cada temàtica un espai de debat virtual

● Idioma de les sessions:
Es farà traducció simultània de les sessions per àmbit temàtic.
En els grups de treball les assembleïstes es poden expressar en l’idioma que ho
desitgin.
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● Gravacions de les capacitacions per àmbit: es gravaran declaracions de les persones
referents i es farà la crònica per posar-la al Decidim Barcelona (no es pot gravar la
sessió)

● Experts: vindran el 4 i el 18 de novembre de manera preferent

HB remarca que volem traslladar els debats digitals a la presencialitat, ja que on considerem
que cal efectuar el debat en igualtat de condicions per la via presencial.

GL comenta la planificació de les properes sessions:

SESSIÓ 3 (6a)
Divendres 4/11
17-20h

SESSIÓ 4 (7a)
Dissabte 5/11
10-14h

SESSIÓ 5 (8a)
Divendres 18/11
17-20h

SESSIÓ 6 (9a)
Dissabte  19/11
10-14h

PER GRUPS
TEMÀTICS
17-18.15h
Capacitacions/
resolucions dubtes
per part d’expertes

(15 MIN DE PAUSA)

PER GRUPS
10-12.30h Debat per
grups per plantejar
propostes

PER GRUPS
17-18.30h Debat per
grups per plantejar
propostes

PER GRUPS
10-12h Debat per
grups per TANCAR
propostes

PER GRUPS
18.30-20h Debat per
grups per plantejar
propostes

PLENARI
12.30h-14h Posada
en comú dels
avenços i
debat/preguntes/
suggeriments

PER GRUPS
TEMÀTICS
18.30-20h Posada
en comú

PLENARI
12-14h Posada en
comú +
debat/identificació
de sinergies

Cristian Iordache comenta que el 18/11 i 19/11 no podrà estar a Barcelona i pregunta per seguir
la sessió. IV li diu que no està previst l’streaming.

3.- Àmbits on posarem el focus.
IV comenta que l’objectiu és que hi hagi poques recomanacions però ben informades, ben
argumentades, ben innovadores, etc. Per aquest motiu hem anat reduint els temes per anar
acotant.

Els temes prioritats van ser:
- Consum i Residus
- Mobilitat i infraestructures
- Energia

Els reptes prioritzats de cada àmbit són:

- Consum i Residus
1. Les 3 “R”
2. Com incentivar consum conscient i responsable (1/2)
3. Responsabilitat compartida però asimètrica

- Mobilitat i infraestructures
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1. Mitjans de transport i emissions (repartiment modal)
2. Espai públic i mobilitat (urbanisme)
3. Transport públic

- Energia
1.Transició energètica cap a un nou model d’energies renovable
2. Reducció del consum energètic
3. Empoderament ciutadà

Des de l’ACC s’han plantejat una sèrie de preguntes i des de l’equip tècnic s’ha buscat una
manera de donar resposta a aquestes preguntes.

- Consum i Residus

1. Les 3 “R”
Com funciona el reciclatge i la gestió de residus a Barcelona? (mites sobre reciclatge: els
residus separats en diferents contenidors es barregen després?)
Hi ha exemples de pràctiques en altres països sobre 3R? Models i exemples inspiradors sobre
la gestió de residus
Com s’aprofiten energèticament els residus que generem (valorització energètica)?

Sessió pregunta-resposta: Gerent Medi Ambient i Serveis Urbans
Visita voluntària a Ecoparc de Montcada pels assembleistes
Recull d’informació: PaP, SDDR, compostatge comunitari, Valorització residus (genèric) /Central
Ecoenergies/funcionament i Ecoparc Garraf/funcionament)

2.-  Com incentivar consum conscient i responsable (1/2)
On es poden comprar productes durables més enllà del programat habitualment (per evitar
l’obsolescència programada)? Quines iniciatives existeixen per reparar productes (tallers de
reparació gratuïts o més barats)?

Sessió pregunta-resposta: Toni Lodeiro (Opcions) o Ruben Surinach (XES)
Recull d’informació: (Vídeo Obsolescència programada/Mapa B+S (amb filtre comerç, serveis i
turisme sostenible)/Vídeo Cosima Dannoritzer), (Millor que nou reparat, restarter parties,
reparatrucks, didaltruck, ateneus de fabricació digital//Mapa B+S )

2. Com incentivar consum conscient i responsable (2/2)
On es pot trobar informació sobre productors de proximitat i punts de distribució sense
intermediaris entre productors i consumidors? Aprofitament de menjar a escala de ciutat: Què
es fa i que es podria fer? També en l'àmbit legal. Quines polítiques municipals hi ha d’expansió
de centres comercials i grans cadenes versus comerç de proximitat i km 0? Altres pràctiques
sobre consum responsable

Recull d’informació: cooperatives de consum agroecològic i mercats de pagès a la ciutat/ /Mapa
B+S/Pam a Pam/Informació de Polítiques alimentàries Iniciatives tipus Bancs dels Aliments,
espigoladors, apps tipus too good to go, Mapa B+S (filtre: comerç proximitat)

Sessió pregunta-resposta: Gerent Medi Ambient i Serveis Urbans (Residus) i Toni Lodeiro
(Opcions) o Ruben Surinach (XES) (Consum)

3. Responsabilitat compartida però asimètrica
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Etiquetatge dels productes, informació sobre pràctiques de producció de les empreses.
Competències de l’Ajuntament per a legislar o pressionar a altres nivells sobre gestió de
residus i consum responsable.

Sessió pregunta-resposta: Toni Lodeiro (Opcions) o Ruben Surinach (XES)

Recull d’informació: ecoetiquetes (guies de la Generalitat), informació sobre ISO, EMAS,
Biosphere, empreses del Compromís Ciutadà per la sostenibilitat, comerç verd, indicador 6.3
Certificacions ambientals....

- Energia

1.Transició energètica cap a un nou model d’energies renovable
Quin és el model energètic de Barcelona? (fonts,  fluxes, sectors) Com funciona?
Quin és el  % d’emissions de GEH de mobilitat són de mercaderies, de vehicles privats, etc?
Quins sistemes d’aprofitament de renovables són presents a la ciutat? Quins s’haurien de
potenciar més? Es té en compte que els recursos materials per fabricar les instal·lacions són
finits?
Quina és la legislació bàsica que aplica a BCN en matèria de generació i eficiència energètica?
Com ho resolen altres ciutats?
Quines són les competències municipals en l’àmbit de l’energia (port i aeroport, edificis privats,
comerços, rehabilitació...)? Fins a quin nivell l’Ajuntament pot imposar taxes o beneficis fiscals
per promoure les renovables? (IBI, taxa metropolitana de residus, taxa turística...)

Sessió pregunta-resposta: Tècnic Direcció Serveis d’Energia i Qualitat Ambiental (Agència
d’Energia de Barcelona)
Recull d’informació
Documentació impresa a distribuir a la sessió: Balanç d’Energia

2. Reducció del consum energètic
Com afectaran els vehicles elèctrics al consum / demanda d’energia? Com afectaran els
vehicles elèctrics al consum / demanda d’energia?

Sessió pregunta-resposta: Tècnic Direcció Serveis d’Energia i Qualitat Ambiental (Agència
d’Energia de Barcelona)
Recull d’informació

3. Empoderament ciutadà
Què són les comunitats energètiques? Quins models existeixen? Com es poden potenciar?
Quines barreres existeixen?

Sessió pregunta-resposta: Tècnic Direcció Serveis d’Energia i Qualitat Ambiental (Agència
d’Energia de Barcelona)
Recull d’informació

- Mobilitat i infraestructures

1. Mitjans de transport i emissions (repartiment modal)
Quines són les línies d’actuació del Pla de Mobilitat Urbana 2024 de l’Ajuntament? Quina és la
situació de la mobilitat a la ciutat? Què representa el flux de turistes per la mobilitat de la ciutat
de Barcelona? (repartiment modal i emissions de GEI/contaminants associades, mesures
proposades, procés d’aprovació,  etc)
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Quines són les grans infraestructures de Barcelona? (per al moviments de persones i per la
distribució de mercaderies)
Els motors de combustió tenen rendiment òptim a 60km/h? Què passa quan van a 30km/h?
(velocitat i emissions associades)
Com es poden promoure els Plans de Desplaçament d’Empresa (PDE) i el teletreball des de
l’Ajuntament? (es pot obligar)
Quines competències té l’Ajuntament en l’àmbit de la mobilitat local?
Quines accions hi ha previstes per millorar la distribució urbana de mercaderies (DUM)?
(exemple d’algun projecte/empresa que expliqui com ho fan per millorar)

Sessió pregunta-resposta:  Tècnic Gerència de Mobilitat i Infraestructures Aj BCN / Tècnic PMU
Recull d’informació (PMU i altres mobilitat)
Documentació impresa a distribuir a la sessió: Presentació PMU 2024
Vídeo: amb alguna empresa de repartiment (Amazon, Seur, correus...)

2.Espai públic i mobilitat (urbanisme)
Com funcionen els fluxos de moviments a la ciutat des del punt de vista urbanístic? Quins són
els principals canvis actuals en l’urbanisme i la mobilitat a la ciutat? Quins són els seus
beneficis? Com compaginar millor mobilitat i més verd/biodiversitat (eixos verds, superïlles,
pacificació)?
Quines són pràctiques de millora en l’urbanisme i la mobilitat existeixen en altres ciutats?

Com influeixen els talls de carrers o canvis en l’urbanisme/mobilitat en les vendes dels
comerços?

Sessió pregunta-resposta:  Tècnic Gerència Arquitecte en Cap
Recull d’informació (Superïlles, notes de premsa i altres mobilitat), informes, manifestos ass.
comerciants, Plataformes a favor i en contra de les superïlles/pacificació).

Video pregunta-resposta: representant Ass. Comerciants/ Plataforma d’afectats per les
restriccions circulatòries / Diferents veus?

3. Transport públic
Com es pot impulsar un increment de l’ús del transport públic?
Com es pot aconseguir incorporar usuaris al transport públic? Ha augmentat l’ús del transport
públic des de la reducció del preu i les bonificacions?
Com es pot millorar el transport públic i l’accessibilitat a Barcelona i l’àrea metropolitana?

Sessió pregunta-resposta: President o representant de la Plataforma per a la Promoció del
Transport Públic.
Recull d’informació

Gara Villalba comenta que s’hauria d’incorporar l’òptica de petjada global en les recomanacions
de l’Assemblea, és a dir, tenir en compte com afecten certes decisions sobre el nostre dia a dia
respecte al canvi climàtic. Comenta també que s’ha de facilitar la informació sobre el
PREMET25 (Pla Metropolità per la Prevenció i Gestió de Residus).

Clàudia Bosch comparteix el mapatge sobre ús energia de la ciutat realitzat amb la participació
de diverses entitats:
https://www.lafede.cat/es/catala-nou-mapa-impactes-del-model-energetic-de-barcelona-al-sud-g
lobal/ (Es podria demanar a lafede còpies en paper per les assembleistes, ja que encara en
tenen)
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4. Propers passos
GL explica els propers passos previstos per l’ACC.

4a reunió de la Comissió de Seguiment -
Avaluació de la fase deliberativa i
preparació de la fase d’exposició

Dijous 01/12/2022
de 17 a 19h

5a reunió de la Comissió de Seguiment -
Revisió de la fase d’exposició i valoració
global de l’Assemblea

Dijous 23/02/2023
de 17 a 19h

5. Recordatoris
Animar a assistir com a observadores a les persones de la Comissió de seguiment

● 6a sessió el 4 de novembre de 17 a 20 h.
● 7a sessió el 5 novembre de 10 a 14 h.
● 8a sessió el 18 novembre de 17 a 20 h.
● 9a sessió el 19 de novembre de 10 a 14 h.
● 10a sessió el 16 desembre de 16 h a 20 h on es redactaran i votaran les propostes i

recomanacions per part de les persones participants a l'Assemblea Ciutadana pel
Clima.

● Sessió de presentació de les propostes i recomanacions als regidors i regidores de
l'Ajuntament de Barcelona. (data per confirmar)

IV comenta que s’està preparant un recull de recursos pels assembleïstes sobre les temàtiques
prioritzades (expertes, videos, informes i documentació de suport) i que s’està valorant si serà
necessària una última sessió extraordinària per preparar les recomanacions de l’Assemblea
Ciutadana pel Clima.

Clàudia Bosch comenta el tema de la comunicació cap a fora. Demana si es preveu una nota
de premsa per les properes sessions i si es preveu una acció comunicativa més potent de cara
a la sessió del Saló de Cent. IV diu que les accions no han tingut gaire repercussió. Des de
l’equip tècnic s’està recopilant la informació, fotografies i els testimonis del procés i explotar-ho
tot al final. L’objectiu és no interferir durant el procés i publicar-ho durant tot el final. Es comenta
que es va fer una nota de premsa informant dels temes prioritzats. Es demana obertura del
procés i si es tenen propostes, incorporar-les.
Difusió Betevé:
https://beteve.cat/medi-ambient/mobilitat-consum-energia-temes-prioritaris-assemblea-ciutadan
a-clima/

Sandra Salvador comenta que l’experiència del Fòrum Jove ens ha ensenyat que fins que no
es van presentar les propostes per part de les participants, els mitjans no va fer cas del procés.

GL comenta que es farà difusió interna en els 13.000 treballadors i treballadores de
l’Ajuntament. També comenta que s’està compartint l’experiència amb altres administracions
públiques que pregunten sobre com fer una ACC, com per exemple Mallorca.

Clàudia Bosch demana de compartir futures notes de premsa amb la comissió de seguiment. IV
comenta que se’ls enviarà.
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