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Acta 4a reunió de la comissió de seguiment 
Assemblea Ciutadana pel clima 

 
 

Identificació de la sessió: 
Data: 01.12.2022 
Lloc: Zoom (telemàtica) 
Horari: 17:00 – 18:30 h 
 

Assistents: 

El nombre de persones assistents a la Comissió de Seguiment ha estat de 18 persones 

 

Ajuntament de Barcelona: 

● Regidoria d’Emergència Climàtica i Transició ecològica: Cristopher Casas  

● 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) 

● Agenda 2030: Ramon Canal (RC) 

● Barcelona + Sostenible: Maria Lázaro (ML) 

 

Membres dels grups municipals amb representació a l’Ajuntament de Barcelona: 

● Eduard Cuscó (ERC) 

 

Experta en canvi climàtic: Gara Villalba 

 

Entitats que treballen en l’àmbit de l’acció climàtica a la ciutat: 

● Rebel·lió o Extinció: Fernando Fernández 

● Ecologistes en Acció: Dídac Navarro 

● 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 

 

Equip dinamització 

● Oriol Agulló (Raons) 

 

Ordre del dia 

1. Valoració de les sessions deliberatives 
2. Reunions amb les persones portaveus de cada grup 
3. Plantejament de les properes sessions 
4. Propers passos 

 

Desenvolupament de la trobada: 

CC introdueix l’ordre del dia. IV dona veu a Gerard 

 

1. Valoració de les sessions deliberatives  
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GL repassa la valoració de les sessions. Destaca que destaca la manca de temps. En quant a 

àmbits, el més ben valorat és Energia i el menys ben valorat és Mobilitat. Destaca una 

trajectòria ascendent de les diferents variables. 

 

21 i 22 d’octubre molt menys valorat que altres vegades. Va ser l’únic cap de setmana que s’ha 

fet la valoració únicament virtual i només van valorar-ho 16 persones. 

 

Nota negativa, tot i aprovat, és el temps. 

 

Valoració global mitjana: 8,1 sobre 10. 

Valoracions més altes: equip dinamització (8,72) i organització de les sessions (8,64). 

Valoració més baixa: temps (6,58). 

En general, evolució ascendent en totes les valoracions. 

La principal valoració negativa és el temps, com consta tant en la nota numèrica com en les 

respostes obertes d’elements a millorar. 

Altres elements que s’han valorat negatives en les respostes qualitatives, però de forma més 

residual, són el so (sobretot 3a sessió), la llengua vehicular a les sessions i la manca de 

suport/materials en paper. 

 

Valoració tècnica 

Es comparteix la sensació de manca de temps que tenen les persones participants. 

S’han fet modificacions als plantejaments inicials per intentar tenir més temps per a les 

deliberacions: canvis en la programació, supressió dels moments de plenari per compartir entre 

àmbits. 

S’han canviat els grups de l’espai més sorollós (hall) en sales de treball més petites per millorar 

la qualitat-experiència de la deliberació. 

 

Un canvi que es va fer és la mala valoració del so. Es va canviar a partir del 2n cap de setmana 

i es van reubicar els grups.  

 

Hi va haver queixes de l’idioma i de la manca de material (poques queixes). 

 

Es va potenciar el temps de debat dins de l’àmbit per davant de l’intercanvi de propostes entre 

àmbits. 

 

2.- Reunions amb les persones portaveus de cada grup 

IV comenta les trobades amb les persones portaveus per validar el redactat de les fitxes i que 

s’havia contractat a Manel Riu per tenir suport a l’hora de redactar les fitxes. Les fitxes s’han 

treballat amb una persona portaveu de cada grup i amb les persones portaveu. 

 

Dimecres 30 de novembre i dijous 1 de desembre s’han celebrat reunions telemàtiques per 

àmbits amb les persones portaveus de cada grup, personal tècnic municipal, el periodista 

independent i una persona dinamitzadora per treballar i validar els redactats de les propostes 

objecte de votació que han estat treballats pel periodista independent. 

 

Divendres 2 de desembre es publicaran a l’apartat intern del Decidim.barcelona els redactats 

de les propostes que aniran a votació. 

 

Del divendres 2 de desembre al diumenge 11 de desembre les persones participants podran fer 

comentaris, aportacions de millora, esmenes, etc. 

 

Entre dilluns 12 i dimecres 14 de desembre les persones portaveus rebran totes les propostes 

a presentar amb els corresponents comentaris. 
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GL aclareix el programa per a la validació de les propostes. 

 

3.- Plantejament de les properes sessions 

IV comenta el plantejament de les properes sessions. IV dona peu a GL perquè expliqui la 

planificació de la sessió de votació. 

 

16 de desembre 

16:00-16:15h Benvinguda i votació del % de consens necessari per incloure una 

proposta en el document que s’entregarà a l’Alcaldessa i els grups municipals amb les 

propostes a l’Assemblea Ciutadana pel Clima. 

Votació a través del mòbil (es farà acompanyament a qui necessiti suport) 

16:15-17:15h Presentació de les propostes de l’Assemblea Ciutadana pel Clima. ÀMBIT 

ENERGIA 

Les 3 representants de cada àmbit pugen a l’escenari i la representant de cada grup presenta 

les propostes del grup. Es compta amb 2’ per proposta i es farà només una descripció de la 

proposta. Així mateix es projectaran en pantalla les accions de les propostes. Un cop s’han 

presentat totes les propostes de l’àmbit es recullen les aportacions i es vota el consens de cada 

proposta. 

17:15-18:15h Presentació de les propostes de l’Assemblea Ciutadana pel Clima. ÀMBIT 

MOBILITAT 

18:15-18:30h Coffee break 

18:30-19:30h Presentació de les propostes de l’Assemblea Ciutadana pel Clima. ÀMBIT 

CONSUM I RESIDUS 

19:30-20:00h Temps de marge, agraïments i següents passos. 

 

19 de gener - Saló de Cent 

18:00h La Calòrica. Representació d’un fragment de l’obra De què parlem mentre no parlem 

de  tota aquesta merda. 

18:20h Presentació de l’acte. Proposta: Francesc Mauri. Benvinguda, conducció i alguna 

intervenció entre parlament i parlament aportant informació climàtica interessant 

18:30 Projecció del vídeo resum de l’Assemblea 

18:35h Valoració general de l’Assemblea per part de dos representants de la Comissió de 

seguiment (entitat + membre assemblea) 

18:45 Exposició general de les recomanacions per part de persones portaveus dels 3 

àmbits. 

19:15h Parlament - agraïment Alcaldessa / grups municipals 

19:30 Brindis amb cava de proximitat amb música de fons climàtica 

20:00h Tancament 

 

IV explica el plantejament de la sessió de presentació de les propostes a alcaldia. 

 

IV també explica accions de comunicació previstes: 

 

Per l’esdeveniment: 

Nota de premsa i convocatòria a mitjans. 

Vídeo resum de l’Assemblea. 

Publicació amb les propostes/recomanacions. 

Tuits de l’esdeveniment, fent pública l’Assemblea i les recomanacions a mesura que es vagin 

explicant. 

 

A partir del dia després: 

Estratègia de Xarxes Socials: per donar a conèixer l’Assemblea i les seves propostes. 

Publicació de talls dels experts de les sessions, imatges, etc. 
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Video infogràfic de les recomanacions. 

Webs (Ajuntament, BCN Clima, Decidim): notícia i difusió de l’Assemblea i les propostes. 

Butlletins municipals de sostenibilitat: Xarxa B+S, Agenda B+S, Sostenible. 

Explicació al Plenari del Consell de Sostenibilitat de les propostes de l’Assemblea (1/02). 

 

Torn de paraules: 

 

Georgina: 

- Presentació de la següent sessió. Ens queixem de manca de temps però hi ha previst 2’ per 

proposta? Hi haurà temps a fer la modificació de la redacció i tornar-ho a votar? 

 

Xavier: 

- De cada al portaveu de cada grup. Com s’escollirà 1 persona de cada àmbit? 

parlaran les 3 portaveus 

 

GL 16/12 parlaran les 3 portaveus de cada grup per presentar les propostes del seu grup. En 

quant a les propostes, no s’espera un gran canvi de redactat si no petites modificacions. 

HB Manel Riu està previst que estigui a la sessió perquè calgui. 

 

- Elisabeth: 

S’expliquen les propostes d’1 àmbit i es voten? 

GL sí, es fa per àmbits.blocs. 

 

- Georgina: 

Suggerència: es poden presentar en pantalla cada tema? 

GL pensàvem utilitzar la pantalla per explicar les accions que inclou cada proposta. 

 

- Cristian: 

2 minutos por cada propuesta. ¿Es suficiente para leer y responder de manera buena? ¿Qué 

pasará con la gente que no tiene el móvil? ¿En enero habría alguien de la comisión de 

seguimiento y alguien del grupo de portavoces? 

GL hi haurà 2’ aproximats per proposta. La idea és dedicar 25-30’ explicació, 10-15’ dubtes, 10-

15’ votació. Durant el darrer cap de setmana es va demanar qui necessitava suport. Hi ha 2 

persones que van demanar poder vota abans. Pel 19/01 es demanarà 1 persona de la comissió 

de seguiment i 1 persona de les entitats que han anat assistint a les reunions de seguiment. 

 

- Fernando Fernández: 

Quan s’envia el document amb les propostes. Es pot enviar també a les entitats i preguntar qui 

vulgui participar? 

GL A nivell de percentatge de les enquestes, una setantena. L’assistència a l’assemblea està al 

voltant del 80%. 

IV demanava si es podia enviar a les entitats que han anat venint. 

 

- Sandra Salvador: 

Tema votacions. Amb el sistema de votació del Fòrum Jove servia per mirar l’assistència i si 

havien pogut ajudar. La consultora que va donar suport van insistir si es podrien imprimir les 

diferents propostes. La relatoria prèvia com a suport visual, va bé? 

GL Pensàvem tenir un paper amb el títol de les diferents propostes. 

 

IV avisa que qui vulgui parlar el 19/01 ho haurà de fer a 100 persones. 

 

IV recorda l’ordre del dia del 19/01. 
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- Elisabeth pregunta: i després què?  

 

4. Propers passos 

 

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 

 

Animar a assistir com a observadores a les persones de la Comissió de seguiment 

● 10a sessió el 16 desembre de 16 h a 20 h on es validaran 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. (19 de gener de 18 a 19.30 h al Saló de Cent) 

 

La idea és que la comissió de seguiment segueixi si aquestes propostes es duen a terme o no. 

També caldria parlar de com s’integren aquestes propostes a nivell de propostes electorals.  

 

- Fernando Fernández: 

Diu que els diferents partits polítics ja hi participen i ja les tenes. S’ha estructurat com a 

Ajuntament el seguiment de la comissió de seguiment? Com s’articularà? Cada part s’ha 

d’autoorganitzar? 

HB es convidarà a membres de l’Assemblea al Consell de Sostenibilitat. La propera trobada és 

l’1 de febrer perquè puguin presentar les propostes. Aquest és l’òrgan de participació reglat. 

S’està introduint la participació de ciutadania individual dins d’aquest òrgan de participació. 

Com a grup de treball hi ha voluntat de seguir existint.  

A l’assemblea espanyola finalment s’han constituït com a associació.  

HB comenta que a l’Ajuntament li agradaria establir un sistema de participació estable amb la 

comissió. 

 

- Fernando Fernández: 

S’hauria de quadrar perquè hi ha eleccions i ningú no garanteix que després s’elimini la 

comissió de seguiment, no? 

HB per això s’han introduït els diferents grups polítics a la comissió de seguiment. 

 

- Georgina: 

Què passa amb les propostes que no es van votar perquè no es van aprofundir? 

IV reitera les paraules de HB. No és l’únic espai participatiu i s’ha de potenciar les eines de les 

assemblees deliberatives? 

 

- Georgina: 

Valdria la pena comentar que la feina que s’ha quedat al tinter es pot reprendre a través 

d’altres espais participatius. 

IV estan d’acord 

 

- Cristian: 

D’aquí un temps es poden canviar les idees, especialment dels grups polítics. Què passarà 
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després amb l’ACC? Què farà l’Ajuntament? Com sabreu què s’ha fet i què no? Com s’anirà 

mitigant l’empenta? Si es torna a fer amb 3 anys, quan tinguin temps no just abans de 

marxar… 

IV diu a veure si es pot venir amb 2 propostes de continuïtat. Des de l’OCCiS es fa cada any un 

informe de seguiment. S’inclourà a l’informe el seguiment de les propostes 

 

- ML es podria presentar el pròxim dia tot el que es fa a nivell de sostenibilitat. Es pot passar 

per correu-e.  

 

– Sandra Salvador: 

Estan parlant amb la gent del Decidim de com fer el retorn amb les participants de l’estat de 

cada proposta a través del Decidim. Vehicular-ho a través del Decidim. 

 

- Chiara SomlaClau: 

Diu que està molt bé el que s’està fent i li agradaria que es pogués dur a terme tot el que s’està 

parlant. Chiara reitera que cal donar a conèixer les propostes als barris.  

IV diu que es podria presentar les propostes en els districtes on hi ha Consell d’Emergència 

Climàtica. 

 

- HB pregunta si les persones de la comissió de seguiment estarien disposades a seguir venint? 

Elisabeth li encantaria. 

Isabel també. 

Georgina també. 

Cristian. 

Xavier. 

Tothom disposat a continuar. 

 

IV afirma que ens veiem demà quan penjaran les propostes.  

 

- Elisabeth recorda de mirar d’enviar un correu-e. 

 

 


