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Consell Ciutadà per la Sostenibilitat 

 

 
 
 
BREU SÍNTESI D'ACTIVITAT 2021 DEL CONSELL I LA XARXA B+S 
Document previ al Plenari del Consell del 26/01/2022 
 
La Secretaria Barcelona + Sostenible presenta un resum de l ’activitat de l’any, que ha tornat a estar fortament 
afectada en el seu conjunt per la crisi  sanitària . 
 
Governança 

El Consell Ciutadà per la Sostenibil itat es va reunir en Plenari el 27/01 i el 22/09 . 

A la sessió de gener, el Consell va prioritzar dues temàtiques per l’activitat 2021: la contribució a la Capital Mundial 
de l’Alimentació Sostenible i  la reactivació econòmica, social i  ecològica justa.  

La sessió de novembre va ser una convocatòria extraordinària sobre l’ampliació de l’aeroport promoguda per 
entitats del Consell, de la qual va sortir el Posicionament del Consell en relació a la proposta d’ampliació  de 
l 'aeroport de Barcelona – El Prat. 

 
Addicionalment, l ’activitat del Consell 2021 ha inclòs: 

 2 sessions de la Comissió Permanent 
 3 sessions de treball temàtiques amb integrants de la Comissió Permanent (22/07 i 09/07 preparació del 

Plenari i  el Posicionament sobre l’ampliació de l’aeroport; 18/05 sessió per engegar una nova línia de treball 
de la Xarxa sobre marc regulador urbanístic metropolità) 

 Dels 6 Grups de Treball en actiu, destaquem: 
 Taula Plàstic Zero. Presentació del Compromís Barcelona Plàstic Zero (14/07) 
 Grup de Treball de Verd i Biodiversitat. Participació al Pla Natura. Evolució del Grup cap al Laboratori 

d’Idees per a la Natura Urbana (LINU) 
 Grup Impulsor del Mapa Barcelona + Sostenible. Engimapa de B+S 2021 
 Grup de Treball de Comunitats Energètiques. Jornada sobre el projecte presentat a pressupostos 

participatius Creem una comunitat energètica a La Barceloneta  (10/06)  
 Grup de Treball de Refugis Climàtics. Incorporació de conclusions del Grup de Treball al pilot d'Acció 

Climàtica Inclusiva de l’Ajuntament. Presentació i  aportacions a la consulta participativa sobre refugis 
climàtics. 

 Taula per l’Emergència Climàtica. Sessió extraordinària sobre l’ampliació de l’aeroport del Prat de 
Llobregat (14/09) 
 

Acció 
Contribució de les organitzacions de la Xarxa B+S a la Capital de l’Alimentació Sostenible 2022. Prop de 100 
iniciatives presentades. 
Més de 200 Plans d’Acció i  Bones Pràctiques en sostenibil itat de les organitzacions de la Xarxa  
358 projectes d’Escoles + Sostenibles  
Escoles Refugis climàtics. Onze escoles transformades per adaptar-se al canvi climàtic 
Compromís de Sostenibilitat Turística Barcelona Biosphere 
 
Treball en xarxa 
Sessió informativa Capital Alimentació Sostenible (22/02) 
Subvencions pel clima: 11 projectes en desenvolupament. Dues sessions de treball conjunt amb les 39 entitats 
implicades en els projectes. 
10 microxarxes d’Escoles + Sostenibles (noves microxarxes 2020-2021: Descobrim Natura i  Alimenta’t amb seny) 
Sessions sobre cooperativisme: Experiències Cooperatives  (14/04) i  Cooperatives i  sostenibil itat (19/07) 
 
Participació 
Superil la Barcelona (22/04) 

http://hdl.handle.net/11703/123279
http://hdl.handle.net/11703/123279
https://www.decidim.barcelona/assemblies/CompromisBarcelonaPlasticZero?locale=ca
https://www.decidim.barcelona/processes/PlaNaturaBCN?participatory_process_slug=PlaNaturaBCN
https://bcnsostenible.cat/web/relat/60939977940cd746508b4567
https://www.decidim.barcelona/processes/PressupostosParticipatius/f/4517/budgets/5/projects/62
https://www.decidim.barcelona/assemblies/emergencia-climatica/f/3423/meetings/4674?filter%5Bdate%5D%5B%5D=past
https://www.decidim.barcelona/assemblies/emergencia-climatica/f/3423/meetings/4674?filter%5Bdate%5D%5B%5D=past
https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/articles/document/13987/iniciativesorganitzacionsbsalimentaciosostenible20210222.pdf
https://www.barcelona.cat/barcelona-pel-clima/ca/escoles-refugi-climatic
http://turismesostenible.barcelona/
https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/entitats-i-empreses/bulleti/617/la-xarxa-bs-implicada-en-la-capitalitat-mundial-de-lalimentacio
https://www.barcelona.cat/barcelona-pel-clima/ca/noticia/adjudicades-onze-subvencions-a-projectes-ciutadans-per-lemergencia-climatica_1040294
https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/escoles-sostenibles/tags/programes/page/microxarxes
https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/entitats-i-empreses/bulleti/623/apropem-el-cooperativisme-a-les-organitzacions
https://www.youtube.com/watch?v=YO4AKUnzSsk
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 Pla Canviem pel Clima (15-29/06) 
 Pla Residu Zero  
 Pla Natura 
Com ens afecta la regulació urbanística. Sessió espais naturals i  agrícoles (30/11) 
Pla Director de subvencions pel clima i la transició ecològica 2022 -2024 
Tinguem Cura del Planeta 
 
Formació 
Programa formatiu per al professorat d’Escoles + Sostenibles  
 
Sessions formatives online en el marc de Comerç + Sostenible: 

Taller Carrega’t Energia  (10/6 – 3 sessions)  
Accessibil itat en el comerç de proximitat (27/05) 
Prevenció i  correcta gestió de residus (03/11) 

 
Celebració i difusió 
Bones pràctiques destacades: Bones idees per canviar el món 2020 
Dia Mundial del Medi Ambient: Presentació del Pla Natura (3/6) 
20 anys d’Escoles + Sostenibles  (curs 2020-2021). Memòria 2020-2021 
Visites a la Fabrica del Sòl (novembre i desembre) 
 
Coneixement 
Barcelona inicia els estudis per sumar-se a l ’economia  del Dònut 
Jornades Científiques 2021. Emergència Climàtica: la Ciència Respon. Debats Científics per Adults i  Joves. 
Joves per l’emergència climàtica  
 
Recursos 
Servei de Documentació d’Educació Ambiental  
Nou catàleg de serveis i  recursos  de les organitzacions de B+S 
Eina 1500 mesures en sostenibil itat  
 
Comunicació 
Web 
Butlletins 
 

https://www.decidim.barcelona/processes/canviempelclima
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/noticia/el-proces-de-participacio-per-lelaboracio-del-nou-pla-residu-zero-de-la-ciutat-a-punt-de-finalitzar_1100686
https://www.decidim.barcelona/processes/PlaNaturaBCN?participatory_process_slug=PlaNaturaBCN
https://www.decidim.barcelona/processes/PlaNaturaBCN?participatory_process_slug=PlaNaturaBCN
https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/entitats-i-empreses/bulleti/650/la-xarxa-bs-enceta-debat-sobre-la-regulacio-urbanistica-posant-el
https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/escoles-sostenibles/tags/tinguemcuradelplaneta/page/tinguem-cura-del-planeta
https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/escoles-sostenibles/tags/page/formacio-per-als-centres-de-la-xarxa
https://ajuntament.barcelona.cat/lafabricadelsol/inscripcions/carregat-denergia
https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/entitats-i-empreses/activitats/accessibilitat-en-el-comerc-de-proximitat
https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/page/bones-idees-per-canviar-el-mon-2020
https://www.barcelona.cat/infobarcelona/ca/presentacio-del-pla-natura-el-nou-full-de-ruta-del-verd-i-de-la-biodiversitat-de-la-ciutat_1071691.html
https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/escoles-sostenibles/tags/page/escoles-sostenibles-celebra-20-anys
https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/escoles-sostenibles/tags/page/memories-del-programa
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2021/07/29/barcelona-se-suma-a-la-xarxa-de-ciutats-de-leconomia-del-donut-per-avancar-en-la-lluita-contra-la-crisi-climatica/
https://www.barcelona.cat/barcelona-pel-clima/ca/novetats-recerca/jornades-cientifiques-2021
https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/escoles-sostenibles/tags/page/joves-per-lemergencia-climatica
https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/uncategorised/page/servei-de-documentacio-deducacio-ambiental
https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/uncategorised/page/servei-de-documentacio-deducacio-ambiental
https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/node/13427
https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/entitats-i-empreses/bulleti/642/es-presenta-la-nova-eina-1500-mesures-en-sostenibilitat
https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca
https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/entitats-i-empreses/ultim-butlleti

