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Consell Ciutadà per la Sostenibilitat 

 
PLENARI DEL CONSELL CIUTADÀ PER LA SOSTENIBILITAT 

Acta de la sessió del 26 de gener de 2022 

A la sala virtual per modalitat telemàtica a través de la plataforma Zoom, el dia 26 de 

gener de dos mil vint-i-dos, a les 17.30 h, es reuneix el Plenari del Consell Ciutadà per 

la Sostenibilitat, sota la presidència del Sr. Eloi Badia, president del Conse ll, assistit 

per la Sra. Marta Cuixart, com a secretària del Consell. 

Hi concorren els Srs. i les Sres.: 

Representant Entitat 

Sala i Garcia, Lluís 
Vicepresident del Consell i representant del Col·legi Sant Ramon 
Nonat 

Carrera, Josep Maria Depana, lliga per a la defensa del patrimoni natural 

Casanova, José Luis Col·legi de Biòlegs de Catalunya 

Català, Maria Cambra Oficial de Comerç de Barcelona 

de Rosselló, Margarita PwC 

Diéguez, Laura CCOO - Comissions Obreres de Catalunya 

Ferrer, Olga Fundació Institut de Reinserció Social, IRES 

Fosse, Jeremie Eco-Union 

Franch, Xavier Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya (CEESC) 

Garcia, Rosa Rezero - Fundació Prevenció Residus i Consum Responsable 

Guillén, Joan Consell de Gremis de comerç, serveis i turisme de Barcelona 

Labrador, David Grup Municipal Ciutadans 

Llorente, Gustavo A. Universitat de Barcelona UB 

Magriñà, Leopold Federació d'Associacions de Veïnes i Veïns de Barcelona (FAVB ) 

Miranda, Josep M. ACEFAT AIE Infraestructures de serveis públics 

Montfort, David Lluïsos de Gràcia 

Navarro, Màrian Societat Catalana d'Educació Ambiental - SCEA 

Pasadas, José Antonio UGT CATALUNYA - UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS 

Passalacqua, Maria Club EMAS 

Pedrals, Núria Agrupació AuS (arquitectura i sostenibilitat) 

Romero, Ana AMB - Àrea Metropolitana de Barcelona 

Soler, Josep Lluís Associació Natur Catalunya (Naturcat) 

Vidal, Miquel Roba Amiga Empresa d’Inserció SL 

Vila, Francina Grup Municipal Junts per Catalunya, JxCat 

Vilaseca, Eva Xarxa d'Economia Solidària (XES) 

 

  



 
 

Acta del Plenari del Consell Ciutadà per la Sostenibilitat 26/1/2022, pàgina 2 de 10 

 

Consell Ciutadà per la Sostenibilitat 

 
Assisteixen com a persones convidades i observadores: 

Representant Entitat 

Barba, Mireia Espigoladors 

Barracó, Helena 
Direcció de Serveis de l'Oficina de Canvi Climàtic i Sostenibilitat, 
Ajuntament de Barcelona 

Campanero, Mar 
Direcció de Serveis de l'Oficina de Canvi Climàtic i Sostenibilitat, 
Ajuntament de Barcelona 

Casas, Christo Regidoria, Ajuntament de Barcelona 

Charlier, Marike Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona (FAVB) 

Díaz, Olga Escola El Sagrer 

Gornés, Enrique Regidoria, Ajuntament de Barcelona 

Heredero, Javier Grup Municipal Ciutadans 

Riera, Joan Manel Societat Catalana d’Educació Ambiental (SCEA) 

Tello, Enric 
Federació d'Ecologistes en Acció de Catalunya / Universitat de 
Barcelona 

Veciana, Paula Roba Amiga Empresa d’Inserció SL 

Ventayol, Irma 
Direcció de Serveis de l'Oficina de Canvi Climàtic i Sostenibilitat, 
Ajuntament de Barcelona 

Vilà, Maria Xarxa d'Equipaments Ambientals de Barcelona  

Ximeno, Frederic 
Gerent de Medi Ambient i Serveis Urbans, Ajuntament de 
Barcelona 

No assisteixen i s’excusen: 

Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya, Grup Municipal de Barcelona pel Canvi, 

Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya, Escola Pia Sant Antoni- Escola Pia de Sarrià- 

Calassanç, PIMEC - Petita i Mitjana Empresa de Catalunya. 

ORDRE DEL DIA  

1.     Benvinguda i presentació per part del regidor Eloi Badia, president del Consell. 

Balanç 2021 i prioritats 2022. 

2.     Activitat 2021 del Consell i la Xarxa Barcelona + Sostenible. Presentació de tres 

projectes d’entitats de la Xarxa. 

3.     Aportacions sobre el més valuós de formar part de la Xarxa Barcelona + 

Sostenible, el que s’hauria de millorar i la visió de futur de la Xarxa.  

Dinàmica àgil plantejada amb motiu de la finalització del Compromís Ciutadà per la 

Sostenibilitat 2012-2022. 

4.     Projectes destacats del 2022. Plantejament de l'Economia del Dònut a Barcelona: 

"Un espai just i sostenible per satisfer les necessitats de tothom: la visió integrada de 

l'economia dònut de Barcelona”. 

5.    Presentació i aprovació, si s'escau, del Pla Clima + Enxarxem 

6.    Torn obert d’intervencions 
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TEMES TRACTATS I ACORDS PRESOS 

Recepció  

La secretària del Consell, Marta Cuixart, fa la recepció de les persones participants i 

dona les indicacions tècniques. 

Es demana a les persones participants que s’identifiquin  amb nom de l’entitat i 

persona. S’indica que es poden anar fent aportacions al llarg de tota la sessió 

mitjançant el xat.  

La sessió es grava a efectes de fer l’acta de la sessió.  

Es fa una foto de grup per captura de pantalla. 

1. Benvinguda i presentació per part del regidor Eloi Badia, president del 

Consell. Balanç 2021 i prioritats 2022. 

El regidor Eloi Badia, president del Consell, dona la benvinguda.  

Aquest 26 de gener es celebra el Dia Mundial de l’Educació Ambiental, en 

commemoració de la celebració del Seminari Internacional d’Educació Ambiental a 

Belgrad el 1975. Coincidint amb aquesta efemèride, es vol que l’educació ambiental i 

la cultura de sostenibilitat tinguin un paper destacat en el plenari d’avui. 

El regidor comença fent un balanç de l’activitat del 2021, remarcant que la ciutat 

segueix fent una transforació cap a un model de ciutat més sostenible  tot i el moment 

crític de la pandèmia, les afectacions econòmiques, el dia a dia i  el trànsit emocional. 

Fa especial incidència en el projecte de recollida de residus “Porta a porta”, la 

capitalitat de Barcelona de l’Alimentació Sostenible i el focus que ha posat aquesta en 

la petjada ecològica del plat que mengem. També menciona l’ampliació del projecte 

“Refugis Climàtics” a diferents punts de la ciutat.  

En relació amb l’activitat del Consell, destaca el debat aeroportuari. Considera què és 

molt important tractar temes d’impacte econòmic i ambientals dins del Consell. Com 

també posar la ciència al capdavant, tal com s’ha materialitzat en el projecte de les 

Jornades Científiques.  

De cara a les prioritats del 2022, destaca el Pla Clima + Enxarxem com una oportunitat 

de donar eines al teixit associatiu de la ciutat per formar part del canvi.  

Fa incidència en el compromís de donar continuïtat a la Taula de l’Emergència 

Climàtica en format d’assemblea ciutadana.  

Destaca també l’aposta per l’economia del Dònut. A la sessió es comptarà amb una 

intervenció breu del Dr. Enric Tello per compartir coneixement sobre aquest model i la 

seva aplicació.  
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Finalment, recalca la participació des de l’Ajuntament en la Comissió Organitzativa del 

Congres d’Educació Ambiental, la Celebració dels 20 anys d’Escoles + Sostenibles i la 

creació de noves microxarxes d’escoles.  

2. Activitat 2021 del Consell i la Xarxa Barcelona + Sostenible . Presentació 

de tres projectes d’entitats de la Xarxa.  

S’informa que s’ha enviat amb anticipació a totes les organitzacions del Plenari el 

document que resumeix l’activitat 2021 de la Xarxa Barcelona + Sostenible.  

El vicepresident del Consell, Lluis Sala, pren la paraula parlant de la voluntat del 

Consell d’aproximar-se al conjunt d’organitzacions de la Xarxa i tenir l’oportunitat de 

conèixer els seus projectes, inquietuds i demandes. 

Per il·lustrar les línies de treball destacades del 2021 i per agilitzar el Plenari s’ha 

proposat explicar tres projectes d’entitats que formen part de la Xarxa. Les 

intervencions proposades, coincidint amb la celebració del Dia Mundial de l’Educació 

Ambiental, posen el focus en l’educació ambiental i la cultura de sostenibilitat.  

Les tres intervencions acaben amb una demanda: 

 II Congrés Nacional d’Educació Ambiental 2021 , per Joan Manel Riera, 

Societat Catalana d’Educació Ambiental.  

En ocasió del Dia Mundial de l’Educació Ambiental, el Congrés fa una crida a 

les persones i les organitzacions interessades a adherir-se a la declaració “Per 

transitar l’acció individual a la transformació col·lectiva”. L’objectiu és 

consolidar-se com un espai de reflexió i anàlisi de tots els sectors de l’educació 

ambiental i trobar eines per arribar a altres col·lectius i crear aliances. In forma 

que hi ha una Comissió Permanent per mantenir viva l’aliança entre 

administracions, universitats i entitats. Convida les entitats del Consell i de la 

Xarxa Barcelona + Sostenible a adherir-se a la declaració.  

 Espigoladors, com a contribució a Barcelona Capital Mundial de l’Alimentació 

Sostenible 2021, per Mireia Barba. Espigoladors és una entitat que lluita per 

l’aprofitament alimentari i per empoderar persones en risc d’exclusió social. 

Treballen en diferents àrees i  projectes. Reclamen que l’Ajuntament de 

Barcelona potenciï la compra social i responsable de productes i serveis de 

triple impacte.  

 Joves per l’Emergència Climàtica. Intervé Olga Díaz, professora de l’Escola 

El Sagrer, que presenta el projecte que va presentar el seu del centre a 2Joves 

per l’Emergència”. L’Escola el Sagrer va treballar, mitjanant el mètode científic i 

el recolzament d’una professional científica,  per reduir la contaminació 

atmosfèrica a l’entorn de la comunitat educativa del Sagrer. Així mateix estan 

incorporant petits refugis climàtics en els passadissos del centre. Proposa 

l’adhesió del Consell al Manifest Joves per l’Emergència Climàtica.  

Es recorda a les persones presents que el manifest s’ha fet extensiu en el recordatoris 

de l’ordre del dia del Plenari via correu electrònic. Es proposa que el Consell recolzi 

https://ajbcn-decidim-barcelona.s3.amazonaws.com/decidim-barcelona/uploads/decidim/attachment/file/14632/Consell_Activitat2021.pdf
https://www.activacongresos.com/forms/cnea20-9/
https://www.cnea.cat/_files/ugd/35f2f9_9b28f1e315dc47a1baa13d6ad0cea46c.pdf
https://www.cnea.cat/_files/ugd/35f2f9_9b28f1e315dc47a1baa13d6ad0cea46c.pdf
https://espigoladors.cat/ca/
https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/escoles-sostenibles/bulleti/630/els-joves-agents-clau-en-la-resposta-a-lemergencia-climatica
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aquesta iniciativa prové dels centres educatius de la Xarxa Barcelona + Sostenible, 

que el Consell representa.  

Es proposa deixar un temps per a la reflexió i acordar-ho al torn d’intervencions.  

Lluis Sala fa un breu resum del contingut del manifest.  

3. Aportacions sobre el més valuós de formar part de la Xarxa Barcelona + 

Sostenible, el que s’hauria de millorar i la visió de futur de la Xarxa.  

Lluís Sala fa la presentació de la dinàmica que es realitzarà a continuació, 

contextualitzant-la en la doble renovació que es preveu aquest 2022. D’una banda, 

finalitza el període de vigència del Compromís i ens haurem de dotar d’un nou marc de 

treball. Alhora, es renova la composició del Consell amb un procés electiu de 

membres. L’objectiu de la dinàmica és recollir les primeres aportacions sobre què 

volem mantenir, què és millorable i què volem canviar de cara a aquest futur imminent. 

La Secretaria Barcelona + Sostenible condueix la dinàmica mitjançant una pissarra 

online, per compartir en directe aportacions sobre el funcionament de la Xarxa B+S.  

Es proposa que cada persona escrigui en etiquetes a la pissarra virtual, en poques 

paraules, una o dues idees en resposta a cada pregunta: 

 Què funciona i consideres que s’ha de mantenir de la Xarxa B+S?  

 Per tal de millorar, què canviaries de cara al proper compromís? 

 Com t’imagines la Xarxa en 10 anys? 

Un cop fetes les contribucions, la secretària Marta Cuixart fa unes pinzellades dels 

resultats. Es tanca la dinàmica amb la visualització general del taulell ple de les 

contribucions que han fet els integrants del Plenari. Aquestes aportacions, comenta la 

secretària, seran molt profitoses per plantejar també les sessions sectorials.  

La totalitat de les aportacions fetes es recullen a l’annex d’aquest document.  

4. Projectes destacats del 2022. Plantejament de l'Economia del Dònut a 

Barcelona: "Un espai just i sostenible per satisfer les necessitats de 

tothom: la visió integrada de l'economia dònut de Barcelona”.  

El president Eloi Badia informa que s’ha enviat prèviament a tots els membres del 

Consell una previsió d’activitat de l’any 2022.  

Per la dimensió que adquirirà aquest projecte el 2022 i segons l’acord de la Comissió 

Permanent del Consell, en aquest punt de l’ordre del dia es farà una presentació breu 

sobre el plantejament de l'Economia del Dònut a Barcelona.  

L’Irma Ventayol, directora de l’Oficina de Canvi Climàtic i Sostenibilitat, presenta el 

ponent Enric Tello, catedràtic del Departament d'Història Econòmica, Institucions, 

Política i Economia Mundial de la Universitat de Barcelona.  

El Dr. Tello presenta la ponència "Un espai just i sostenible per satisfer les necessitats 

de tothom: la visió integrada de l'economia dònut de Barcelona".  

https://ajbcn-decidim-barcelona.s3.amazonaws.com/decidim-barcelona/uploads/decidim/attachment/file/13205/Un_espai_just_i_sostenible_Enric_Tello.pdf
https://ajbcn-decidim-barcelona.s3.amazonaws.com/decidim-barcelona/uploads/decidim/attachment/file/13205/Un_espai_just_i_sostenible_Enric_Tello.pdf
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S’obre torn a intervencions.  

L’Irma Ventayol explica que en el plantejament de l’economia del Dònut a Barcelona 

es volen organitzar activitats diverses: tallers amb especialistes i persones expertes; 

tallers perceptius oberts a la ciutadania; un cicle de conferències amb ponents de 

relleu internacional, com la mateixa Kate Raworth ceadora del concepte de l’Economia 

del Dònut. Naturalment també es volen incorporar al procés les entitats.  

Depana pregunta al Dr. Tello quina és la referencia espacial i temporal de cara a 

formular indicadors, perquè si ens quedem al municipi de Barcelona no estarem 

innovant. Enric Tello respon què és el debat que s’ha de ten ir sobre la integració 

d’indicadors. Temporalment ja hi ha indicadors que ja es tenen i que es volen 

incorporar. Pel fet espacial, s’ha de tenir a totes les esferes i ara s’ha demanat què es 

faci per Barcelona, però s’haurà de fer en altres àmbits amb altres Dònuts, però això 

s’haurà de plantejar. 

El president del Consell intervé per indicar que quan es canvia d’escala el Dònut 

t’explica unes problemàtiques relatives a aquella escala i que a cada escala té un 

sentit. És cert que hi haurà àmbits on per la naturalesa dels vectors es necessitarà 

tenir en compte l’àrea metropolitana però pels indicadors del Dònut es podran extreure 

evidencies i indicadors que per la ciutat de Barcelona tenen sentit. Destaca que es 

tracta d’un projecte transversal de l’Ajuntament de Barcelona ja que toca, per la pròpia 

naturalesa del Dònut, a molts àmbits d’aquest.  

La Xarxa d’Economia Solidaria intervé per agrair la ponència i la proposta. Demana si 

l’objectiu final és un estudi, diagnosi o si hi ha una fase d’accions arran de la diagnosi i 

com es relaciona amb les polítiques públiques que esta duent a terme l’Ajuntament i si 

es pensa incorporar altres processos ciutadans que vagin més enllà dels processos 

administratius. El Dr.Tello respon que l’objectiu és que això no es quedi només en un 

estudi, sinó que es passi a l’acció. Ja s’han publicat diversos Dònuts en altres països, i 

aquest procés està pensat com una eina transformadora en processos deliberatius de 

transformació i canvi.  

L’Irma Ventayol informa que la idea es treballar aquest any amb això. Es voldrien 

emprendre activitats entorn al Dia Mundial del Medi Ambient, tot i que això està encara 

per confirmar. Es vol involucrar el Consell perquè el mateix Consell valori com vol dur 

a terme les accions. 

Eloi Badia destaca que el Dònut ha d’orientar les polítiques de l’Ajuntament, els plans i 

alhora servir d’orientació a tots els actors de la ciutat.   

Rezero agraeix al ponent la seva presentació i agraeix aquest nou relat molt enfocat a 

la ciutat de Barcelona o més ampli, fins i tot, que l’àrea metropolitana. No obstant, 

destaca que a la ciutat encara queden moltes coses per dur a terme i que  els temps 

són els que són. Canviem relats, però hem de ser conscients de la situació real. Hi ha 

molts plans d’accions que no es concreten i que no es duen a terme per part de 

l’Ajuntament. Vol que això no sigui un impediment per seguir posant recursos per tot 

allò que encara queda per fer a la mateixa ciutat.  

El president coincideix en el plantejament que fa Rezero: no s’ha d’oblidar tot allò que 

ja s’estava plantejant. Aprofitant el Dònut, però no sent aquest una qüestió que ens 
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faci començar de nou. Ens ha de permetre saber què estem fent bé i què  no. Hi ha 

voluntat de seguir amb els compromisos que la pròpia regidoria ha assumit.    

 

5. Presentació i aprovació, si s’escau, del Pla Clima + Enxarxem 

El regidor Eloi Badia recalca que des de la Regidoria d’Emergència Climàtica i 

Transició Ecològica es planteja per al 2022 un salt d’escala en el suport a les entitats, 

amb el focus en impulsar el lideratge de projectes per fer front a l’emergència 

climàtica. Amb aquest objectiu, el 2021 s’ha fet una àmplia consulta a les entitats i s’ha 

definit un programa que ara se sotmet a l’aprovació del Consell. 

S’ha enviat prèviament el document en aquest enllaç, per tal de poder valorar-lo a la 

sessió plenària. Es tracta d’un document sintètic de 14 pàgines, acompanyat 

d’annexos relacionats amb el procés de treball i recollida d’informació.  

El regidor Eloi Badia dona la paraula a Irma Ventayol, que fa una presentació breu de 

la proposta. 

El regidor Eloi Badia, president del Consell, demana al Consell l’aprovació del Pla.  

Acord: 

Per consens de totes les persones integrants del Consell presents, sense cap veu ni 

consideració en contra, queda aprovada pel Plenari del Consell la proposta del Pla 

Clima + Enxarxem.  

6. Torn obert d’intervencions 

El vicepresident del Consell Lluís Sala obre el torn d’intervencions.  Es demana si es 

dona suport al Manifest de Joves per l’Emergència Climàtica. Es p roposa fer-lo de la 

mateixa manera que abans, sota el principi del consens a no ser que hi hagi algú que 

tingui quelcom a dir.  

Depana explicita el seu acord amb el manifest.   

Es constata una abstenció per part Federació d'Associacions de veïnes i veïns de 

Barcelona de l’aprovació del manifest de Joves per l’Emergència Climàtica.  

El Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya s’absté ja que explica que 

primer ho hauria de contrastar amb la seva entitat.  

Acord: 

Per consens de totes les persones integrants del Consell presents, amb dues 

abstencions, el Plenari del Consell dona suport al Manifest de Joves per l’Emergència 

Climàtica. 

Sense més intervencions, finalitza la sessió a les 19.20h.  

 

 

 

https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/pla_clima_mes_enxarxem.pdf
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ANNEX AL PUNT 3 DE L’ORDRE DEL DIA DEL PLENARI DEL CONSELL DEL 

26/1/2022:  

Aportacions sobre el més valuós de formar part de la Xarxa Barcelona + 

Sostenible, el que s’hauria de millorar i la visió de futur de la Xarxa.  

Reunió virtual a través de la plataforma Zoom i eina Klaxoon 

Nombre total de participants: 31  

Accés a pissarra virtual per poder anar recollint les aportacions. Klaxoon:  

https://app.klaxoon.com/participate/board/Y7ZBTDT 

 

Introducció: 

- La dinàmica s'emmarca dins del plenari del Consell Ciutadà per la Sostenibilitat.  

- S’incorporen tres eixos per recollir aportacions per part dels membres del Consell i 

posteriorment compartir-ho a les sessions sectorials que es volen organitzar amb 

motiu de la renovació del Consell. Es demana a les persones integrants del 

Consell que indiquin, segons el seu punt de vista, què és més valuós de formar 

part de la Xarxa B+S, el que s’ha de millorar i com ens imaginem el futur  de la 

Xarxa. 

BUIDATGE DEL KLAXOON: 

 Què és el més valuós de formar part de la Xarxa B+S?  

 L'intercanvi d'informació i coneixement +3 ♥ 

 Compartir experiències i coneixement  +3 ♥ 

 Butlletins informatius de la Xarxa B+S +1 ♥ 

 Conèixer i compartir accions/experiències d'altres sectors +2 ♥ 

 Aprendre, aprendre molt 

 Amplia participació representativa 

 Fer créixer idees i realitats en xarxa (exemple: subvencions projectes clima) i 

fer xarxa +4 ♥ 

 Potenciar iniciatives (i projectes) transformadores +2 ♥ 

 Tenir la informació del que es fa i rebre idees suggeridores que poden ser 

replicables 

 La creació de propostes i posicionaments compartits (p.e declaracions i 

estratègies) +2 ♥ 

 L'assignació d'un tècnic assignat per membre de la xarxa agilitza les consultes 

 Diversitat entitats , sectors i àmbits d'acció (escoles, entitats, comerç..) +2 ♥ 

 Facilitat de contactar i relacionar-se amb agents que treballen en el marc de la 

sostenibilitat a Barcelona +2 ♥ 

https://app.klaxoon.com/participate/board/Y7ZBTDT
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 Poder crear visions, projectes i accions compartides per fer més sostenible la 

nostra ciutat +2 ♥ 

 Bona predisposició de les persones que participen a la xarxa per col•laborar i 

fer coses junts 

 Visibilització d'iniciatives i experiències dels membres i creació de sinerg ies +1 

♥ 

 Conèixer els actors i altres experiències, projectes i realitats del nostre entorn 

+1 ♥ 

 Gestió de la secretaria +2 ♥ 

 

Què consideres que es podria millorar? 

 Potenciar la implicació d’organitzacions i d’iniciatives més transformadores per 

afavorir una transició. 

 Els horaris de les reunions presencials no faciliten la conciliació +1 ♥ 

 Intercanvi d’experiències. 

 Més dinàmica i àmplia. 

 Construir una visió comuna de cap a on anem i traçar una estratègia conjunta.  

 Generar sinergies entre iniciatives 

 La coordinació dins del mateix sector i la xarxa entre sectors 

 El contacte entre iguals i l'intercanvi 

 Un repositori digital amb tota la informació, convocatòries, treball col·laboratiu 

+1 ♥ 

 Eines per fixar el desenvolupament dels compromisos 

 La reacció ràpida davant de problemàtiques +1 ♥ 

 Disposar de més temps real per desenvolupar idees 

 Més representativitat +1 ♥ 

 Desenvolupar una mena " d´observatori" de accions i contactes +1 ♥ 

 El greenwashing d’agents que formen part de la xarxa com AGBAR, Hotel Vela 

i similars que clarament NO treballen en pro de la transició ecològica de la 

ciutat +5 ♥ 

 Als plenaris, que hi hagi més espai real de participació dels membres (sovint 

queda reduït en amplies ordres del dia) +1 ♥ 

 Poder treballar els projectes de ciutat a través dels barris/districtes +5 ♥ 

 Capacitat de fer propostes d'acció que vagin al plenari de l'Ajuntament +4 ♥  

 Més influència en la "conversa" pública i la generació d'agenda política i 

econòmica +3 ♥ 

 Fer de lobby 

 Amb un espai físic/virtual de coworking per desenvolupar projectes col·lectius 

+2 ♥ 

 Afegir també una visió metropolitana +3♥ 

 Fomentar la replicabilitat d'accions i projectes 
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Consell Ciutadà per la Sostenibilitat 

 
 Evitar la proliferació de declaracions i programes institucionals (sovint 

repetitius) que suposen molt de temps per les organitzacions i són difícils 

d'avaluar +3 ♥ 

 

Com t’imagines la Xarxa B+S d’aquí 10 anys?  

 Amb totes les associacions veïnals enxarxades i actives +1 ♥ 

 Amb molts més participants, i amb gent de totes les edats +1 ♥ 

 Àgil, dinàmica, molt participativa i executiva 

 Una xarxa molt àmplia per reforçar el sentit de comunitat compromesa en un 

espai just i sostenible on tothom pugui viure bé i en pau amb la natura  

 Que arribi a tota la ciutadania, a tota la comunitat +2 ♥ 

 Amb incorporació de noves idees i poden lluir un balanç de maneres de fer més 

sostenibles. 

 Donar veu als joves més enllà de les escoles 

 Un espai on puc traslladar les meves inquietuds i on trobo entitats que 

m'acompanyen, m'ajuden i em recolzen 

 No me la imagino 

 Espai de concreció d'accions +3 ♥ 

 Vetllar per dur a terme una reforma fiscal amb criteris ambientals que gravi allò 

que és insostenible i incentivar allò que és sostenible 

 Un grup potent i àgil que ha implementat iniciatives en benefici de les persones 

+1 ♥ 

 Un espai crític, proactiu i constructiu +1 ♥ 

 Un grup heterogeni amb cabuda per tots tipus de grups i idees 

 Amb bons substituts a les actuals persones gestores de la xarxa (bones i 

motivades com ara!) 

 Amb capacitat d'incidència real,  no només discursiva +4 ♥ 

 Que representi els espais i organitzacions vius de la ciutat, proactiu, amb visió 

de futur i constructiu +1 ♥ 

 Un espai amb més "poder" d'acció, de decisió i incidència en les polítiques 

públiques +1 ♥ 

PROPERS PASSOS 

 Presentar les aportacions a les sessions sectorials. 

 


