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COMISSIÓ PERMANENT DEL CONSELL CIUTADÀ PER LA SOSTENIBILITAT  

Acta de la sessió del 20 d’abril de 2022. Pendent d’aprovació  

En sala virtual a través de la plataforma Zoom Meetings, el dia vint d’abril de dos mil 

vint-i-dos, a les 17.30 h, es reuneix la Comissió Permanent del Consell Ciutadà per la 

Sostenibilitat, sota la presidència de Christopher Casas, en representació del regidor 

d’Emergència Climàtica i Transició Ecològica, assistit per la Sra. Marta Cuixart, com a 

secretària del Consell. 

Hi concorren els Srs. i les Sres.: 

 Anna Romero, AMB – Àrea Metropolitana de Barcelona 

 Alejandro Goñi, PIMEC Comerç  

 Christopher Casas, en representació del regidor d’Emergència Climàtica i 

Transició Ecològica  

 David Labrador, Grup Municipal de Ciutadans 

 Jeremie Fosse, ECO-UNION 

 Josep Mª Carrera, Depana 

 Maria Passalacqua, Club EMAS 

 Max Zañartu, Grup Municipal Esquerra Republicana 

Persones convidades i observadores: 

Irma Ventayol i Helena Barracó, Oficina de Canvi Climàtic i Sostenibilitat, Ajuntament 

de Barcelona 

Suport a la Secretaria: 

 Martí Micó, Secretaria Barcelona + Sostenible  

No assisteixen i s’excusen: 

 Alejandro González, ECO-UNION 

 Eloi Badia, president del Consell i regidor d’Emergència Climàtica i Transició 

Ecològica 

 Frederic Ximeno, gerent de Medi Ambient i Serveis Urbans de l’Ajuntament de 

Barcelona 

 Laia Bonet, Grup Municipal Socialista 

 Lluís Sala, vicepresident del Consell 

 Oscar Benítez, Grup Municipal Valents  

 

Ordre del dia:  

 

1. Aprovació de l’acta de la reunió anterior (13/1/2022) 

2. Informació de representants del Consell en diferents òrgans: Comissió del 

Tramvia; Procés Participatiu de l'Estratègia de Política Alimentària 

3. Renovació del Consell. Presentació de resultats de les sessions sectorials. 

Calendari previst d'aprovació de nou reglament. Procés electiu de membres.   

4. Posada al dia del pla de treball 2022. Destacats:  

a. Pla Canviem pel Clima. Publicació i creació de Comissió de Seguiment 

b. Taula d'Emergència Climàtica - Assemblea Ciutadana pel Clima 

https://ajbcn-decidim-barcelona.s3.amazonaws.com/decidim-barcelona/uploads/decidim/attachment/file/13994/Acta_Com_Permanent_20220113.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/transparencia/ca/reglament-consell-ciutada-sostenibilitat
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c. City Dònut, conferències i sessions participatives. Jornada Mou-te pel 

Clima (acte entorn al Dia Mundial del Medi Ambient) 

d. Acte Mou-te pel Clima 

e. Subvencions pel clima 

5. Selecció de 10 bones pràctiques destacades de Barcelona + Sostenible 2021 

que es publicaran a l'informe d'indicadors de sostenibilitat. 

7.      Torn obert intervencions 

 

TEMES TRACTATS I ACORDS PRESOS: 

Benvinguda i presentació  

La secretària del Consell fa les indicacions tècniques per al desenvolupament de la 

sessió telemàtica.  

Christopher Casas, en representació de la regidoria, dóna la benvinguda. Excusa 

l’assistència del regidor Eloi Badia per causes de força major.  

El vicepresident Lluís Sala també s’ha excusat. En absència del president i el 

vicepresident, i amb l’acord de les persones presents, conduirà la sessió Christopher 

Casas, amb el suport de la secretària,. 

 

1. Aprovació de l’acta de la reunió anterior (13/1/2022)  

S’aprova l’acta de la reunió del 13 de gener, enviada prèviament i sense cap esmena 

presentada.  

 

2. Informació de representants del Consell en diferents òrgans: Comissió del 

Tramvia; Procés Participatiu de l'Estratègia de Política Alimentària 

La secretària del Consell resumeix la informació de representants del Consell a altres 

òrgans que ja ja s’ha enviat prèviament a la Comissió Permanent:  

- La Comissió de Seguiment de la unió del Tramvia per la Diagonal va traslladar a 

la Secretaria l’interès  de comptar amb representació del Consell Ciutadà per la 

Sostenibilitat. 

Un cop feta la crida al Plenari del Consell, es va oferir com a representant del Consell 

en aquest espai ACEFAT AIE Infraestructures de serveis públics a través de Susana 

Pascual. Actualment ja està participant a les sessions de la Comissió del Tramvia.  

Més informació: 

https://ajuntament.barcelona.cat/mobilitat/tramviaconnectat/ca/primera-fase-de-

connexio-dels-tramvies   

- La Secció de Polítiques Alimentàries Urbanes de l’Ajuntament va traslladar a Escoles 

+ Sostenibles l’interès de que un representant dels centres educatius formes part de 

l’espai plenari de participació per  a l’elaboració de l’estratègia de d’alimentació 

https://www.decidim.barcelona/assemblies/consellsostenibilitat/f/4948/proposals
https://ajbcn-decidim-barcelona.s3.amazonaws.com/decidim-barcelona/uploads/decidim/attachment/file/13994/Acta_Com_Permanent_20220113.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/mobilitat/tramviaconnectat/ca/primera-fase-de-connexio-dels-tramvies
https://ajuntament.barcelona.cat/mobilitat/tramviaconnectat/ca/primera-fase-de-connexio-dels-tramvies
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sostenible, i addicionalment en una sessió temàtica sobre educació i menjadors 

escolars.  

Es va fer la crida als 8 centres educatius membres del Consell Ciutadà per la 

Sostenibilitat. L’Ignacio Padró, del Col·legi Maristes Sants – Les Corts, es va oferir per 

fer aquesta  representació i ja s’ha integrat al grup. 

Més informació: https://www.alimentaciosostenible.barcelona/ca/noticies/lajuntament-

organitza-la-segona-sessio-del-proces-per-a-lelaboracio-de-lestrategia-dalimentacio-

sostenible-barcelona-2030-1156519  

-  Com ja s’ha informat, el vicepresident del Consell Ciutadà per la Sostenibilitat 

representa actualment aquest òrgan al Consell de Ciutat. 

Aquestes representacions constaran en acta de la reunió per al seu reconeixement 

formal. 

 

3. Renovació del Consell. Presentació de resultats de les sessions sectorials. 

Calendari previst d'aprovació de nou reglament. Procés electiu de membres. 

La secretària del Consell introdueix breument els resultats de les quatre sessions 

sectorials per potenciar la relació entre el Consell i la Xarxa Barcelona + Sostenible en 

vistes a la renovació de la composició del Consell que es farà enguany: Empreses i 

organitzacions empresarials; Associacions i entitats cíviques i ciutadanes; Universitats 

i Col·legis professionals. S’ha enviat en el document de preparació d’aquesta sessió 

de la Permanent un resum de les temàtiques de les aportacions: 

 Afavorir econòmicament l’activitat que contribueix a la transició ecològica, social 

i econòmica justa: ajuts, criteris de contractació i compra pública, creació de llocs de 

treball... 

 Facilitar la incorporació de la gestió sostenible a les empreses, reconèixer les  

organitzacions responsables i fer-les visibles: balanç social, reducció d’emissions, 

certificacions... 

 Generar espais permanents de trobada i d’acció coordinada i conjunta dels 

diversos agents que actuen en clau de sostenibilitat: clústers; espais de diàleg i 

cooperació entre entitats i empreses; vincles de l’economia social i solidària amb el 

petit comerç; interrelació del teixit empresarial i autònom amb l’associatiu, educatiu, 

veïnal... 

 Traslladar i escalar iniciatives ja desenvolupades i que funcionen i replicar-les 

a l’àmbit de ciutat: projectes pilot; bones pràctiques; innovacions socials, educatives, 

tecnològiques... 

 Divulgar l’acció de la Xarxa B+S i fer-la créixer: enrolar-hi més agents de manera 

activa; aconseguir que les direccions de les organitzacions liderin l’acció per la 

sostenibilitat...  

 Millorar la qualitat de la participació: aconseguir que la incidència en les polítiques 

públiques sigui més significativa i més directa; una participació més vinculant; un retorn 

polític de qualitat. 

 Agilitar els procediments de l’administració pública i garantir la coherència 

interdepartamental de l’acció municipal, a l’altura de l’emergència climàtica i 

social 

https://www.alimentaciosostenible.barcelona/ca/noticies/lajuntament-organitza-la-segona-sessio-del-proces-per-a-lelaboracio-de-lestrategia-dalimentacio-sostenible-barcelona-2030-1156519
https://www.alimentaciosostenible.barcelona/ca/noticies/lajuntament-organitza-la-segona-sessio-del-proces-per-a-lelaboracio-de-lestrategia-dalimentacio-sostenible-barcelona-2030-1156519
https://www.alimentaciosostenible.barcelona/ca/noticies/lajuntament-organitza-la-segona-sessio-del-proces-per-a-lelaboracio-de-lestrategia-dalimentacio-sostenible-barcelona-2030-1156519
https://ajuntament.barcelona.cat/transparencia/ca/reglament-consell-ciutada-sostenibilitat
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 Desenvolupar unes polítiques públiques, plans i projectes més ambiciosos en 

termes socioambientals en els diversos àmbits. Accelerar l’acció: comunitats 

energètiques, adaptació al canvi climàtic, infraestructura verda, connectivitat biològica, 

custòdia urbana, mobilitat i distribució de mercaderies, turisme, parc d’habitatges, 

economia circular, eliminar dinàmiques econòmiques i empresarials especulatives 

 

S’enviarà a tot el Consell l’arxiu Excel complet amb el detall de totes les aportacions 

rebudes. 

Pel que fa a l’aprovació del nou reglament del Consell, la secretària explica quin és el 

calendari previst. El període d’exposició pública de 30 dies hàbils s’iniciarà a la 

primavera i si no hi ha al·legacions es preveu el reglament s’aprovi definitivament tot 

seguit al Ple Municipal. Indica que una vegada aprovat aquest reglament, caldrà 

detallar el procediment electoral. La previsió és que les eleccions siguin al mes de 

setembre. 

S’acorda que, per avançar feina, un cop publicat provisionalment el reglament, la 

secretària del Consell enviarà un esborrany del procés electiu a la Comissió 

Permanent del Consell per tal de que puguin fer-hi esmenes i consideracions i aquest 

sigui un document consensuat. Pel mateix motiu, es publicarà a l’espai de treball del 

Consell al Decidim perquè tot el Plenari del Consell  pugui fer les aportacions que 

consideri.  

CCOO proposa, i així s’acorda, que aquest sigui un document molt esquemàtic, 

estructurat en punts, per facilitar-ne la comprensió. 

 

4. Posada al dia del pla de treball 2022  

Intervenen en aquest punt Helena Barracó, cap del Departament d’Equipaments i 

Programes de Sostenibilitat i Clima, i Irma Ventayol, directora de l’Oficina de Canvi 

Climàtic i Sostenibilitat. 

a) Pla Canviem pel Clima. Publicació i creació de Comissió de Seguiment 

Helena Barracó explica que el Pla ja està totalment definit. Es proposa crear un grup 

de seguiment de la implementació d’aquest, tal com ja existia el grup de seguiment del 

procés participatiu de la seva ideació.  

Es proposa que sigui un grup en què hi hagi membres del Plenari del Consell i de la 

Comissió Permanent, entre d’altres.  

Es genera el dubte de que el Consell iniciarà aviat el procés de renovació i és 

presumible que la Comissió Permanent i el mateix Consell canviaran de composició. 

L’Helena Barracó planteja que aquest grup de seguiment podria funcionar a mode de 

grup de treball i que no caldria ser membre de la Comissió Permanent per poder-ne 

formar part, sinó que podria ser obert a tota la Xarxa. 

b) Taula d'Emergència Climàtica - Assemblea Ciutadana pel Clima 

Irma Ventayol explica que el 23 de març es va realitzar la primera sessió, amb uns 100 

participants. El 27 d’abril es farà la segona, focalitzada en 3 àmbits: cultura i educació; 

consum i residus i cura de la salut. 
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c) City Dònut, conferències i sessions participatives 

Entre les properes accions previstes en destaquen: 

i. La realització d’un taller sobre indicadors de ciutat, el dia 5 de maig, al qual 

es convidarà organitzacions i persones tant del món acadèmic com amb 

expertesa en els diferents àmbits. S’inclouen a la convocatòria les entitats 

del Consell. 

ii. La creació del nucli impulsor, al qual es convocaran entitats significatives de 

ciutat, incloses també integrants del Consell. 

d) Acta Mou-te pel Clima 

Helena Barracó explica que el dissabte 11 de juny s’organitzarà una jornada al Parc de 

la Barceloneta, oberta a tots els públics, sobre sostenibilitat i emergència climàtica, en 

el marc del Dia Mundial del Medi Ambient. L’acte es realitza l’11 i no el 5 de juny, per 

la proximitat de la festa de Pentecosta. En breu es farà una comunicació més àmplia al 

respecte. S’avança que hi haurà una sèrie de tallers i activats, algunes d’elles 

específicament per destacar la Xarxa Barcelona + Sostenible, incloent la presentació 

de les Bones Pràctiques de l’any 2021 i un espai per a la difusió de projectes de les 

entitats. Es farà èmfasi especial en el 20è aniversari de la Xarxa Barcelona + 

Sostenible, nascuda el 2002.  

Un dels esdeveniments especials serà la conferència de l’economista  Kate Raworth 

sobre el City Dònut, que estrenarà el cicle Transicions. Després de ls conferència es 

farà un debat amb la ponent en grup més reduït per procurar aterrar propostes d’acció 

a Barcelona. 

La jornada també coincidirà amb l’arribada a la costa barcelonina de l’Ultra Clean 

Marathon. Es faran neteges de platja amb voluntariat i un dinar d’aprofitament per 

tothom que s’hi vulgui quedar. 

e) Subvencions pel Clima 

Del 31 de març al 13 de maig és oberta la nova convocatòria de subvencions per al 

desenvolupament de projectes en el marc de l’emergència climàtica a la ciutat de  

Barcelona 2022. Les subvencions seran d’un màxim de 40.000 euros (abans, 20.000) i 

poden cobrir fins el 80% del cost del projecte.  

Es tanca el punt sense més comentaris ni esmenes al respecte. 

 

5. Selecció de les 10 Bones Pràctiques de l’any 2021 

La Secretaria recorda que es a enviar amb anticipació per correu electrònic a la 

Comissió Permanent, el recull de bones pràctiques que les entitats de la Xarxa 

Barcelona + Sostenible havien publicat a la plataforma Decidint Barcelona. Es van 

enviar en format Power Point i Excel, classificades segons objectius del Compromís 

Ciutadà per la Sostenibilitat que aborden. 

Es recorda que es demana a la Comissió Permanent que destaqui una bona pràctica 

per cada objectiu del Compromís, per tal que puguin ser il·lustradores del conjunt de 

l’acció de la Xarxa. Aquestes bones pràctiques es publicaran a l’informe d’indicaors d 
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sostenibilitat de l’any 2021, es farà un vídeo breu de cada iniciativa i rebran un 

reconeixement a l’acte Mou-te pel Clima, l’11 de juny al Parc de la Barceloneta.  

Els criteris per destacar una bona pràctiva, són que sigui col·laborativa, transversal, 

innovadora, reproduïble, comunicativa, pedagògica, transformadora, amb impacte 

ambiental, social i econòmic positiu, eficient en l’ús dels recursos, mesurable (obtenció 

d'indicadors i anàlisi dels resultats) i amb beneficis i/o nombre de beneficiaris 

significatiu. 

També es tenen el compte criteris de conjunt, extrínsecs a la bona pràctica: donar 

oportunitats a altres organitzacions abans que triar una entitat ja reconeguda en anys 

anteriors, seleccionar iniciatives diverses i vetllar perquè hi hagi representació dels 

diferents sectors i tipologies d’organitzacions de la Xarxa Barcelona +Sostenible. 

Després d’un procés de deliberació i consens, la Comissió Permanent acorda 

seleccionar les següents bones pràctiques: 

Per l’Objectiu 1 del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat, Biodiversitat:  

La Guia Marina del Barcelonès, d’Anèl·lides Serveis Ambientals Marins. Es valora el 

fet que sigui un projecte de ciència ciutadana, que s’involucri la ciutadania en la 

conservació de la biodiversitat de la ciutat i en concret la biodiversitat marina del litoral 

de Barcelona. És una iniciativa innovadora en el nostre territori. 

Per l’Objectiu 2 del Compromís, Espai públic i mobilitat: 

El moviment global del Bicibús a Barcelona, de Camí Amic. La Comissió Permanent 

ha apreciat la implicació dels infants i de la comunitat educativa, la repercussió que ha 

tingut gràcies a la seva perseverança, el fet de ser una iniciativa transformadora que 

treballa per la reducció de l’ús innecessari del vehicle privat i a favor d'un ús inclusiu i 

compartit de l’espai públic.  

Per l’Objectiu 3 del Compromís, Qualitat Ambiental i salut: 

Es fa un reconeixement a dues iniciatives complementaries de dues entitats diferents. 

Per una banda, EcoSec amb l’acció Banys Ecològics secs portàtils i per l’altra Grup 

Atra/Horta amb Gràcia per l’acció Cabina sanitària ecològica a l’hort urbà Horta amb 

Gràcia. Totes dues tracten sobre els vàters secs, Ecosec des de la promoció i Grup 

Altra com a col·lectiu usuari que han fet l’aposta per un vàter sec en comptes d'optar 

per un vàter químic. És una proposta innovadora i transformadora, que implica la 

ciutadania i inclou un vessant pedagògic. 

Per l’Objectiu 4 del Compromís,  Ciutat eficient i d’emissions zero: 

Peix de proximitat i llotja, comerç de mercat de Montserrat Millan, de la parada La 

Barqueta, al Mercat de les Corts. S’aprecia l'emprenedoria, la implicació i l’esforç 

continuat cada dia des de la matinada, la coherència, la bona gestió de recursos i la 

claredat de la comunicació per tal de facilitar la presa de decisions per part de la 

ciutadania. 

Per l’Objectiu 5 del Compromís, Ús racionals dels recursos: 

Alquiler y lavado de pañales de tela para las familias ecoresponsables con poco 

tiempo. Es valora el fet de ser una iniciativa transformadora, que elimina un residu d'alt 

https://www.decidim.barcelona/assemblies/consellsostenibilitat/f/4948/proposals/31170
https://www.decidim.barcelona/assemblies/consellsostenibilitat/f/4948/proposals/31183
https://www.decidim.barcelona/assemblies/consellsostenibilitat/f/4948/proposals/31017
https://www.decidim.barcelona/assemblies/consellsostenibilitat/f/4948/proposals/31061
https://www.decidim.barcelona/assemblies/consellsostenibilitat/f/4948/proposals/31061
https://www.decidim.barcelona/assemblies/consellsostenibilitat/f/4948/proposals/31016
https://www.decidim.barcelona/assemblies/consellsostenibilitat/f/4384/proposals/29290?filter%5Bactivity%5D=all&filter%5Bcategory_id%5D%5B%5D=&filter%5Bcategory_id%5D%5B%5D=1071&filter%5Bscope_id%5D%5B%5D=&filter%5Bsearch_text%5D=&filter%5Bstate%5D%5B%5D=&filter%5Bstate%5D%5B%5D=accepted&filter%5Bstate%5D%5B%5D=evaluating&filter%5Bstate%5D%5B%5D=state_not_published&order=most_vote
https://www.decidim.barcelona/assemblies/consellsostenibilitat/f/4384/proposals/29290?filter%5Bactivity%5D=all&filter%5Bcategory_id%5D%5B%5D=&filter%5Bcategory_id%5D%5B%5D=1071&filter%5Bscope_id%5D%5B%5D=&filter%5Bsearch_text%5D=&filter%5Bstate%5D%5B%5D=&filter%5Bstate%5D%5B%5D=accepted&filter%5Bstate%5D%5B%5D=evaluating&filter%5Bstate%5D%5B%5D=state_not_published&order=most_vote
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impacte que d’altra manera aniria directe a destí final. També s’ha valorat l’esforç per 

fer més fàcil el canvi a les famílies.  

Per l’Objectiu 6 del Compromís, Bon Govern i responsabilitat social: 

Les Mercedes: missatgeria verda i lila. S’ha valorat especialment la cultura 

organitzativa interna de l’entitat, i l’alineació amb la declaració del Consell “Alcem-nos 

per una reactivació ecològica, social i econòmica justa”.  

Per l’Objectiu 7 del Compromís, Benestar de les Persones: 

Millorar la salut mental a través del contacte amb la natura, de Monatur. Es valora la 

relació que estableix entre salut mental i natura, una qüestió que, cada vegada més, 

es percep com cabdal i necessària. Està alineada amb els continguts del Dia Mundial 

de la Salut i amb el Laboratori d’Idees per la Natura Urbana del Consell Ciutadà per la 

Sostenibilitat. 

Per l’Objectiu 8 del Compromís, Progrés i desenvolupament: 

La Comissió Permanent ha volgut reconèixer el projecte modèlic del Restaurant Leka i 

Green Leka pel que fa a la gestió ambiental. Es reflecteix en dues de les bones 

pràctiques que han presentat: Snack para mascotas con conciencia medio ambiental 

(Circular gos) i Jabones con conciencia. Es valora la coherència i l’alt nivell de 

l'estratrègia de sostenibilitat del restaurant, com també la integració de l’ecodisseny i 

l’ecoproducció. Les dues iniciatives presentades són només exemples de tot el que 

fan. S’han valorat com a iniciatives  innovadores en l’àmbit de l’alimentació, tenint 

present que el 2021 Barcelona va ser Capital Mundial de l’Alimentació Sostenible i el 

Consell va prioritzar com a línia de treball la contribució a l’alimentació sostenible. 

Per l’Objectiu 9 del Compromís, Educació i acció ciutadana: 

Reciclem matèria orgànica amb gràcia, de l’Escola Nou Patufet. La Comissió 

Permanent destaca el fet que amb aquest projecte es tanqui el cicle dels recursos i es 

torni a connectar l’escola amb el pagès que d’inici proveeix de menjar. A més, s’ha 

tingut en compte la relació del tema amb la Capital Mundial de l’Alimentació Sostenible 

2021 i el treball en xarxa del centre educatiu amb altres organitzacions. 

Per l’Objectiu 10 del Compromís, Resiliència i responsabilitat planetària: 

Les 48 h d’agricultura i verd urbà, de Replantem. S’ha tingut en consideració el treball 

conjunt entre organitzacions, ja que integren Replantem un total de 23 empreses. 

Novament, s’ha valorat la seva contribució a la Capitalitat Mundial de l’Alimentació 

Sostenible, com també la connexió amb altres ciutats europees i l’impacte que va tenir 

la primera edició, celebrada el 2021 a la ciutat de Barcelona. 

 

6. Torn obert intervencions 

Sense més intervencions, es tanca la reunió a les 19:30 h.  

 

https://www.decidim.barcelona/assemblies/consellsostenibilitat/f/4384/proposals/29230
https://www.decidim.barcelona/assemblies/consellsostenibilitat/f/4948/proposals/31237?order=recent
https://www.decidim.barcelona/assemblies/consellsostenibilitat/f/4948/proposals/31157
https://www.decidim.barcelona/assemblies/consellsostenibilitat/f/4948/proposals/31157
https://www.decidim.barcelona/assemblies/consellsostenibilitat/f/4948/proposals/31188?filter%5Bactivity%5D=all&filter%5Bcategory_id%5D%5B%5D=&filter%5Bscope_id%5D%5B%5D=&filter%5Bsearch_text%5D=&order=recent
https://www.decidim.barcelona/assemblies/consellsostenibilitat/f/4948/proposals/31201
https://www.decidim.barcelona/assemblies/consellsostenibilitat/f/4948/proposals/31227

