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GRUPS DE TREBALL DEL CONSELL CIUTADÀ 

PER LA SOSTENIBILTIAT 
Revisió del estat de la qüestió a dia 22.11.2019 

GRUP DE TREBALL VERD I BIODIVERSITAT 

El repte 

Incrementar i millorar la superfície de verd a la ciutat amb corresponsabilització ciutadana.  

Objectius 

o Incidència política: elaborar manifest amb propostes per millorar el verd i la 

biodiversitat de la ciutat pressionant l’administració amb la realització d’accions 

concretes. 

o Ciència ciutadana: difondre i donar a conèixer què es i animar a les organitzacions de 

B+S a emprendre projectes de ciència ciutadana. 

 

Resultats 

o Elaboració del Manifest en defensa del Verd i la Biodiversitat  

 presentat als grups polítics municipals (9 d’abril) amb el fi de que incloguessin 

propostes en els seus programes electorals 

 infografia sobre els temes del manifest que es reflectien en els programes 

electorals dels partits presentats a les eleccions municipals 

 presentació del Manifest al programa de Radio4 “Vida Verda” (28 juny) 

o Infografia explicativa i promocional de la ciència ciutadana  en procés 

 

Membres 

Un total de 49 persones de 38 organitzacions diferents reben la informació de les sessions i 

les convocatòries i han participat en algun moment en el grup. 

Actualment hi ha 15 membres actius de 13 organitzacions  diferents: 

o Aigües de Barcelona 

o Àrea Metropolitana de Barcelona 

o Associació Animal Latitude 

o Aula Ambiental Bosc Turull 

o Ciutadania + Sostenible 

o Consorci del Parc Natural de Collserola 

o Estudio MataAlta 

o ICTA-UAB 

o Institut de ciències del mar 

o Som Natura 

o Universitat Autònoma de Barcelona. Oficina de Medi Ambient 

o Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat 
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o Xarxa Voluntariat Ambiental 

Participa al grup la cap del programa de Biodiversitat de l’Ajuntament de Barcelona.  

Compta amb el suport de la Secretaria Barcelona + Sostenible.  

Sessions 

o Constitució: 10/7/2018 

o Nº total de sessions realitzades: 11 

o Nº de reunions 2019: 8 

o Assistència mitjana: entre 8-10 persones, ha baixat respecte les primeres sessions 

però es manté.  

o Propera sessió: 25/11/2019, comissió específica per actualitzar el Manifest. 

 
Data Lloc Assistents 

10 de juliol 2018 

(Definició del grup) 

Espai Jove la Fontana 14 

18 de setembre 2018 La Fàbrica del Sol 22 

23 d’octubre de 2018 Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona 15 

26 de novembre 2018 Aula Ambiental Bosc Turull  27 

8 de gener de 2019 La Fàbrica del Sol  16 

6 de febrer de 2019 La Fàbrica del Sol  14 

16 de març de 2019 Associació de Mestres Rosa Sensat 6 

10 d’abril  de 2019 Museu de Ciències Naturals – Parc del 

Fòrum 

11 

15 de maig de 2019 Enginyers Industrials de Catalunya 10 

18 de juny de 2019 Enginyers Industrials de Catalunya 10 

juliol 2019  (reunió subgrup) 

19 de setembre de 2019 La Fàbrica del Sol  10 

30 d’octubre de 2019 Edifici Xifrè 7 

Expectatives 

o Continuar amb la línia de treball de la pressió política: actualitzar el Manifest, triar 

accions concretes per fer pressió en espais de participació (resultats concrets) 

o Des de l’Ajuntament es reclama el GT per a participar en l’elaboració del nou Pla del 

Verd i Biodiversitat – Programa 2020-2030 i en el projecte d’escocells participatius 

(Ecologia Urbana). 

o Possibilitat de que alguns dels integrants es presentin conjuntament a les subvencions 

del Pla Clima de l’any que ve. 

Inquietuds i necessitats 

o La reunió amb polítics es valora com un gran encert; s’han de trobar els canals per 

continuar sent útils en aquesta línia.  

o Reelaboració més comunicativa del Manifest per aconseguir l’adhesió de les entitats 

de la xarxa i el Consell. 

o No s’ha tingut pressupost per a un disseny professional dels materials comunicatius 

del grup; s’han fet amb l’esforç de les tècniques de la Secretaria i membres del grup 
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GRUP DE TREBALL RESIDU ZERO 
El repte 

Implementar l’estratègia Residu Zero 

Objectiu 

Es planteja el repte “Beure sense plàstics” com a forma d’impulsar l’acció conjunta de la xarxa 
amb voluntat transformadora i amb projecció en termes comunicatius. Es pretén aconseguir 
l’adhesió al repte del màxim nombre d’entitats de la xarxa per a eliminar o reduir l’ús de 
plàstics d’un sol ús de les begudes.  
 

Resultats 

o Juny 2019 es llança campanya al web: (enllaç) 

o Difusió al butlletí Info B+S, presentació del repte a altres grups, presència a la Taula 

d’Emergència Climàtica (3/10), Acte de signatura Escoles+Sostenibles (16/10) 

o Estat actual: 52 organitzacions adherides al repte (48 membres de la xarxa) 

Membres 

Un total de 48 organitzacions diferents reben la informació de les sessions i les convocatòries. 

15 organitzacions han participat a 5 o més sessions i es consideren els membres oficials del 

grup. 

o Aigües de Barcelona 
o Ajuntament de Barcelona 
o Asociación de Permacultura ATTA 
o Asociacion de Restaurantes Sostenibles de Barcelona 
o Associació de Comerciants Portal de la Llibertat 
o BSM - Parc Zoològic de Barcelona 
o Ciutadania + Sostenible 
o Col·legi de Biòlegs de Catalunya 
o Escola Pia Sant Antoni - Escoles + Sostenibles 
o Fundació Formació i Treball 
o Hospital Plató 
o Rezero 
o Solidança 
o Surfrider Foudantion Europe - del Es 
o Urbaser 

Participen al grup les coordinadores municipals del Pla de Prevenció de Residus i l’Estrartègia 

Residu Zero. 

Compta amb el suport de la Secretaria Barcelona + Sostenible.  

Sessions 

o Constitució: 10/7/2018 

o Nº total de sessions realitzades: 13 

o Nº de reunions 2019: 9 

o Assistència mitjana: 12,9 (últimes 11 sessions). Es manté molt constant llevat de la 

disminució respecte les primeres sessions (28 assistents). 

o Propera sessió: 22/11/19, de caràcter obert per explicar el repte #beuresenseplastic i 

compartir experiències en el marc de la setmana de prevenció de residus 

 
Data Lloc Assistents 

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/page/sumat-al-repte-beure-sense-plastic
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10 de juliol 2018 

(Definició del grup) 
Espai Jove la Fontana 26 

27 de setembre 2018 La Fàbrica del Sol  28 

24 d’octubre de 2018 La Fàbrica del Sol  12 

27 de novembre 2018 La Fàbrica del Sol  15 

16 de gener de 2019 Zoo de Barcelona 14 

18 de febrer de 2019 La Fàbrica del Sol  13 

18 de març de 2019 Hospital Plató 13 

10 d’abril  de 2019 Reial Centre Artístic de Barcelona 14 

14 de maig de 2019 La Fàbrica del Sol  13 

27 de maig de 2019 La Fàbrica del Sol  12 

5 de juliol de 2019 La Fàbrica del Sol  10 

20 de setembre de 2019 La Fàbrica del Sol  15 

23 d’octubre de 2019 La Fàbrica del Sol  12 

22 de novembre de 2019 

(pròxima reunió) 

Zoo de Barcelona -- 

Expectatives 

Es marca la data 05/05/2020, Dia Mundial del Medi Ambient, com a termini per valorar els 

resultats (no s’ha parlat de continuïtat més enllà).  

Inquietuds i necessitats 

o La campanya ha requerit d’esforç i ha trigat més del que s’esperava. La difusió no ha 

estat molt mediàtica. S’ha comptat amb els mitjans de la Secretaria B+S (correu 

electrònic, butlletí i web) i els dels membres del GT. 

o Materials comunicatius modestos, sense més capital que el coneixement i el temps 

dels membres del grup. 

o No ha agafat la volada desitjada però el grup tampoc està insatisfet amb els resultats 

obtinguts. 

 

  



 
 

Grups de treball del Consell Ciutadà per la Sostenibilitat 2019 -  5 
  
 

 

GRUP DE TREBALL ENERGIA I CANVI CLIMÀTIC 
El repte 

Protegir el clima. Reduir el consum energètic i les emissions de GEH. Prevenir i gestionar les 

conseqüències del canvi climàtic. 

Objectius 

 

COMISSIÓ ENERGIA 

Repensar la nostra relació amb l’energia i generar canvis a la societat amb el projecte de 

“Comunitats + Sostenibles”: definir què és i com hauria de ser una comunitat energètica 

sostenible i poder aplicar la teoria a la pràctica per tal de detectar barreres i oportunitats, tant 

a nivell normatiu com tècnic i social. 

 Fase 1: gener-desembre 2019. Projecte teòric amb l’elaboració d’un manual que 
defineixi a nivell conceptual i tècnic què/com ha de ser comunitat energètica 
sostenible i quin valor afegit li donem des del GT. Centrat en definicions des de la UE 
basades en l’energia elèctrica (es descarten altres vectors dins l’àmbit energètic com 
l’aigua i el gas).  
Paral·lelament s’elaborarà un document síntesi destinat a la ciutadania per apropar-
los a formar part de les comunitats energètiques sostenibles.  
 

 Fase 2: projecte pilot (possibilitat de dur-la a terme en segon any) 
 

COMISSIÓ CANVI CLIMÀTIC  

Estudi i proposta de prova pilot a la ciutat de Barcelona per a donar resposta a les onades de 

calor extrema a la ciutat a través del projecte de refugis climàtics. 

Resultats 

 

COMISSIÓ ENERGIA 

o Elaboració del manual que contempla: contextualització de la transició energètica, 
normatives, estratègies seguides per l’administració municipa l; conceptualització de 
comunitat energètica (format jurídic, requeriments per fer-la efectiva, relació que 
s’estableix a nivell energètic com a comunitat), emplaçaments on es podria aplicar, 
model de gestió i viabilitat d’inversió que s’ha de contemplar, promotors, 
manteniments, comunicació, etc.  (en procés) 
 

COMISSIÓ CANVI CLIMÀTIC  
o Elaboració d’un manifest sobre la necessitat dels refugis climàtics en el context actual 

de la ciutat. 
o Elaboració d’un projecte tècnic de la proposta de prova pilot al Parc de l’Espanya 

Industrial (memòria tècnica, enquestes i ciència ciutadana per acostar el concepte de 
refugi climàtic a la ciutadania i més concretament als seus potencials usuaris).  

 

Membres  

 

COMISSIÓ ENERGIA 

17 organitzacions s’han inscrit per formar part del grup al llarg d’aquest temps.  Són 10 

organitzacions les que han participat a 5 o més sessions i es consideren els membres oficials: 
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o Aigües de Barcelona 

o Associació SEBA –Serveis Energètics Bàsics Autònoms 

o Ecoserveis 

o Emelcat Sccl. 

o El Risell 

o Green Building Council – GBCe 

o ICM CSIC 

o NATUR CAT 

o Port de Barcelona 

o TARPUNA Sccl. 

 

Participen a la Comissió tècnics de la Direcció d’Energia i Qualitat Ambiental de l’Ajuntament 

de Barcelona i de l’equip de ciutadania de La Fàbrica del Sol.  

Compta amb el suport de la Secretaria Barcelona + Sostenible.  

 

COMISSIÓ CANVI CLIMÀTIC 

17 organitzacions s’han inscrit per formar part de la comissió al llarg d’aquest temps. 

7 organitzacions han participat a 5 o més sessions i es consideren els membres oficials: 

o ARDA 

o Àrea Metropolitana de Barcelona 

o Aturem el Canvi Climàtic 

o BCASA 

o B:SM - Parc Zoològic 

o Ecoserveis 

o El Risell 

o Gremi d'Instal·ladors de Barcelona (Daniel Carrasco) 

o ICM CSIC 

o ICTA-UAB i COAMB 

o ISGlobal (Parc de Recerca Biomèdica) 

o La Fàbrica del Sol – equip ciutadania 

o NATUR CAT 

o UGT DE CATALUNYA 

o UOC 

o URBASER 

Participa al grup la coordinadora del Pla Clima i una referent de l’equip de ciutadania de La 

Fàbrica del Sol. 

Compta amb el suport de la Secretaria Barcelona + Sostenible.  

 

Sessions 

o Constitució: 10/07/2019 

o Nº total de sessions realitzades: 2 conjuntes, 8 de la Comissió Energia i 12 de la 

Comissió Canvi Climàtic. 

o Nº de reunions 2019: 7 Comissió Energia, 10 Comissió Canvi Climàtic 

o Assistència mitjana:  
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Comissió Energia: 9.5 (últimes sessions) 

Comissió Canvi Climàtic: 4 (últimes sessions). Ha anat baixant però la participació 

entre els membres oficials s’ha mantingut estable. 

 

o Propera sessió: per determinar (proposta 2/12/19 C.Energia) 

 

Data Lloc Assistents 

7 de juliol 2018 

(Definició del grup) 
Espai Jove la Fontana 22 

4 d’octubre de 2018 Fàbrica del sol  29 

5 de novembre de 2018 UGT 15 

COMISSIÓ ENERGIA 

Data Lloc Assistents 

27 de novembre 2018 

 

Parc de Recerca Biomèdica de 

Barcelona 
9 

15 de gener de 2018 Reial Cercle Artístic de Barcelona 13 

11 de febrer de 2019 La Fàbrica del Sol  9 

12 de març de 2019 Institut de Ciències del Mar 11 

16 abril  2019 Suez-Synectic 13 

13 de juny de 2019 La Fàbrica del Sol  5 

17 juliol de 2019 La Fàbrica del Sol  6 

17 setembre de 2019 Ecoserveis 11 

27 de novembre del 2019 

(pròxima reunió) 

Parc de Recerca -- 

COMISSIÓ CANVI CLIMÀTIC 

Data Lloc Assistents 

20 de novembre de 2018 
Escola Gremial d’Instal·ladors de 

Barcelona 
7 

18 de desembre de 2018 Reial Cercle Artístic de Barcelona 13 

12 de febrer de 2019 Parc Zoològic de Barcelona 12 

20 de març de 2019 Institut de Ciències del Mar 12 

24 d’abril  de 2019 La Fàbrica del Sol  4 

28 de maig de 2019 Fab Casa del Mig (Parc de l’Espanya 

Industrial) 

12 

11 de juny de 2019 Fab Casa del Mig (Parc de l’Espanya 

Industrial) 

5 

11 de juliol de 2019 

(reunió amb Irma Ventayol) 

-- -- 

13  de setembre de 2019 ? 12 

Expectatives 

 

COMISSIÓ ENERGIA 

Continuïtat del projecte com a segona fase o prova pilot. Es treballarà en format de projecte 

en funció de les ajudes a les quals puguin acollir-se les entitats. 

 

COMISSIÓ CANVI CLIMÀTIC 



 
 

Grups de treball del Consell Ciutadà per la Sostenibilitat 2019 -  8 
  
 

 

o Finalitzar el projecte tècnic de la prova pilot de refugi climàtic al Parc de l’Espanya 
Industrial  

o Presentar el treball al Consell i a la resta de la xarxa, a la comissió interna de 
l’Ajuntament de refugis climàtics i a altres agents/institucions interessades en el tema 
dels refugis, o en concret, en la proposta de prova pilot a l’Espanya Industrial.  
 

 
Inquietuds i necessitats 

 

COMISSIÓ ENERGIA 

Voluntat de que sigui un projecte útil per a la ciutadania. Es vol crear un document amb 

continguts clarificadors i bon disseny amb l’objectiu de que les comunitats veïnals es vulguin 

sumar a l’autoconsum col·lectiu. 

 

COMISSIÓ CANVI CLIMÀTIC 

Frustració per no poder dur a terme la prova pilot (falta de lligam amb l’activitat de 
l’Ajuntament, falta de finançament, etc.). Ha faltat sincronia entre la comissió interna de 
refugis climàtics de l’Ajuntament i la Comissió de Canvi Climàtic del GT.  
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GRUP DE TREBALL MAPA B+S 

El repte 

Elaborar una eina col·laborativa de participació ciutadana que reuneixi totes les iniciatives 

sòcio-ambientals rellevants de la ciutat i proporcioni informació pràctica sobre els punts 

d’interès vinculats amb la sostenibilitat.  

Objectiu 

Impulsar i dinamitzar l’eina col·laborativa del Mapa B+S: https://bcnsostenible.cat/  
Resultats 

El mapa compta actualment amb més de 4.000 punts.  
En el darrer any: 

o Participació de les entitats organitzant accions relacionades amb el mapa 
o Caminades per a la sostenibilitat el juny del 2019  
o Sessió de formació entorn l’accessibilitat del mapa (concretament per tractar les 

discapacitats visuals, auditives, intel·lectuals i motrius).  
 

Membres 

Tot i que ha variat des dels seus inicis, actualment formen part del Mapa B+S un total de 18 
entitats: 
 

o Anèl·lides 
o Animal Latitude 
o Ciència en Societat 
o COAMB 
o Espai Ambiental 
o Espai Tres 
o Estratègia i Cultura de Sostenibilitat-Ajuntament de BCN  
o Ethnic 
o Institut Municipal Persones amb Discapacitat 
o Naturalwalks 
o Opcions 
o Peix al plat 
o Raons Públiques 
o Rezero 
o SCEA 
o Secretaria Tècnica del Mapa B+S 
o Som Natura 
o Xarxa B+S 

 
Sessions 

o Constitució: 2014. Entra a formar part dels grups de treball del Consell el 2017.  

o Nº total de sessions realitzades: mitja de 4 reunions de seguiment l’any més algunes 

d’específiques. 

o Assistència mitjana: alta, el grup és tancat i estable i només falten 1-2 entitats a cada 

sessió (en ocasions hi venen fins i tot 2 representants).  

o Propera sessió: 18/12/2019 (darrera sessió de tancament de l’any). 

 
Expectatives 

https://bcnsostenible.cat/
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Aquest grup té continuïtat i s’emmarca sota un conveni que defineix les responsabilitats legals 

del tractament de les dades que suposa l’eina del mapa més enllà d’un usuari i concreta les 

tasques i els compromisos de tots. S’està renovant el convenir per al proper any. 

Inquietuds i necessitats 

o Millorar la usabilitat del Mapa B+S 

o Difondre el coneixement i l’ús de l’eina a un públic més ampli  

 

 


