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COMISSIÓ PERMANENT DEL CONSELL CIUTADÀ PER LA SOSTENIBILITAT  

Acta de la sessió del 13 de gener de 2022  

En sala virtual a través de la plataforma Zoom Meetings, el dia tretze de gener de dos 

mil vint-i-dos, a les 18 h, es reuneix la Comissió Permanent del Consell Ciutadà per la 

Sostenibilitat, sota la presidència del Sr. Lluís Sala, vicepresident del Consell, 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 González, ECO-UNION 

 Alejandro Goñi, PIMEC Comerç  

 Berta Roset, COAMB 

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

Transició Ecològica  

 Javier Heredero, Grup Municipal de Ciutadans 

 Josep Mª Carrera, Depana 

 Julià Cabrerizo, Grup Municipal Junts x Cat 

 Laura Diéguez, CC.OO  

 Marti Boleda, Universitat Pompeu Fabra – UPF  

 Oscar Benítez, Grup Municipal de Barcelona pel Canvi  

 

Persones convidades i observadores: 

Irma Ventanyol, Oficina de Canvi Climàtic i Sostenibilitat, Ajuntament de Barcelona 

 

Suport a la Secretaria: 

 Gabriela Pérez, Secretaria Barcelona + Sostenible  

 Núria Marqués, Secretaria Barcelona + Sostenible  

 

No assisteixen i s’excusen: 

 David Labrador, Grup Municipal de Ciutadans 

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

Ecològica 

 Laia Bonet, Grup Municipal Socialista 

 

Ordre del dia:  

 

1.      Benvinguda i presentació  

2.      Aprovació de l’acta de la reunió anterior (22/7)  

3.      Valoració d'activitat 2021 

4.      Propostes de pla de treball 2022  

5.      Proposta de grup de treball del Consell de Ciutat 

6.      Proposta de contingut i dinàmica de la sessió Plenària del Consell (26/1)  

7.      Torn obert intervencions 
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Temes tractats i acords presos: 

1. Benvinguda i presentació  

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

sessió telemàtica.  

Lluís Sala, vicepresident del Consell, dona la benvinguda. 

Es fa una ronda de presentacions, donat que hi ha persones noves a la Comissió 

Permanent.  

2. Aprovació d l’acta de la reunió anterior (22/7) 

S’aprova l’acta de la de l’acta de la reunió del 22 de juliol, enviada prèviament i sense 

cap esmena presentada.  

3. Valoració d’activitat 2021  

La secretària del Consell introdueix breument els apartats del resum d’activitat del 

2021 que s’ha enviat prèviament a la Comissió Permanent en format PDF. El 

document té la mateixa estructura que el que es va fer el 2021. 

S’obre torn d’intervencions de les entitats perquè destaquin les activitats de 2021 que 

considerin adient.  

- Depana destaca la sessió sobre marc regulador urbanístic focalitzada en 

espais naturals i agrícoles. Crida al re-pensament del Pla General Metropolità 

del 1976 per renovar-lo i incloure noves idees. Explica l’activitat, els ponents, 

les intervencions i la valoració que fan com a entitat de l’activitat, que és molt 

positiva. Proposen, des de Depana, seguir treballant com a Consell el 2022 en 

aquesta línia, centrant-se en diferents assumptes que afecten la vida diària de 

les persones (treball, habitatge, mobilitat, etc.), atès l’interès mostrat per les 

entitats i persones participants a la sessió.  

-  

- Lluis Sala, vicepresident, explica el projecte d’Escoles + Sostenibles “Joves per 

l’Emergència Climàtica”. Ho valora com a molt significatiu, i explica que una de 

les recerques realitzades per l’alumnat s’ha centrat en l’alimentació sostenible, 

línia de treball definida com a prioritària  pel Consell el 2021. Informa que 

actualment hi ha tres microxarxes d’Escoles+Sostenibles que estan tractant 

l’alimentació sostenible i arriben a nombrosos centres educatius. 

 

- CC.OO posa en valor la quantitat i diversitat d’iniciatives i activitats que s’han 

dut a terme, sobretot tenint en compte la situació de pandèmia que estem 

vivint. Posa en relleu el treball del grup “Comunitats Energètiques” i el projecte 

presentat als pressupostos participatius com a proposta interessant per la 

situació energètica que estem vivint. Afirma que aquestes iniciatives són molt 

interessants en l’àmbit de ciutat, ja no com a prova pilot sinó com un projecte a 

replicar. Considera gratificant veure que els grups de treball avancen i 

aconsegueixen treure endavant projectes com aquests.   

 

 

4. Propostes de pla de treball 2022  
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El vicepresident del Consell destaca, entre els continguts del pla de treball 2022, la 

renovació del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat i la renovació dels membres del 

Consell. Pel que fa a la renovació del Consell, recorda la proposta de fer sessions 

sectorials de membres del Consell Ciutadà per la Sostenibilitat i de la Xarxa Barcelona 

+ Sostenible per compartir el que s’està fent, els interessos i demandes i orientar la 

tasca dels actuals i futurs nous membres del Consell. 

Es convida l’Irma Ventanyol, directora de l’Oficina de Canvi Climàtic i Sostenibilitat, a 

fer un resum del model del City Dònut. Explica que s’ha començat a treballar des de 

l’Ajuntament en l’aplicació de la teoria del Dònut de l’economista britànica Kate 

Raworth a la ciutat de Barcelona. S’ha fet una primera versió del retrat de ciutat amb 

indicadors del City Dònut. Actualment s’està compartint internament a l’àmbit municipal 

i posteriorment es construirà el retrat i el model de manera participada. Explica que en 

aquests moments es treballa amb una bateria de 100 indicadors  i que per als informes 

anuals s’apunta a seleccionar els que siguin sensibles canvis. Per a la data del Plenari 

del Consell d’aquest gener s’haurà avançat més i es pot exposat.  

La secretària del Consell explica que hi ha un interès per a que això no es quedi en 

una feina de tecnòcrates o d’investigació, sinó que impregni la cultura de sostenibilitat i 

es vol fer sessions de debat, de participació, d’implicació de les entitats per construir 

aquest concepte col·lectivament.  

L’Irma Ventanyol fa notar que hi ha conceptes que han adquirit més presència i 

s’escolten actualment amb la COVID: límits planetaris, salut planetària, etc. Es vol 

propiciar debat ciutadà obert a tothom per ampliar-ne el coneixement. Així mateix, es 

volen organitzar alhora sessions en petit format amb experts locals i les entitats més 

focalitzades en cada temàtica per aprofundir, aterrar els reptes globals i aplicar-ho a 

escala local. Es treballa amb el suport del laboratori de la Kate Raworth. 

Des de CC.OO pregunten si s’hauràn de revisar també els indicadors de l’Observatori 

de Sostenibilitat.  

El Grup Municipal de Junts x Cat pregunta quin són els indicadors i des de quines 

disciplines s'aborda el seu disseny. Irma Ventanyol fa un resum dels indicadors en què 

s’està centrant el retrat del City Dònut aplicat a la ciutat de Barcelona. El dia del 

Plenari del Consell s’ofereix fer una breu explicació a càrrec del Dr. Enric Tello, que 

dirigeix el projecte des de la Universitat de Barcelona.  

Depana demana que no es doni per fet que la gent sàpiga el que és l’economia del 

Dònut, que abans es faci una breu explicació i es donin exemples del què és per poder 

entendre el concepte. 

CC.OO pregunta si les sessions de què parla l’Irma Ventanyol es faran adreçades al 

Consell Ciutadà per la Sostenibilitat o obertes a més Consells. L’Irma diu que serà 

obert a totes les entitats i organitzacions que tinguin interès en aquell tema en concret, 

tant de la Xarxa B+S com de fora de la Xarxa.  

Lluis Sala demana a la secretària del Consell que expliqui les properes passes de la 

renovació del Consell Ciutadà per la Sostenibilitat i expliqui els tempos a seguir. La 

secretària del Consell explica en quin punt estem del procés, s’espera tenir el 

Reglament aprovat provisionalment al mes de març i comenta que es voldria poder 

constituir el nou Consell el mes de juny, entorn al Dia Mundial del Medi Ambient. 
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Lluis Sala amplia la informació sobre la línia de sessions sectorials que es vol encetar, 

amb la idea que es pugui repetir periòdicament un cop renovat el Consell. El 

plantejament és que les entitats de la Xarxa participin més que fins ara en les 

dinàmiques del Consell, orientant qui les representa tant a la Comissió Permanent com 

al Plenari i enriquint l’activitat del Consell.  

Es dona la paraula a l’Irma Ventanyol perquè expliqui l’orientació del el Pla Director de 

Subvencions pel Clima 2022.  Explica que per consultar els continguts d’aquest pla es 

van realitzar unes sessions de treball convidant organitzacions ambientalistes, tant de 

la xarxa B+S com i d’altres. Una de les qüestions a ressaltar és que la dotació de les 

subvencions s’incrementa considerablement. 

La secretària del Consell posa sobre la taula la proposta de que hi hagi un 

pronunciament del Consell sobre aquestes subvencions al Plenari del 26 de gener. 

Informa que s’enviarà la documentació pertinent per facilitar el posicionament de les 

entitats que formen part del Consell.  

Des de l’AMB s’indica que aquests canvis son positius i pregunta si la subvenció inclou 

la preparació del projecte pel que fa a les inversions. L’Irma Ventanyol diu que les 

inversions estaran permeses fins a un 30% del projecte per finançar projectes.   

ECO-UNION pregunta si les subvencions del Pla del Clima es convocaran aquest any 

2022. L’Irma Ventanyol confirma que serà pel 2022 i que la idea és repetir-ho cada 

any.  

La secretària del Consell recorda que abans que es creessin les subvencions pel 

Clima, en el marc del Compromís de Barcelona pel Clima de la Xarxa B+S, es van 

cocrear i dur a terme de manera col·laborativa 9 projectes, sense subvencions. En 

l’avaluació final, les entitats participants van destacar la necessitat de disposar de 

finançament per part de l’Ajuntament de Barcelona per poder desenvolupar projectes 

de qualitat. 

Dins de les línies de treball de 2022, el vicepresident del Consell Lluís Sala també 

destaca la reactivació de la Taula d’Emergència Climàtica.  

5. Proposta de grup de treball del Consell de Ciutat  

Lluis Sala explica la proposta de formació de grups de treball dins del Consell de 

Ciutat, òrgan del qual forma part com a representant del Consell Ciutadà per la 

Sostenibilitat.  

Aquest gener, el Consell de Ciutat ha obert termini per proposar els nous grups de 

treball pel 2022, i tots els seus membres en poden proposar. Planteja si des del 

Consell Ciutadà per la Sostenibilitat es vol proposar la creació d’un grup de treball. 

ECO-UNION pregunta si hi ha algun GT al Consell de Ciutat sobre qüestions relatives 

a la sostenibilitat.  

PIMEC Comerç, que també forma part d’aquest òrgan, respon que considera que al 

Consell de Ciutat no s’ha parlat prou de temes de sostenibilitat i que és un bon 

moment per aprofitar l’oportunitat, ja que hi ha temes molt interessants que ens 

afecten a tothom, com per exemple la mobilitat.  
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Explica que al Consell de Ciutat és el màxim òrgan de participació de l’Ajuntament. Hi 

ha representats dels diversos consells sectorials de ciutat, com és el Consell Ciutadà 

per la Sostenibilitat, com també de tot l’àmbit associatiu de la ciutat. També en formen 

part persones del Registre Ciutadà.  

Responent a preguntes dels presents, PIMEC continua explicant que la dinàmica de 

grups de treball té una trajectòria de molts anys i ha fet possible la concreció i 

implementació d’actuacions concretes a Barcelona que s’han fet arribar al govern de la 

ciutat, en comptes de quedar-se en idees. Al llarg del temps, els grups de treball han 

estat molt diversos. Tenen una durada màxima de l’any en curs, i si l’any següent es 

repeteix la temàtica, es torna a convocar una nova edició. És el cas del grup de 

pressupostos municipals, que es crea cada any. Informa que a la web del Consell de 

Ciutat hi ha tota la informació relativa als grups de treball. 

Depana, que també forma part del Consell de Ciutat, coincideix amb PIMEC. Però 

també fa notar que l’activitat d’aquest Consell s’acota totalment a la ciutat de 

Barcelona, i que no s’aborda l’escala metropolitana i regional necessària per 

problemes d’un abast territorial més ampli. Valora la solució del Pla Estratègic que 

s’està elaborant a nivell metropolità i el fet que hi hagi diverses plataformes per tractar 

els temes que afecten més enllà de la ciutat.  

La secretària del Consell avisa que el termini per proposar grups de treball al Consell 

de Ciutat acaba el 16 de gener i que per aquesta raó no es pot passar a debat amb el 

Plenari.  

El vicepresident Lluís Sala proposa que es plantegi un grup de treball que coincideixi 

amb línies ja existents al Consell de Sostenibilitat, per integrar més organitzacions en 

el debat.   

L’AMB suggereix crear un grup de treball per ampliar els Espais Clima als espais de la 

ciutat, ja que ho considera important en clau d’emergència climàtica.  

S’obre debat. Les persones participants a la sessió constaten que el temps és massa 

curt i que no hi ha hagut prou temps per processar la informació, deliberar i concretar. 

Des de Depana es proposa deixar-lo per l’any que ve per tenir temps de desenvolupar 

una proposta concreta, en comptes d’una idea en abstracte, que seria el que passaria 

si es presentés enguany. 

S’acorda no presentar proposta de grup de treball enguany, i plantejar-ho com a 

objectiu de cara a l’any que ve, amb més temps de marge per presentar una 

proposta sòlida. 

La secretària del Consell fa extensiva la informació sobre el Consell de Ciutat i ho 

inclou a l’acta de la sessió.  

- https://www.conselldeciutat.barcelona/  

- https://www.conselldeciutat.barcelona/conclusions/  

-  

6. Proposta de contingut i dinàmica de la sessió Plenària del Consell (26/1) 

El vicepresident pregunta quin format està previst pel Plenari del 26 de gener. La 

secretària del Consell informa que encara no s’ha decidit, ja que els casos de COVID 

https://www.conselldeciutat.barcelona/
https://www.conselldeciutat.barcelona/conclusions/
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segueixen creixent i el format híbrid també representa dificultats tècniques per la 

participació combinada de les persones presents en sala i a distància.  

Recorda que al document prèviament enviat a la Comissió Permanent s’inclou una 

proposta de continguts de la sessió. Fa notar que hi ha molts continguts i que seria 

interessant fer una tria.  

El vicepresident apunta que s’haurà de fer una revisió de l’any passat tal com s’ha fet 

en aquesta sessió,  destacats previstos per  2022 i finalment el torn d’intervencions. 

Demana opinions.  

Des de CC.OO es fa notar que les dinàmiques en alguns plenaris han estat llargues i  

poc àgils. Per tant, demana que aquest plenari sigui més àgil i es limiti el temps de les 

intervencions, i que amb aquesta condició es generin dinàmiques d’aportacions com a 

acomiadament d’aquests 10 anys de Compromís Ciutadà.  

Recollides diverses aportacions, s’acorda: 

- Propiciar una dinàmica àgil de recollida d’aportacions. 

- Incloure una intervenció del Dr. Enric Tello sobre el City Dònut a l’ordre del dia, 

de durada curta. 

- Enviar prèviament informació de suport per explicar el concepte del City Dònut, 

que sigui també breu i selectiva. 

- Valorar la convocatòria d’una sessió monogràfica per exposar de manera més 

àmplia el concepte del City Dònut. 

 

7. Torn obert intervencions 

Sense més intervencions, es tanca la reunió a les 19:40 h.  


