
DELS REPTES A LES ACCIONS 
PLA DE TREBALL DE LA XARXA B+S 

2018-2022 

Divendres 4 de maig  
10 a 14h 

#BcnSostenible 



Concretar les accions que hem 
d’emprendre conjuntament per 

entomar els reptes que la xarxa ha 
prioritzat  

 

FULL DE RUTA DE LA  

XARXA BARCELONA + SOSTENIBLE 

 

Objectiu 



Antecedents 



Antecedents 

Grup de treball 
2 sessions (28 de setembre i 26 d’octubre)  

valorar els avenços i identificar els reptes  
del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 

 

– Grup Motor  
 Priorització de reptes i preparació de la Convenció 
 
 

Convenció B+S 25 de gener   280 participants 

 



Consell Ciutadà per la Sostenibilitat 
Òrgan consultiu i de participació sectorial de ciutat, que actua en els àmbits relacionats amb la 
sostenibilitat.  

És el promotor del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat. 

 

64 membres 

 Comissió Permanent 

 

 

 

 

Quins actius tenim? 



Xarxa B+S 
   576 Entitats i Empreses + Sostenibles 

+ 118 Comerços + Sostenibles 

+ 361 Escoles + Sostenibles 

___________________ 

 1055 Organitzacions 

 

 

 

 

Quins actius tenim? 

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/entitats-i-empreses
http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/comerc-sostenible
http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/escoles-sostenibles


Secretaria B+S 

 

 

Quins actius tenim? 



10.00 - 10.30 h. Benvinguda i presentació 

10:30 - 11.00 h. Casos d’èxit: 

• Associació Promoció del Transport Públic – PTP 

• Microxarxes d’Escoles + Sostenibles  

11.00 - 11.30 h. Esmorzar  

11.30 - 13.00 h. Treball per reptes: passem a l’acció  

13.00 - 14.00 h. Definició del pla de treball de la xarxa 

Programa de la sessió 



Reptes 

• Verd i biodiversitat  

• Mobilitat i qualitat de l’aire  

• Energia i canvi climàtic  

• Sostenibilitat quotidiana  

• Residu Zero  

• Consum responsable 



REPTE A: “VERD I BIODIVERSITAT” 

RESUM: 

Bàsicament, ampliar el verd urbà, utilitzant espais buits, cobertes i murs verds, escocells…. Per una banda, hi 
ha una demanda a l'Ajuntament de que habiliti més espais verds, però també propostes d’autogestió dels 
espais (horts comunitaris, apadrinament d'escocells...) i també d’implicar les organitzacions i ciutadania en 
l'augment del verd als seus edificis.   

Destacar també el tema de replantejament de les plantacions (especies autòctones, comestibles…) i protecció 
de la fauna i canvi en la normativa de les abelles. 

50% 

20% 

16% 

7% 
7% 

Verd i biodiversitat 

Verd urbà

Hort

Cobertes verdes

Verd particular

Bosc

Distribució de les accions més repetides per temàtica 

Oportunitats 

Campanya "Donem pas al Verd"  

Concurs de Cobertes Verdes 

Pla buits 

Xarxa d’horts urbans 

Grup de treball de Cobertes Mosaic 

Iniciativa d’escocells 

Caminades per la sostenibilitat 

Itineraris del Mapa B+S 

Conservació de les abelles 

Aules ambientals 

Propostes recollides: 171 



REPTE B: “MOBILITAT I QUALITAT DE L’AIRE” 

RESUM: 

Es vol disminuir/eliminar la circulació de cotxes a Barcelona, per això cal millorar la xarxa de transport públic de 
dins i fora la ciutat, impulsar plans per compartir cotxes, fer pedagogia sobre els nivells de contaminació que 
tenim i com la salut de la ciutadania hi està relacionada. En definitiva, convèncer a les administracions que és 
necessari implantar un model de transport sostenible i per aquest motiu cal canviar la normativa, millorar el 
servei del transport públic i incentivar a aquells/es ciutadans/es que realitzin bones pràctiques. 

Oportunitats 

Pacte per la mobilitat 

Estratègia de la bicicleta 

Pla de mobilitat urbana de l’Ajuntament de 
Barcelona 

Superilles 

Microxarxa “Fem campanya per una mobilitat 
segura i sostenible” 

28% 

27% 

23% 

14% 

8% 

Mobilitat i qualitat de l'aire 

Disminuir trànsit cotxes

Fomentar transport públic

Fomentar bici i 'a peu'

Fomentar vehicles elèctrics

Plans mobilitat

Propostes recollides: 145 

Distribució de les accions més repetides per temàtica 



29% 

24% 
17% 

17% 

13% 

Energia i canvi climàtic 

Millora mobilitat

Sensibilització

Millora eficiència

Consum responsable

Impuls renovables

REPTE C: “ENERGIA I CANVI CLIMÀTIC” 

RESUM: 

Principalment, millorar l’eficiència energètica dels edificis, ja sigui a través de la rehabilitació o de l’eco-disseny 
en obra nova. Es ressalta la importància d’un bon aïllament, la millora de la il·luminació i aprofitament de la 
llum solar i de promoure la instal·lació i ús d’energies renovables.  

També, es ressalta la importància de fomentar entre el ciutadà una mobilitat més sostenible i un consum 
responsable, ja sigui impulsant campanyes de sensibilització com incentius des de l’Ajuntament, per exemple, 
per promoure el vehicle elèctric. 

Oportunitats 

Grup de treball E4 

Projectes del Compromís Barcelona pel Clima 

Xarxa per la sobirania energètica 

Propostes recollides: 207 

Distribució de les accions més repetides per temàtica 



REPTE D: “POSICIONAR LA SOSTENIBILITAT COM UN TEMA IMPORTANT EN 
LA QUOTIDIANITAT”  

RESUM: 

Posicionar la sostenibilitat passa per sensibilitzar a la ciutadania. Aquesta sensibilització pot començar a casa o 
l’escola però també s’hauria de comptar amb la col·laboració dels mitjans de comunicació per arribar a la 
població. També caldria reforçar la comunicació institucional en temes de sostenibilitat i que des de les 
institucions es doni suport a les iniciatives privades. 

Promoure el consum responsable i la mobilitat sostenible així com el treball en xarxa també son pilars a l’hora 
d’incorporar la sostenibilitat al dia a dia. 

Oportunitats 

Barris + Sostenibles 

La Fàbrica del Sol 

Mapa B+S 

Aules ambientals i altres equipaments 

Calendari conjunt d'activitats 

Projectes urbanístics en clau de sostenibilitat 

#bcnsostenible (Twitter) 

Web Barcelona+Sostenible 

47% 

17% 

13% 

13% 

10% 

Sostenibilitat quotidiana 

Sensibilització

Educació formal

Consum responsable

Xarxes

Polítiques sostenibles

Propostes recollides: 161 

Distribució de les accions més repetides per temàtica 



REPTE  E: “IMPLEMENTAT L’ESTRATÈGIA RESIDU ZERO” 

RESUM: 

Majoritàriament, les propostes tracten al voltant de la prevenció de residus, la reutilització i la recollida de 
residus i el reciclatge de materials; amb la implementació de models de gestió del porta a porta i sistemes de 
dipòsit, devolució i retorn d’envasos (SDDR). Es destaquen actuacions sobre la fracció orgànica i compostatge, 
de normativa i fiscalitat pels que generen menys residus, estratègies comunicatives i de sensibilització, i de 
fomentar l’intercanvi i d’allargar la vida dels productes. 

Oportunitats 

Pla de Prevenció de Residus (2015-2020) 

Estratègia Residu Zero 

Estratègia Consum Responsable (2016-2019) 

Rezero, Plataforma Aprofitem els Aliments, 
FAD, Banc de Recursos 
(Gran Dinar, FadFes, Assaig General, Pont 
Alimentari) 

Ens ho mengem tot (Escoles + Sostenibles) 

Donacions Barcelona + Sostenible 

30% 

24% 

23% 

14% 

9% 

Residu zero 

Prevenció

Recollida i reciclatge

Polítiques

Sensibilització

FORM

Propostes recollides: 181 

Distribució de les accions més repetides per temàtica 



REPTE F: “AVANÇAR EN UN MODEL DE PRODUCCIÓ I CONSUM MÉS 
RESPONSABLE” 

RESUM: 

Cal la implicació de les administracions públiques per fomentar un nou model de producció i consum sostenible, 
canvis legals, fiscals...també regular la publicitat. 

Tenir en compte el cicle de vida a l’hora de consumir i disposar de les eines informatives adients com 
ecoetiquetatge i certificacions ambientals per saber quines empreses són responsables. 

Incentivar els nous models de consum (reutilització, autoproducció,..) així com el consum per ús i la col·lectivitat 
de bens i serveis. S’han de fomentar les xarxes col·laboratives i d’intercanvi. 

Oportunitats 

Estratègia d'Impuls del Consum Responsable 
2016-2019 

Pla de Prevenció de Residus 

Estratègia Residu Zero 

Guies  de contractació pública social i 

ambiental de l’Ajuntament  

Comerç + Sostenible 

Taula de l’Economia Col·laborativa de 
Barcelona 

Consell de Consum de Barcelona 

Ateneus de Fabricació 

39% 

34% 

20% 

7% 

Consum responsable 

Comunicació i recursos

Xarxes

Legislació

Tallers i altres activitats

Propostes recollides: 187 

Distribució de les accions més repetides per temàtica 

http://sostenibilitatbcn.cat/attachments/article/1248/Taula Ciutat Col%C2%B7laborativa Barcelona.pdf
http://sostenibilitatbcn.cat/attachments/article/1248/Taula Ciutat Col%C2%B7laborativa Barcelona.pdf
http://sostenibilitatbcn.cat/attachments/article/1248/Taula Ciutat Col%C2%B7laborativa Barcelona.pdf
http://sostenibilitatbcn.cat/attachments/article/1248/Taula Ciutat Col%C2%B7laborativa Barcelona.pdf
http://sostenibilitatbcn.cat/attachments/article/1248/Taula Ciutat Col%C2%B7laborativa Barcelona.pdf


COM ENS ORGANITZEM? 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Incidència política a través d’òrgans i activitats 

Grups de treball, clústers 
Posicionaments, declaracions, informes experts 
Accions reivindicatives 
Espais i dinàmiques de participació 
 
 
 
 

  
Acció comunicativa per arribar al gran públic 

Utilitzar el calendari anual d’iniciatives mundials 
Campanya comunicativa atractiva per a la ciutadania 
Presència als grans mitjans de comunicació 
Aprofitament del potencial de la xarxa per fer difusió en 
cascada 

  
Projectes col·laboratius 

Accions amb agents propers i relació amb el territori 
Accions en paral·lel compartides per les diferents 
entitats de la xarxa 
Aprenentatge – servei 

 
Eines per compatir informació i recursos 

Banc d’informació 
Canal de comunicació entre els membres de la xarxa i el 
Consell 
Fòrum online 
Borsa de recursos 
Creació i difusió de recursos adaptats a tota la tipologia 
d’organitzacions de la xarxa 

  
Espais de reflexió i/o cocreació 

Taules de debat 
Incubadora d’idees, lab 
Comunitats de pràctiques 

  



CASOS D’ÈXIT 

Ricard Riol  
Associació Promoció del Transport Públic – PTP 
 
Mireia Pou  
Microxarxes d’Escoles + Sostenibles  



PASSEM A L’ACCIÓ! 

Repte                           Sala 
 A) Verd i biodiversitat         Sala Barceloneta (partida)  
B) Mobilitat i qualitat de l’aire      Sala Somorrostro  
C) Energia i canvi climàtic        Àgora (planta baixa)  
D) Sostenibilitat quotidiana        Sala Barceloneta (partida)  
E) E) Residu Zero                             Sala Ciutadella  
F) Consum responsable                 Sala Barceloneta (partida)  



 


