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Representants dels nou equips de projecte del Compromís de Barcelona pel 
Clima es van reunir el passat 13 de desembre al Centre Cívic la Sedeta per 
avaluar la trajectòria dels projectes un cop complert el termini de dos anys 
previst per al seu desenvolupament. Van participar a la sessió 24 persones. 
 

1. Entitats participants: 

2. Programa de la sessió 

- Presentació 
- Preguntes en moviment  
- Realitat i resultats dels projectes 
- Avaluem projectes en xarxa  
- Realitat i resultats dels projectes  
- Agraïment i proposta de futur  
- Cloenda i brindis 

 

3. Objectiu de la sessió 

L’objectiu de la sessió va ser avaluar col·laborativament la iniciativa dels 
projectes pel clima i compartir l’experiència viscuda i els resultats. També es 
van projectar en primícia les càpsules de vídeo dels 9 projectes.  

 

ARDA Gestió i Estudis Ambientals 
Àrea Metropolitana de Barcelona 
Associació de Veïns de Sarrià 
Ateneu de Fabricació de la Fàbrica del Sol 
Entorn XXI 
EtiquetaEficienciaEnergetica 
Ferrovial Servicios 
Geeni, SL 
Green Building (GBCe) 
Universitat Pompeu Fabra 
Ajuntament de Barcelona - Ecologia Urbana 
Ajuntament de Barcelona - Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de 
Vida 
Ajuntament de Barcelona – Institut Municipal d’Educació 
Ajuntament de Barcelona – Districte de Sarrià – Sant Gervasi 
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4. Resultats de la sessió 
 

4.1 Presentació 
A l’inici de la sessió, Marta Cuixart, responsable municipal del programa 
Barcelona + Sostenible, va donar la benvinguda i va agrair l’assistència a la 
sessió i l’esforç dipositat en els projectes que s’han anat definint i executant en 
aquests dos últims anys. Va fer un recordatori dels inicis del procés del grup de 
treball d’Energia i Clima: durant la tardor de 2015, l’Ajuntament de Barcelona i 
els membres de la xarxa  Barcelona + Sostenible, amb motiu de la 21a 
Conferència de les Parts de la Convenció Marc sobre Canvi Climàtic (COP21), 
van elaborar un document marc, el Compromís de Barcelona pel Clima, 
incloent un primer full de ruta pel 2015-2017. 

En aquest compromís s’estableixen actuacions de l’Ajuntament i d’altres 
liderades per les organitzacions membres de Barcelona + Sostenible. 
Del procés de deliberació i priorització realitzat pel grup de treball en van sorgir 
9 propostes de projectes de diferents temàtiques. Per tal de planificar i iniciar el 
desenvolupament dels projectes es van convocar novament els integrants de la 
xarxa Barcelona + Sostenible interessats, i durant els mesos de març i abril de 
2016 es van realitzar 4 sessions de treball al Convent de Sant Agustí. 
Posteriorment, el juny de 2016, es va realitzar una nova sessió dedicada a la 
comunicació dels projectes, per aconseguir aliances amb altres organitzacions.  

Els projectes s’han anat presentant en diverses ocasions, especialment a les 
jornades Fem Xarxing de Barcelona + Sostenible, i cada equip de projecte s’ha 
anat trobant de manera autònoma per desenvolupar-lo. 

La Marta va recordar als participants la primera sessió de creació d’equips de 
projecte, en què, amb la col·laboració de Manel Muntada, expert en innovació 
organitzativa, els participants van plasmar les seves expectatives i el que 
podien aportar als projectes. Les contribucions es van recollir simbòlicament 
com a nutrients i fruits d’arbres. A l’annex d’aquest informe es presenten 
sintèticament aquelles aportacions inicials, per tal de poder-les contrastar amb 
l’avaluació final. 

 

4.2 Preguntes en moviment 
L’Elena Forcada, coordinadora municipal dels 
projectes de Barcelona pel Clima, va iniciar 
l’avaluació compartida amb una dinàmica de 
preguntes en moviment. Els participants se 
situaven en un termòmetre dibuixat a terra, 
segons la posició amb què se sentien més 
identificats (molt d’acord, força d’acord, poc 

http://www.barcelona.cat/bcnsostenible
http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/page/compromis-de-barcelona-pel-clima
http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/page/compromis-de-barcelona-pel-clima
http://ajuntament.barcelona.cat/premsa/wp-content/uploads/2015/11/Compromis_Bcn_Clima.pdf
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d’acord i gens d’acord). La dinàmica va ser ràpida per tal d’obtenir respostes 
qualitatives per trencar el gel i començar a fer memòria de les sensacions i dels 
sentiments personals que havien tingut en el seu equip al llarg de tot aquest 
procés. 

De manera resumida, els participants es van situar en la zona de “força  
d’acord” i “molt d’acord” quan es va plantejar si s’havien pogut veure reflectits 
en el resultat del projecte i si aquest resultat havia estat palpable. Es van 
agrupar a la zona de “força d’acord” quan es va afirmar que el resultat del seu 
equip de treball els havia sorprès, en canvi es van distribuir al llarg de tot el 
termòmetre quan es va preguntar si el perfil dels participants en el grup havia 
estat prou divers, cosa que va fer palesa la diferent percepció en funció de 
l’equip de treball. 

Amb el que van estar tots molt d’acord és en valorar l’experiència com 
enriquidora i positiva a nivell personal, tot i el factor sorpresa de qualsevol 
procés sense antecedents similars que es construeix de manera col·lectiva 
entre molts actors.  

 

4.3 Realitat i resultats dels projectes 
Al llarg de la sessió es van projectar els vídeos dels 9 projectes. Després de 
cada projecció un membre de l’equip afegia alguna novetat que no estava 
contemplada al vídeo: 

• E4: Endolla’t a l’Estalvi i Eficiència Energètics, 
han elaborat una guia per fer accessibles 
solucions per a la millora de les llars, oficines i 
comerços de proximitat en eficiència, estalvi 
salut i confort. La guia actualment està en fase 
de correcció i maquetació i està pensada per 
ser digital; la presentació serà al gener. 
 

• Reforma passiva i consciència activa per fer 
front a la pobresa energètica, han establert lligams per definir un projecte 
per implementar mesures passives en pisos de persones amb risc 
d’exclusió o de pobresa energètica que han presentat a les subvencions 
de Barcelona Activa. Finalment no se’ls ha atorgat la subvenció però 
estan iniciant altres camins per a poder executar-lo. 
 

• Camins escolars segurs i sostenibles, han impulsat un projecte per a 
cocrear amb el col·lectiu escolar una campanya de comunicació per a la 
pacificació dels entorns escolars. Per al curs 2017-2018 participen en el 
projecte 9 centres educatius. 
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• En bici a la feina, a través d’una prova pilot amb dues entitats membres 
de Barcelona + Sostenible, treballen per definir l’estratègia per a replicar 
a altres empreses l’impuls de la bicicleta per anar a la feina.  
 

• Cobertes mosaic. Fem sostenibles els nostres terrats, han impulsat i 
donat a conèixer les cobertes verdes a la ciutat elaborant un full 
informatiu i intervenint en l’elaboració de les bases del concurs convocat 
per l’Institut Municipal del Paisatge Urbà. Actualment ja s’ha tancat la 
convocatòria i s’hi han presentat 45 titulars. D’aquests, 10 passaran a la 
final per a promocions de fins un 75% del cost d’una coberta. 
 

• Punt Verd 2.0, han proposat en 
ampliar els serveis dels punts verds de 
la ciutat per allargar la vida dels 
residus coma  recursos. Es comença 
amb una prova pilot a la Barceloneta 
amb la col·laboració de l’Ateneu de 
Fabricació; ja s’han preparat materials 
i espais per a l’intercanvi. 
 

• Sarrià Residu Zero, han impulsat i recolzat la posada en marxa del 
sistema porta a porta de recollida selectiva de residus al barri vell de 
Sarrià, la qual començarà al mes de febrer de 2017. Actualment el 
projecte es troba en fase de difusió. 
 

• Fem pinya contra el canvi climàtic, han recollit en una guia idees i bones 
pràctiques en la lluita contra el canvi climàtic a la ciutadania a través dels 
agents culturals. La guia ja està maquetada i s’estan programant 
formacions per utilitzar-la en centres cívics. 
 

• El canvi climàtic canvia el planeta, i també et canvia a tu, han col·laborat 
en el disseny d’un espai a Internet per fer visible la tasca dels projectes i 
el Compromís de Barcelona pel Clima. Al web hi ha un espai reservat 
perquè les organitzacions expliquin el que estan fent. És el punt de 
partida per seguir fent campanya de comunicació. Estan previstes dues 
sessions de les activitats vist per Barcelona + Sostenible el 7 de març i el 4 
d’abril al CCCB en el marc de l’exposició “Desprès de la fi del món” . 

 

4.4 Avaluem projectes en xarxa 
Manel Muntada, que com a expert havia acompanyat els equips de projectes 
en les primeres sessions realitzades a la primavera de 2016, va fer una breu 
ponència centrada en el sentit de l’avaluació per a la generació de 
coneixement. Va argumentar que hem de diferenciar el que sabem del que 

http://www.cccb.org/ca/activitats/fitxa/despres-de-la-fi-del-mon-vist-per-barcelona-sostenible/227700
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coneixem, i que només coneixem el que sabem quan parlem. Un dels sentits 
de l’avaluació és poder aprendre de nosaltres mateixos a través de la conversa.  

Va explicar el triangle cost, resultat i desenvolupament, com a prisma per 
avaluar un projecte des de diferents perspectives: 

1. Resultat: és l’objectiu del projecte, allò que ens vam proposar. Es va 
assolir? Aspectes qualitatius assolits 

2. Desenvolupament: són les tasques realitzades, el temps previst 
d’acompliment dels terminis.. 

3. Cost: cal preguntar-nos si el resultat està a l’altura del temps invertit, 
el cost dels materials i proveïdors, si el funcionament de l’equip ha estat 
l’esperat, les relacions de col·laboració que hi ha hagut, la càrrega de 
treball per part de la coordinació, etc. 

 Presentació de la ponència 
 

Per tal de plasmar aquesta avaluació personal i compartida dels projectes, es 
va prosseguir a la dinàmica World cafè. Es va convidar els participants a 
distribuir-se en 4 taules, cada una amb una pregunta diferent. Els participants 
tenien 10 minuts per debatre i donar resposta a la pregunta, les idees que 
sorgien es reflectien a les estovalles de les taules. Cada 10 minuts es canviava 
de taula, fet que va permetre a tothom passar per les 4 taules i enriquir les 
aportacions anteriors. 

A continuació es presenten les preguntes i respostes/idees que es van recollir: 

1) A escala personal, quins són els beneficis (guanys, retorn) que 
comporta participar en projectes d’aquest tipus? 
En general totes les persones que van respondre la pregunta van 
mostrar un elevat grau de satisfacció personal i d’orgull. Les idees que 
van sortir van ser les següents: 

• Satisfacció: un sentiment que han expressat els quatre grups ha estat el 
de la satisfacció i l’orgull per la feina ben feta. Per haver pogut posar en 
pràctica un seguit d’idees que inicialment eren només teòriques i per la 
capacitat i la potència transformadora de tenir convicció en aquestes 
idees.  

• Aprenentatge: el benefici majoritari i que es va repetir a tots els grups va 
ser l’aprenentatge que ha acompanyat tot el procés. Participar en un 
grup sempre va lligat al treball col·laboratiu i l’intercanvi tant de 
coneixement com d’experiències. A més, al tractar-se d’un grup 
multidisciplinari ha estat especialment enriquidor. Tot el procés ha estat 
un autoaprenentatge de caràcter lent, per no caure en la temptació 

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/presentacio_m_muntada.pdf
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d’aprendre o recordar coses que ja se saben. A més, des d’una vessant 
operativa, les entitats han après a coordinar-se entre elles i a regular els 
temps associats a les tasques que anaven sorgint. 

• Relacions: les relacions interpersonals que s’han creat durant tot el 
procés han estat valorades molt positivament. El clima de treball s’ha 
enfocat de manera informal i desenfadada. Aquest fet ha fomentat que la 
relació entre persones, tot i la diversitat d’interessos, hagi estat molt 
profitosa. S’ha vist el potencial del treball conjunt i la importància de la 
massa crítica per canviar les coses. Tot i la diversitat d’agents i 
d’interessos s’ha estat capaç de treballar per un projecte comú i pel 
servei col·lectiu.  

• Altres: a més del que s’ha comentat anteriorment, també podem 
destacar el sentiment de grup que s’ha generat en veure que la nostra 
entitat “no està sola” davant la lluita contra el canvi climàtic, sinó tot el 
contrari. L’experiència es prendrà com a punt de partida de molts altres 
futurs projectes.  
 
 

2) Quines són les capacitats, habilitats i coneixements que 
s’adquireixen o es reforcen participant en aquest tipus de 
projectes? 
En general tots els grups van coincidir en que s’ha desenvolupat la 
capacitat de treball en equip, i sobretot en equips multidisciplinaris. 
Alhora, un visió global va ser que s’ha adquirit la capacitat d’escoltar, 
s’ha aprés a comunicar i sintetitzar idees: 

• Equips multidisciplinaris: s’ha pogut desenvolupar i millorar l’habilitat de 
treball amb equips multidisciplinaris i la capacitat de co-crear un projecte 
amb reptes com el temps dilatat, canvis de persones, etc. És a dir, s’ha 
treballat amb generositat social. Alguns membres d’equips van 
expressar la seva sorpresa amb la quantitat d’agents que han participat 
en la creació del seu projecte. 

• Comunicació: capacitat de síntesi per presentar les idees als altres, per 
presentar els projectes finals, i capacitat de mirar globalment i de cedir 
en alguns moments. S’han potenciat les habilitats de relació entre 
col·laboradors; la coordinació, la comunicació i les habilitats 
interpersonals. 

• Altres: aprofundir en un tema, sector, àmbit, et permet conèixer la 
situació actual i els principals actors. S’han après tècniques i 
metodologia de participació i s’han obtingut coneixements sobre 
dinàmiques i tècniques de grup. 
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3) Quins són els factors que hem detectat que poden bloquejar la 
bona marxa del projecte? 
En general els participants quan parlaven dels bloquejos que s’havien 
trobat durant els dos anys feien menció a la manca de recursos i a la 
desigual participació dels membres dels equips. Les idees van ser les 
següents: 

• Un dels principals factors que més es van repetir ha estat la manca de 
recursos, en especial els econòmics. 

• La participació també va ser un factor destacat, hi ha hagut una 
participació desigual dels diferents agents, alguns abandonaments i 
manca de continuïtat, també hi ha hagut noves incorporacions que han 
dificultat poder avançar i seguir el fil, s’ha trobat a faltar una  planificació 
de les sessions de treball, que ha fet que es perdés temps debatent 
temes que després no han portat enlloc. 

• En alguns projectes va costar aterrar les idees, tenien massa 
expectatives i idees massa grans, alguns temes eren molt amplis i altres 
molt limitats i va costar trobar el punt mig. Les directrius i criteris de 
l’Ajuntament en alguns casos han condicionat els continguts i resultat 
final. 

• També s’han de tenir en compte els factors externs com les normatives, 
les polítiques generals o la incomprensió de la innovació des de 
l’exterior.  

• S’ha trobat a faltar cultura de comunicació inclusiva; encara hi ha molta 
manca d’habilitats comunicatives, costa saber escoltar i incloure 
aportacions sense voler imposar. 

• En alguns grups hi ha hagut moments de rivalitat i competència, no 
sempre s’ha compartit una visió global, a vegades es mirava només pel 
propi interès i costava renunciar a les idees pròpies a favor de la 
viabilitat del projecte. 

• En alguns projectes s’ha trobat a faltar lideratge d’experts en el tema. 
 

4) De quina manera es facilitaria l’impuls d’aquest tipus de projectes 
en futures edicions? 
Un dels aspectes que més es va repetir en aquesta pregunta va ser 
dotar els projectes de recursos reals des d’un inici, així com mantenir la 
motivació i la participació dels integrants de l’equip. Les idees van ser les 
següents: 

• Facilitaria l’impuls de projectes en futures edicions si al factor sorpresa 
se li pogués afegir un resultat / exemple, segurament, motivaria a més 
gent. Veient els resultats dels projectes, engresca a engegar-ne de nous. 

• Es considera important definir prèviament els recursos de què es pot 
disposar i tenir la capacitat de poder executar el que s’està dissenyant. 
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Partir fins i tot d’una dotació de recursos econòmics, per fer els projectes 
més viables. 

• Es valora que és molt important que hi hagi la implicació d’una persona 
representant de l’Ajuntament.  Mantenir i reforçar aquest tipus de 
relacions interdisciplinàries i de col·laboració publico-privada permet 
enriquir un projecte col·laboratiu. 

• Ser conscients que desenvolupar projectes col·laboratius requereix  
temps “i per tant s’han de cuinar a foc lent”. 

• Ha estat un experiment que s’ha viscut amb incertesa, però amb molta 
il·lusió. Tot això forma part de l’aprenentatge, i per tant és un impuls i 
una llavor per properes edicions. La gratificació va més enllà del resultat.  
 
 

4.5 Agraïment i proposta de futur 
Frederic Ximeno, comissionat d’Ecologia de l’Ajuntament de Barcelona, va 
agrair als membres dels equips dels projecte la feina feta. Va destacar que els 
equips han fet d’eixos de la innovació, ja que projectes de diferent naturalesa 
jurídica, de tarannà diferent s’han fet realitat i com junts podem i hem demostrat 
que això és possible.  

Durant el 2017, l’Ajuntament de Barcelona ha estat elaborant el Pla Clima, pla 
que pretén ser una visió integradora de les mesures per fer front al canvi 
climàtic, que permeti assolir els objectius del nou Pacte d’Alcaldes i 
Alcaldesses per l’Energia i el Clima.   

Un dels 4 pilars del Pla Clima és l’acció 
ciutadana, que es concreta a través de 
l’experiència que hem fet caminant. Va 
animar a seguir participant en projectes i 
generar una continuïtat. 

En Frederic va anunciar que divendres 15 
de desembre es publicaven les bases 
provisionals de subvencions específiques 
de projectes pel clima. Són les bases per a 

una propera convocatòria que recull el plantejament de treball col·laboratiu 
sobre al territori.  

Va afegir que cal arribar a assumir els compromisos del Compromís pel clima i 
del Pla Clima, per tant és necessari que tots i totes ens posem a treballar en 
vers l’acció climàtica.  

Els aspectes més rellevants són que les subvencions les han de sol·licitar 
conjuntament un mínim de 3 entitats, de les quals almenys una ha de ser 
membre de Barcelona + Sostenible. Es valorarà la diversitat de les entitats i 

http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/que-fem-i-per-que/energia-i-canvi-climatic/pla-clima
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com treballaran entre elles. El pressupost que s’hi destina és de 200.000€, amb 
un topall per projecte de 20.000€. Es tindran 12 mesos per desenvolupar el 
projecte. L’anunci de les subvencions s’ha publicat el 15/12 i hi ha 20 dies 
hàbils d’informació pública, durant els quals es poden presentar al·legacions, 
abans de la publicació definitiva. Posteriorment, es publicarà la convocatòria 
corresponent. Enllaç a les Bases reguladores de la concessió d’ajuts per al 
desenvolupament de projectes en el marc del Compromís de Barcelona pel 
Clima. 

La sessió va finalitzar de manera festiva amb una copa de cava per celebrar els 
dos anys de treball i continuar fent xarxa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2017&12/022017023958.pdf&1
https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2017&12/022017023958.pdf&1
https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2017&12/022017023958.pdf&1
https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2017&12/022017023958.pdf&1
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ANNEX: Expectatives inicials i propostes d’aportacions dels participants 
a la sessió de constitució d’equips de projecte  
(Convent de Sant Agustí, 9 de març de 2016) 
 

NUTRIENTS:  EXPECTATIVES DELS PARTICIPANTS 

- Cooperació 
o Guanyar en coherència i acció coordinada 
o Compartir iniciatives, experiències i visions enriquidores 
o Aconseguir sinergies expansives a partir de projectes 
o Donar-se a conèixer com a professionals i compartir l’expertesa 

dels participants, així com línies de treball 
o Intercanvi d’idees i recursos educatius 
o Projectes factibles que es puguin replicar (Ajuntament-grup com a 

motor). 
o Aconseguir construir un treball col·laboratiu amb l’Ajuntament i les 

organitzacions ciutadanes d’èxit. 
 

- Coneixements generals 
o Aclarir conceptes 
o Projectes innovadors d’aquí i d’internacionals 
o Recursos i eines que facilitin la revisió de processos en clau de 

tancament de cicle 
o Identificació dels reptes de la temàtica i de les oportunitats 

 
- Coneixements específics 

o Mètodes de producció més sostenibles 
o Metodologies i eines accessibles per dissenyar projectes 

d’economia circular 
o Metodologies d’Educació ambiental 
o Crear estratègies d’ajuda mútua perquè es pugui fer rehabilitació 

energètica d’habitatges. 
 

- Motivació 
o Compromís i il·lusió compartida per 

construir una Barcelona més sostenible 
o Uniformitzar objectius 
o Ampliar la nostra xarxa 

 
- Innovació 

o Noves estratègies de treball 
o Educació ambiental transversal i 

integradora 
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o Treballar el reptes d’explicar el canvi climàtic amb un missatge 
entenedor positiu i encoratjador 
 

- Transformació de la ciutat 
o Fer arribar a la població la consciència i sensibilització pel canvi 

climàtic, la mobilitat sostenible i l’eficiència energètica 
o Traslladar a la ciutadania el concepte en forma d’experiències 

pràctiques comprensibles i coherents 
o Suport a la reindustrialització saludable de la ciutat 
o Accions perquè Barcelona avanci en el món dels residus 

 
 

FRUITS:  APORTACIONS DELS PARTICIPANTS 

- Experiència general 
o Visió personal i professional  
o Aportar l’experiència d’alguns dels nostres projectes 
o Referències de documents i debats internacionals 
o Contactes i experts 
o Noves maneres de poder gestionar projectes comuns 

 
- Experiència específica 

o Com implementar models d’economia circular 
o Funcionament dels punts verds i el seu potencial com a eina 

d’educació i transformació ambiental 
o Com promoure el consum responsable 
o Aportar eines i recursos que facilitin la transició a l’economia 

circular a les entitats / empreses 
o Aportar el màxim de coneixements en eficiència energètica 

 
- Cooperació i xarxa 

o Esperit crític i ganes d’avançar 
o Visió àmplia i coneixements sobre molts sectors/àmbits a 

mobilitzar 
o Dinamització i creativitat 
o Espai físic per desenvolupar activitats 
o Catalitzar els canvis-reptes que necessitem com a ciutat 
o Crear sinèrgia i acostar l’Administració a la ciutadania 

 

 


	 Fem pinya contra el canvi climàtic, han recollit en una guia idees i bones pràctiques en la lluita contra el canvi climàtic a la ciutadania a través dels agents culturals. La guia ja està maquetada i s’estan programant formacions per utilitzar-la en...
	 El canvi climàtic canvia el planeta, i també et canvia a tu, han col laborat en el disseny d’un espai a Internet per fer visible la tasca dels projectes i el Compromís de Barcelona pel Clima. Al web hi ha un espai reservat perquè les organitzacions ...

