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El passat dijous 28 se setembre, 36 persones de 23 organitzacions membres 
de la xarxa Barcelona + Sostenible van participar a la sessió del grup de treball 
de la Convenció B+S 2017 que es celebrarà el proper 30 de novembre.  
 

Entitats participants:  

ACEFAT AIE 

Ajuntament de Barcelona 

ALENCOP 

ARDA Gestió i Estudis Ambientals 

Àrea Metropolitana de Barcelona 

ASESCUVE - Asociación Española de Cubiertas Verdes y Ajardinamientos Verticales 

Asociació RehabiMed 

Barcelona de Serveis Municipals - BSM 

Centre d'Ecologia i Projectes Alternatius - CEPA 

Col·legi Maristes Sants - Les Corts 

Col·legi de Metges de Barcelona 

Co-Responsable 

Depana 

eco-union 

Gremi de Floristes de Catalunya i ASBAC (Associació de Botiguers d’Animals de 

Companyia) 

Lavola 

Natur Cat 

Naturkid Innova 

Revive la Trini Nova 

Rezero - Fundació per a la Prevenció de Residus 

Secretaria Tècnica de l’Estratègia municipal d’Impuls del Consum Responsable (Opcions i 

Rezero) 

Societat Catalana d’Educació Ambiental - SCEA  

Volta Disseny 

 

 
Entitats de diferent tipologia com ara centres educatius, associacions, 
institucions, cooperatives, col·legis professionals i empreses es van trobar al 
Centre d’Informació i Assessorament per a Joves (CIAJ) per iniciar el procés de 
treball de cara a la Convenció B+S. 
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Programa de la sessió 
 

- Benvinguda i presentació. Objectius i pla de treball del grup 
- Elements per a la diagnosi: indicadors, acció municipal i de la xarxa 

Barcelona + Sostenible 
- Treball en grups sobre els objectius del Compromís. Destacar avenços i 

identificar reptes  
- Posada en comú 
- Propers passos del grup i implicació a la Convenció 

 

Crònica de la sessió 

Per començar, Marta Cuixart, responsable municipal del programa Barcelona + 

Sostenible va donar la benvinguda al assistents i va presentar els objectius del 

grup de treball, convocat amb motiu de l’equador del Compromís Ciutadà per la 

Sostenibilitat 2012-2022: valorar els avenços més significatius dels darrers 5 

anys i identificar reptes prioritaris per als propers 5 anys. Alhora, va remarcar la 

importància d’organitzar-nos com a xarxa per incidir amb més força en les 

polítiques i pràctiques de la ciutat. 

Es va recordar que el pla del grup de treball és el següent: 

- Juliol-Setembre. Revisió i lectura de documentació aportada per la 
Secretaria B+S. 

- 28 de setembre. 1a sessió del grup de treball: avaluació, diagnosi i pluja 
d’idees de reptes. 

- 26 d'octubre. 2a sessió del grup de treball: priorització de reptes i propostes 
d’organització per assolir-los. 

- 30 de novembre. Implicació a la Convenció de la xarxa Barcelona + 
Sostenible. 
 

Com a base documental per a la identificació d’avenços, es va mostrar la 

documentació preparada que està disponible al web. 

> Espai web de la Convenció Barcelona + Sostenible 2017 

Seguidament es van exposar elements de diagnosi per cada objectiu del 

Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat. Jaume Barnada i Toni Pujol, de la 

Direcció d´Estratègia i Cultura de Sostenibilitat, van presentar l’evolució dels 

indicadors de sostenibilitat de la ciutat i algunes de les accions municipals més 

destacades del període 2012-2017. Patrícia Rovira de la Secretaria Barcelona 

+ Sostenible va destacar bones pràctiques realitzades per entitats i empreses 

de la xarxa. 

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/page/convencio-de-barcelona-sostenible-2017
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> Podeu veure-ho en detall a la presentació completa de la sessió 

  
A la segona part de la sessió, els assistents van treballar en grups per 
identificar reptes pendents més significatius de cada un dels 10 objectius 
del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat. Per cada grup es va comptar amb 
una persona membre de la xarxa en el paper de relator i una dinamitzadora de 
la Secretaria B+S. També van participar alguns referents municipals de temes 
diversos relacionats amb els objectius del Compromís: energia, educació 
ambiental, residus, mobilitat, qualitat ambiental... 
 
A l’apartat de Resultats d’aquest informe es recullen les propostes de cada 
grup  

Per finalitzar la sessió, Marta Cuixart va anunciar que a la Convenció Barcelona 
+ Sostenible 2017 del 30 de novembre, ens acompanyarà en Jordi Pigem, 
filòsof amb una visió postmaterialista, que farà una ponència basada en les 
interessos dels membres de la xarxa Barcelona + Sostenible. 

>  Vegeu com a mostra la intervenció de Jordi Pigem sobre els "Valors clau per 
a una societat sostenible" (destaquem especialment del minut 17:00 al 19:15 
del vídeo). 

 

 

 

 

 

 

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/diagnosiperobjectius.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=6nsojVttpyw
http://www.youtube.com/watch?v=6nsojVttpyw
https://www.youtube.com/watch?v=6nsojVttpyw
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Resultats 

Els grups van proposar reptes que cobreixen tots els objectius i un gran nombre 

de línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat. Es tracta de 

propostes de diferents escales, des de mesures o accions concretes fins a 

polítiques de gran abast. Tal com es va apuntar a la sessió, s’ha fet un treball 

d’organització d’aquestes propostes.  

A continuació es presenten les propostes agrupades en 14 reptes com a base 

per a la propera sessió del grup de treball, el 26 d’octubre. 

treball, el 26 d’octubre. 

Repte Línies d'acció CCS 
relacionades 

Incrementar la superfície de verd a la ciutat 
1.1., 1.2, 1.3, 3.9 

Idees: Augmentar les superfícies de cobertes verdes. 

 

Millorar la qualitat dels sistemes seminaturals 

1.5, 1.6, 1.9, 1.10, 3.4 

Idees: 

 Protegir i millorar les reserves de natura dins de la ciutat. 

 Descobrir el fons marí. 

 Cura i protecció del mar. No com a servei, sinó com a espai natural. 

 

Recuperar l'espai públic 
2.1, 2.2, 2.3, 2.4 

Idees: Superilles mitjançant els barris com a eix vertebrador. 

 

Aconseguir un canvi modal a una mobilitat més sostenible 

2.5, 2.6, 2.8, 2.9, 2.10, 3.2 

Idees:  

 Ús i no abús del vehicle privat motoritzat. 
Reduir un 21% la mobilitat del vehicle privat. 

 Nous projectes de connexió:  
o Connectar el tramvia i 9 municipis sense transbordament. 
o Millores de les entrades i sortides de Barcelona: millora del transport 

públic interurbà i recuperació de l'espai urbà públic (percentatge a 
definir de l'espai destinat al cotxe i al vianant). 

 Campanya de conscienciació sobre la prioritat a la ciutat:  
1. Vianant 
2. Bicicleta 
3. Transport públic 
4. Taxis, mercaderies 
5. Vehicle privat 

 

Millorar la qualitat de l'aire 

3.1, 3.2 
Idees:  
Promoure accions per reduir la mitjana anual de NO2 a la ciutat. 
Apropar-se als valors límit establerts. 
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Aconseguir un parc d'edificis i habitatges més sostenibles 

4.3, 4.4 

Idees:  

 Implementar l'ús de materials renovables en la nova construcció i 
rehabilitació. 

 Promoure una construcció i rehabilitació més sostenibles mitjançant ajuts i 
simplificant procediments administratius. 

 

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

4.3, 4.5, 4.6, 10.2, 10.4 

Idees:  

 Reduir consums energètics (públics i privats) tant en edificis com en 
mobilitat. 

 Ajuntament com a mediador per afavorir les iniciatives d'autosuficiència. 

 

Prevenir i gestionar les conseqüències del canvi climàtic 

10.3, 10.4, 10.6   

Idees:  

 Fer la ciutat més permeable i reutilitzar i reaprofitar l'aigua. 

 Obrir el debat de com superar "shocks" a la ciutadania (obrir les taules de 
resiliència). 

 Enfortir la relació amb l'entorn territorial (àrea metropolitana i poblacions 
del voltant) que afavoreix els intercanvis de recursos, projectes i iniciatives. 

 

Posicionar la sostenibilitat com un tema important en la quotidianitat 

9 

Idees:  

 Dotar amb més recursos econòmics les iniciatives i equipaments 
ambientals. 

 Conscienciar els barcelonins/nes que la ciutat és casa seva (comunicació!). 

 Aconseguir que la ciutadania es vegi com a protagonista i co-partícip i 
corresponsable de l'acció sostenible de la ciutat. 

 Potenciar els voluntariats sobre sostenibilitat (per exemple, en format 
Aprenentatge i Servei). 

 Fer partícip a tots els barcelonins/nes de la biodiversitat (comunicació, 
informació I educació). 

 

Garantir un habitatge digne per a tothom 

7.3 

Idees:  

Creació d'habitatge social de lloguer públic amb creixement sostingut (1.000 

hab/any). 

Penalitzar l'habitatge buit. 

Consciència social. 

Implicació de la societat civil a la solució. 

 

 

 



7 
 
 

Garantir l'educació de qualitat 

 7.4 
Idees:  
Augmentar el nivell obligatori a Batxillerat. 
Cap escola en barracons. 

 

Implementar l'estratègia Residu Zero 
5.8 Idees:  Millorar la quantitat i la qualitat de la matèria orgànica recollida. 

 

Avançar en un model de producció i consum més responsable 

5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 
6.6, 6.9, 8.3, 8.8 

Idees:  

 Foment de les alternatives de consum (per exemple mitjançant mercats 
municipals). 

o Economia solidària 
o Banca ètica 
o  Cooperatives 
o  (etc.) 

 

 És possible el concepte d'economia circular sense decreixement? Cal 
comunicar clarament els límits i les pautes actuals de consum. 
 

 Canvis normatius i fiscals. Límits per grans empreses i turisme i incentivar i 
afavorir l'economia social i la PIME i turisme sostenible, amb impacte baix. 
 

 Balanç social com a eina de visibilització de les empreses i compra pública 
o Indicadors alternatius al PIB 
o Bonificació fiscal de Balanç Social 

 

 Re-industrialització: localització de la producció industrial. 
 

 Repensar les organitzacions (o com es fomenta). 
Assolir una nova cultura de l'empresa sense la qual no seran possibles 
noves condicions de treball, implicant els joves en el disseny d'aquesta nova 
cultura. 

 
 

 

Eradicar la pobresa 

7.8 

Idees:  
Crear una ciutat inclusiva i respectuosa amb els migrants. 
Incidir en el col·lectiu migrant. 
Fomentar l'economia social i solidària. 
Crear nous llocs de treball públic i privat. 
Contractació mínima social pública. Establir el mecanisme perquè s'ampliïn les 
empreses. 
Fomentar la integració a través de formació en la llengua catalana i castellana. 

 


