
  

 

 

 

Primera sessió de participació  

Procés de coproducció del Pla Clima 

 

 

Les ciutats són entorns especialment vulnerables als efectes del canvi climàtic, ja 
que concentren gran part de la població, i alhora generen una gran quantitat de 
gasos amb efecte d’hivernacle. Moltes ciutats d’arreu d’Europa, Barcelona entre 
elles, ja s’han posat en marxa per mitigar aquests efectes i adaptar-se. El Pacte 
dels Alcaldes i Alcaldesses pel Clima i l’Energia és un primer pas que involucra les 
autoritats locals i la ciutadania a lluitar contra el canvi climàtic. 

L’Ajuntament de Barcelona fa anys que treballa tant en la reducció d'emissions 
com en l'atenció a la pobresa energètica, així com en l'aplicació de mesures per 
millorar la resiliència de la ciutat enfront al canvi climàtic. El novembre del 2015, el 
conjunt de la xarxa Barcelona + Sostenible, amb l'Ajuntament al capdavant, va 
adoptar el Compromís de Barcelona pel Clima, acompanyat d’un primer full de 
ruta de dos anys. 

Ara, l'Ajuntament vol fer un pas més i per això ha iniciat l’elaboració del Pla Clima, 
un instrument que pretén aglutinar totes les accions (en curs i previstes) 
relacionades amb el canvi climàtic i que s’estructura en quatre grans eixos 
estratègics: mitigació, adaptació i resiliència, justícia climàtica i impuls a l’acció 
ciutadana. 

L’Ajuntament vol implicar les organitzacions de la xarxa Barcelona + Sostenible en 
l’elaboració del Pla Clima. Així doncs, es posa en marxa un procés de coproducció 
per recollir les aportacions de les persones i entitats que vulguin contribuir-hi. 

 

PROGRAMA 

 

 

Data: dijous, 13 de juliol de 2017 

Hora: de 17.30 a 20.00 h 

Lloc: Espai Jove la Fontana 

Com arribar-hi:  Bus 22, 24, 27, 32, 114 i V17. Metro L3 (Fontana). Bicing 
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17.30 h    El Pla Clima: context previ i motivació 
  Frederic Ximeno. Comissionat d’Ecologia de l’Ajuntament de 
  Barcelona 
 
17.45 h    El procés de coproducció del Pla Clima: instruments 
    disponibles  
  
17.55 h    El vídeo “Barcelona fa front al canvi climàtic”: presentació en 
    primícia 
   
18.00 h    El canvi climàtic a Barcelona: 7 preguntes i 7 respostes 
  Introducció a una diagnosi de la situació actual  
 
18.30 h   Debat en grups per recollir propostes 
 
19.40 h   Posada en comú  
 
19.55 h   Propers passos i cloenda 
 

 

 

El Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contempla aquesta estratègia en 

l’objectiu 10. Resiliència i responsabilitat planetària: de la resposta puntual a 

l’acció global.  

 

Activitat organitzada per la Secretaria Barcelona+Sostenible de l’Ajuntament de 

Barcelona. Més informació a bcnsostenible@bcn.cat o al telèfon 93 256 25 93. 

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/entitats-i-empreses
mailto:bcnsostenible@bcn.cat

