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Propostes de treball sobre els 6 reptes  

del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 

  Plenari del Consell Ciutadà per la Sostenibilitat 

Espai Jove La Fontana, 22/01/2019 

Després de la presentació de les actuacions destacades en relació amb els 6 reptes 
de la Convenció Barcelona + Sostenible, les persones assistents a la sessió van ser 
convidades a fer una reflexió individual i col·lectiva per tal de recollir propostes 
d’accions per a cadascun dels reptes. 

Les propostes podien ser demandes d’ampliació/consolidació d’iniciatives o 
propostes de millora i es va demanar que quedessin diferenciades segons si estaven 
adreçades a l’Ajuntament o a la xarxa d’organitzacions Barcelona + Sostenible. 

Les propostes que es van recollir després del treball en grups són:  

 

A. VERD I BIODIVERSITAT 

- Per a l’Ajuntament de Barcelona 

o Inventari del verd privat a nivell de superfície. 
o Explorar accions per evitar gespa artificial. 

- Per a la xarxa B+S 
o Comunicació i gestió ecològica dels beneficis i naturalització. 
o Vincular el Grup de Treball de Verd i Biodiversitat en el desenvolupament 

de refugis climàtics. 

 
B. MOBILITAT I QUALITAT DE L’AIRE 

- Per a l’Ajuntament de Barcelona 
o Repensar l’urbanisme i la mobilitat posant el vianant al centre (justícia 

espaial). Evitar el “cotxecentrisme”. 
o Canvi de benzineres a electrolineres. Prova pilot al Parc de Collserola 

(mesura exemplificadora). 
o Regular l’ús de vehicles de mobilitat personal. 
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- Per a la xarxa B+S 
o Campanyes comunicatives per difondre normes de circulació i convivència. 
o Accions a l’àmbit Comerç  + Sostenible relacionades amb optimitzar el 

número de viatges en comerç online. 

 
C. ENERGIA I CANVI CLIMÀTIC 

- Per a l’Ajuntament de Barcelona 
o Ampliar l’abast de les maratons energètiques i aprofitar-les com a 

oportunitat comunicativa de difusió interna i externa. 
o Millorar i simplificar la tramitació dels ajuts a la rehabilitació energètica. 

- Per a la xarxa B+S 
o Acció comunicativa conjunta i coordinada de les organitzacions i 

l’Ajuntament de forma contínua i transversal. 

o Activar comunitats energètiques que permetin visibilitzar les oportunitats 
de relació generació – consum energètic. 

 

D. SOSTENIBILITAT QUOTIDIANA 

- Per a l’Ajuntament de Barcelona 

o Mesura de govern per eliminar el plàstic d’un sol ús a tots els espais que 
depenen de l’Ajuntament (mercats municipals, instal·lacions municipals, 

etc.). 
o Facilitar que la propietat d’habitatges posin aparcaments de bicis, patinets, 

etc. 
o Convertir els punts verds en punts de sostenibilitat per comunicar i 

intercanviar objectes i materials. 

- Per a la xarxa B+S 
o Crear “ambaixadors” per difondre la sostenibilitat en escoles, empreses, 

entitats i als nostres cercles d’influència, per arribar als no motivats. 
Accions pràctiques: Lendi, deixalleria, etc. 

o Promoure el consum de l’aigua de l’aixeta per beure. 
o Aprofitar la xarxa comunitària dels barris (equipaments, casals, entitats, 

escoles...) per promoure la sostenibilitat (en projectes com Barris + 
sostenibles, per exemple). 
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E. RESIDUS 

- Per a l’Ajuntament de Barcelona 
o Replicar l’exemple de recollida porta a porta a Sarrià Vell adaptant-lo a la 

realitat del territori. 
o Campanyes informatives/educatives de prevenció i divulgació sobre la 

sostenibilitat i l’economia circular. 
o Màquines expenedores de retorn a canvi d’incentiu econòmic a centres 

comercials (no a l’espai públic). 

- Per a la xarxa B+S 
o Reducció del packaging en els comerços. 

o Fer una crida a totes les organitzacions de la xarxa B+S perquè se sumin a la 
iniciativa de beure sense plàstic. 

 
F. CONSUM RESPONSABLE I PRODUCCIÓ 

- Per a l’Ajuntament de Barcelona 

o Transversalitat del consum responsable a totes les àrees/programes i 
projectes: subvencions, xarxa sostenible i equipaments, serveis d’atenció 
ciutadana (OMIC, OAC, DIAD, PIS...). 

o Equipament d’agroecologia i sistema alimentari. 
o Ordenança municipal per a la prohibició d’elements d’un sol ús i foment del 

consum responsable. 

- Per a la xarxa B+S 
o Difondre el consum responsable i les iniciatives vinculades amb un nou 

llenguatge, més modern i dirigit al públic general (no només pels activistes). 
o Crear un centre comercial del consum responsable. 


