INFORME
Fem Xarxing, Fem Consell
XARXING = NETWORKING DELS SIGNANTS DEL COMPROMÍS I DINAMITZACIÓ DEL NOU CONSELL
4 de novembre de 2014, Casa de Convalescència
La trobada Fem Xarxing, Fem Consell dóna continuïtat a l’interès dels signants del Compromís en establir
vincles entre ells i com a oportunitat per enfortir les relacions amb els representants de cada sector. Aquesta
ha estat la segona edició del Fem Xarxing, que en aquesta ocasió ha coincidit amb l’aprovació definitiva i
entrada en vigor del reglament del Consell Ciutadà per la Sostenibilitat.
El Consell Ciutadà per la Sostenibilitat és un 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
2012-2022, el full de ruta per avançar cap a una ciutat més sostenible. Al reglament s’especifiquen les seves
funcions, la seva organització i el seu funcionament intern. A partir de l’entrada en vigor d’aquest reglament,
el fins ara Consell Municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat es transforma en el Consell Ciutadà per la
Sostenibilitat.
Cada cop són més les empreses, associacions i altres col·lectius que han signat el Compromís i totes
comparteixen uns objectius comuns per contribuir a la sostenibilitat de Barcelona. Amb el nou reglament, es
cerca que del Consell representi els diferents col·lectius i sectors (associatiu i cívic, empresarial, centres
educatius, universitats, col·legis professionals, sindicats i administracions públiques) implicats en
l’assoliment dels objectius del Compromís i sigui alhora el promotor de noves estratègies d’implicació,
corresponsabilització i participació de les organitzacions ciutadanes.

Els participants
El passat dimarts 4 de novembre de 2014, un total de 67 representants de 53 organitzacions signants del
Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat van celebrar la trobada Fem Xarxing, Fem Consell a la Casa de
Convalescència.
Assistents a la jornada:

Acciónatura
ACEFAT AIE Infraestructures de serveis públics
Ajuntament de Barcelona. Comissionat de
Participació i Associacionisme
Ajuntament de Barcelona. Districte de Sant
Andreu
Ajuntament de Barcelona. Grup Municipal ICV
Ajuntament de Barcelona. Hàbitat Urbà
ARDA Gestió i Estudis Ambientals
Àrea Metropolitana de Barcelona - AMB
Associació de Moda Sostenible de Barcelona

Associació de Veïns de la Sagrera
Associació Natur Catalunya (Naturcat)
Aula Ambiental de les Corts
BaM Bioarquitectura Mediterrránea
Barcelona d'Infraestructures Municipals – BIMSA
Barcelonactua
Bicicleta Club de Catalunya – BACC
Biciclot SCCL
Bidea consultores
Bona Nit Barcelona
Calidad Pascual
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CCOO de Catalunya
CEPA - Centre d'Ecologia i Projectes Alternatius
Club EMAS
Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya - COAMB
Col·legi d'Aparelladors de Barcelona - CAATEEB
Col·legi de Biòlegs de Catalunya
Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya
Col·legi d'Educadors/es Socials de Catalunya CEESC
Col·legi Oficial d´Arquitectes de Catalunya - COAC
Confederació de Comerç de Catalunya
Consell de la Joventut de Barcelona - CJB
Consell Municipal del Districte de Sant Martí
Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola
Diputació de Barcelona
Drap-Art
Ecoconcern
Ecoinstitut SCCL
Eco-union

Espai Jove Garcilaso
Espai Jove la Fontana
Fundació Boscana
Fundació Claror
Gas Natural Distribución
Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona - ICAB
Institut Jane Goodall
Lavola
Missatgers Trèvol SCCL
Nechi Group
Price Waterhouse Coopers
Rehabimed
Sharebarcelona SL
UGT de Catalunya
Universitat Autònoma de Barcelona - UAB
Universitat de Barcelona - UB
Universitat Internacional de Catalunya - UIC
Universitat Ramon Llull - URL

La cafeteria
A la recepció es va lliurar una còpia del nou reglament intern del Consell, i es va convidar als participants a
l’espai Cafè Corner, una sala per fer networking , per conèixer altres participants i fer contactes lliurement.
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La petjada ecològica
Es va recollir la informació sobre els mitjans de transport utilitzats pels assistents en el desplaçament fins a
la Casa de Convalescència en un taulell, així com dades de consum energètic de les sales utilitzades. Amb
aquesta informació es va fer el càlcul de les emissions provocades per aquest esdeveniment.

0,07 tones CO2 equivalent
0,04 tCO2e consum energètic l’equipament i 0,03 tCO2e desplaçaments
La petjada de carboni de l’esdeveniment i compensació d’emissions del consum energètic de les
instal·lacions i dels desplaçaments dels assistents es compensaran amb el programa Clean CO2 de Lavola en
el projecte Cenol and Telha Forte Ceramics switching fuel, que utilitza biomassa de residus forestals enlloc de
la massa forestal nativa com a combustible per a la indústria ceràmica local a l’estat de Parà, al Brasil.

Les oportunitats del Consell
A continuació, a l’Aula Magna, va tenir lloc la presentació del procés de constitució del nou Consell a càrrec de
Laia Torras, cap de Participació d'Hàbitat Urbà de l’Ajuntament de Barcelona.
Es van presentar dues intervencions sobre els valors del Consell. D’una banda, el comissionat de Participació i
Associacionisme de l'Ajuntament de
Barcelona, Carles Agustí, va destacar
la importància dels òrgans de
participació sectorials o temàtics en
les polítiques de ciutat. A continuació,
en Joan Subirats, catedràtic en Ciència
Política de la Universitat Autònoma de
Barcelona, va destacar el rol dels
membres d’una xarxa activa i la seva
representació en el marc d’un Consell
com a espai d’interlocució amb
l’Ajuntament.
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Un treball per sectors
Els participants es van agrupar per sectors en diferents sales i es van fer dinàmiques de treball per compartir
visions, plantejar línies de treball i identificar els temes a abordar al futur Consell Ciutadà per la
Sostenibilitat.

CREUEM IDEES: la dinàmica de les associacions i de les organitzacions empresarials i sindicats
A cada un dels grups, després d’una ronda de presentacions dels participants i dinamitzadors, es va demanar
resposta a una pregunta oberta, amb la intenció d’incloure els reptes de cada sector en forma de
brainstorming o pluja d’idees. Tot seguit els participants van començar a moure’s per conèixer cada integrant
del grup, compartir opinions i prioritzar totes les propostes sorgides al so de la Nina Simone. Finalment, es
van posar en comú les temàtiques més valorades i es va fer un resum perquè un portaveu ho presentés al
plenari en la cloenda.

El treball de les associacions

Participants:
Associació de Moda Sostenible de Barcelona

Drap-Art

Associació Natur Catalunya (Naturcat)BaM
Bioarquitectura Mediterrránea

Ecoconcern

Barcelonactua

Espai Jove la Fontana

Bicicleta Club de Catalunya - BACC

Fundació Boscana

CEPA - Centre d'Ecologia i Projectes Alternatius

Fundació Claror

Consell de la Joventut de Barcelona – CJB

Institut Jane Goodall

Eco-Union

Dinamitzadors: Maria Lázaro i Natxo Mercader
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Quin tema us agradaria treballar des del sector de les associacions al nou Consell Ciutadà per la
Sostenibilitat?
Es van compartir les aportacions individuals dels participants i es van classificar segons una
priorització equivalent a un màxim de 28 i un mínim de 0:
-

(19) Mobilitat urbana
(16) L’educació ambiental (oferint eines/recursos que permetin fer el dia a dia + sostenible)
(15) Fer xarxa més efectiva amb escoles i entitats infantils i juvenils amb associacions
mediambientals
(15) Facilitat d’accés a materials i infraestructures sostenibles
(14) Eficiència energètica
(14) Com impactar en les polítiques econòmiques de la ciutat de Barcelona, tenint en compte els
problemes globals mediambientals i socials (canvi climàtic, desigualtats...)
(14) Educació per un consum sostenible i conscient
(14) La salut de les persones, dels habitatges, de les ciutats i del medi ambient
(14) El decreixement
(14) Reutilització de roba. Transport per persones sense recursos. Malbaratament alimentari
(13) Eficiència energètica: estalvi de recursos i energia
(13) Incentivar l’ús del transport públic, disminuint l’ús de vehicles privats
(13) Transparència i comunicar realitats ambientals als ciutadans (quadre de comandament de la
sostenibilitat)
(8) L’art com a eina per transmetre valors medi ambientals, sostenibilitat i reciclatge

El treball de les empreses i els sindicats

Participants:
ACEFAT AIE Infraestructures de serveis públics

Bidea consultores

Ajuntament de Barcelona, Grup Municipal ICV

Bona Nit Barcelona

ARDA Gestió i Estudis Ambientals

Calidad Pascual

Biciclot SCCL

CCOO de Catalunya
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Club EMAS

Nechi Group

Ecoinstitut SCCL

Price Waterhouse Coopers

Gas Natural Distribución

Sharebarcelona SL

Lavola

UGT de Catalunya

Dinamitzadores: Anna Ferrer i M. Antònia Fullana
Quin tema us agradaria treballar des del sector empresarial al nou Consell Ciutadà per la
Sostenibilitat?
Es van compartir les aportacions individuals dels participants i es van classificar segons una
priorització equivalent a un màxim de 28 i un mínim de 0:
-

-

(18) La facilitació d’eines (normativa i recursos) per a afavorir estratègies per la sostenibilitat a les
empreses, principalment, PIMES i emprenedors. Quines accions es poden fer per impulsar l’Economia
Verda des de l’activitat econòmica de la ciutat? Reptes de la ciutat com a impulsora-agent
transformadora cap a l’economia circular.
(18) Detectar bones pràctiques per marcar-ne criteris des de les diferents visions i fer d’altaveu cap a
la resta de signants de la ciutat.
(17) Com es materialitzen els objectius del Compromís en el dia a dia a la ciutat, tant pel que fa a les
polítiques sectorials de l’Ajuntament com pel que fa a les activitats de les empreses, amb visió a llarg
termini.
(17) Foment de la mobilitat sostenible als centres de treball. Els plans de mobilitat a la feina amb
transport públic, segur i sostenible. Alternatives al vehicle privat.
(17) Eficiència energètica en el sector de la construcció i la indústria. Integració de sistemes de
control en els edificis.
(16) Fomentar i potenciar eines o canals de participació dels treballadors i treballadores en els
aspectes ambientals relatius al seu lloc de treball i/o de la pròpia empresa. Difondre la informació
ambiental àmpliament.
(16) Sostenibilitat de les obres a la via pública. Energies sostenibles, fórmules i polítiques.
(15) Mecanismes/iniciatives comunes per ampliar el grau de: transparència, ètica aplicada,
distribució equitativa de la riquesa, cura del medi ambient, etc. en la gestió
empresarial/organitzacions. Criteris ESG no financers i financers.
(12) Fer el seguiment dels indicadors del Compromís i potenciar l’escalabilitat de les accions
relacionades des de l’òptica de la globalitat.
(12) La gestió dels residus des de la perspectiva local i el canvi climàtic des de la perspectiva global.
(12) L’ambientalització del sector empresarial de Barcelona.
(12) Mobilitat sostenible i plans de mobilitat a l’empresa; comercialització, distribució, flotes, pla de
transport...
(12) Societat - “valor compartit”. Propostes/idees que puguin crear valor per a totes: normatives
sostenibles, indicadors actuals, línies d’actuació i noves estratègies que puguin ser per a tots.
(11) Sector energètic més sostenible, parlar de l’energia (fórmules i polítiques). Sostenibilitat de les
obres en la via pública.
(11) Impuls a projectes de cooperació entre sector privat i sector públic en l’àmbit de la sostenibilitat.
(10) Promoció de mesures sensibilitzadores a través de la cultura.
(9) Mobilitat sostenible i empresa sostenible-solidària.
(8) Com augmentar la col·laboració entre empreses signants.
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SEMÀFOR: la dinàmica dels col·legis professionals, de les administracions i de les universitats
A cada taula de treball per sector es van fer les presentacions dels assistents i es va iniciar el debat amb la
resposta a unes preguntes obertes, amb la intenció d’incloure els reptes de cada sector i els reptes de ciutat
en forma de pluja d’idees, indicant la prioritat de cada tema. Es va finalitzar amb un resum per exposar al
plenari recollit per un/a portaveu.

El treball dels col·legis professionals

Participants:
Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya – COAMB
Col·legi d'Aparelladors de Barcelona – CAATEEB
Col·legi de Biòlegs de Catalunya
Col·legi d'Educadors/es Socials de Catalunya – CEESC
Col·legi Oficial d´Arquitectes de Catalunya – COAC
Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona – ICAB
Dinamitzadora: Vanessa Bastida
S’inicia la dinàmica proposant als participants fer una llista de projectes, iniciatives i polítiques de la ciutat
que consideren que han estat un fracàs, un èxit o bé que encara han de millorar.
Pel que fa els residus, es consideren un èxit la instal·lació de punts verds a la ciutat i les polítiques sobre els
residus domèstics. Per millorar, també hi figura la recollida selectiva, la implantació de la fracció orgànica i
la creació d’ecoparcs.
En relació a la mobilitat, es destaca el fracàs en les polítiques de control de la contaminació atmosfèrica i es
coincideix en que cal implantar mesures per millorar la qualitat de l’aire. Com a èxit apareixen la xarxa de
transport públic adaptada, la posada en marxa del servei de Bicing i la promoció de les Superilles i els espais
verds. Per millorar, encara queden la disminució de l’ús del vehicle privat, la potenciació de la bicicleta i la
xarxa de carrils bici, les barreres d’accessibilitat i el vehicle elèctric.
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Sobre el turisme, es considera que és massificat i que genera un gran impacte sobre la ciutat; no obstant,
s’aprova la política de promoció de Barcelona com a smart city. Per millorar, apareix la necessitat de regular
els habitatges d’ús turístic.
Les polítiques sobre consum i comerç generen diverses opinions: com a fracàs s’apunta el consum
col·laboratiu (cas Uber) i es consensua que cal generar un espai de treball amb tots els agents implicats. Per
millorar també es recull la promoció del comerç de proximitat. D’altra banda, es consideren un èxit les xarxes
de cooperatives de consum agroecològic i la Fira d’Economia Solidària de la XES.
Pel que fa les polítiques socials, destaquen els fracassos en la conciliació de la vida laboral i familiar, la
promoció i creació d’ocupació i la política d’habitatges socials. Queda doncs, per millorar, la qualitat de vida
dels ciutadans.
També destaca el fracàs en temes energètics, tant en la construcció com en la rehabilitació d’habitatges.
En canvi, es valoren positivament en l’àmbit de la participació la transformació del Consell Municipal de Medi
Ambient i Sostenibilitat, les xarxes Barcelona + Sostenible i Escoles + Sostenibles, la Xarxa de Centres Cívics
i Casals de Barri i en general la promoció dels processos participatius.
En relació a la informació ciutadana, suspenen els horaris d’atenció al ciutadà, la informació que es dóna des
dels districtes. En canvi, es considera un èxit la informació ciutadana al 012. Per millorar, en general, queda
la sensibilització dels ciutadans vers la sostenibilitat.
Resten malament puntuats el Pla Especial d’Usos i l’examen d’expedients.
Per finalitzar, cal millorar la posada en valor del patrimoni històric, cultural i industrial.

El treball de les administracions

Participants:
Ajuntament de Barcelona, Hàbitat Urbà
Àrea Metropolitana de Barcelona
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Aula Ambiental de les Corts
Barcelona d'Infraestructures Municipals - BIMSA
Consell Municipal del Districte de Sant Martí
Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola
Diputació de Barcelona
Espai Jove Garcilaso
Dinamitzadora: Marta Cuixart
Els integrants del grup de treball han estat diversos; a més de les administracions també ha estat present
una tècnica d’una empresa pública municipal i tècnics d’equipaments públics.
La sessió s’ha dividit en dues parts. A la primera els participants han compartit opinions sobre les iniciatives
més reeixides, les millorables i les més febles en l’àmbit de la sostenibilitat a Barcelona realitzades en els
darrers anys. A la segona, s’ha deliberat sobre els possibles enfocs i àmbits de treball que es considera que
caldria prioritzar al futur Consell Ciutadà per la Sostenibilitat, des del punt de vista de les administracions.
Projectes/iniciatives/polítiques que s’han fet a la ciutat de Barcelona en l’àmbit de la sostenibilitat en
els darrers anys
S’han compartit les aportacions individuals dels participants i s’han classificat en els següents
àmbits temàtics:
-

Variables ambientals en conjunt

-

Energia

-

Mobilitat

-

Cultura de la sostenibilitat

-

Qualitat de l’aire

-

Comunicació

-

Residus i neteja

-

Polítiques

-

Gestió del verd i biodiversitat

-

Model econòmic

Un dels àmbits de treball que més participants han abordat de manera espontània és el de la mobilitat.
Les valoracions entre participants no coincideixen. Per exemple, el transport públic i la promoció del
transport en bicicleta rep tant valoracions positives com negatives.
Altres aspectes significatius a millorar o valorats de manera desigual estan relacionats amb les variables
ambientals. D’aquests, els valorats més negativament són la qualitat de l’aire i el consum energètic.
Entre els aspectes valorats més positivament pels participants en destaquen la promoció de la cultura de
la sostenibilitat i l’educació ambiental (programa Escoles + Sostenibles, equipaments d’educació
ambiental...). També es valora positivament la continuïtat de polítiques de sostenibilitat i en especial la
trajectòria del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat.
Entre els aspectes valorats més negativament en destaca la contradicció entre el model econòmic i la
visió de ciutat sostenible.
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Què demanaríeu al futur Consell Ciutadà per la Sostenibilitat
El debat s’ha encetat parlant de l’enfoc que hauria de tenir la tasca d’aquest consell, que s’ha
considerat una necessitat prèvia a proposar àmbits temàtics de treball. S´ha parlat de la necessitat
de:
-

Que hi hagi un equilibri entre debat i acció transformadora.

-

Un abordatge dels temes de manera que hi hagi capacitat real d’incidència.

-

No renunciar a la reivindicació davant les institucions.

-

Establir el marc comú de referència. S’ha recordat que el Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat és el
marc de referència, però tot i així es considera que caldrà crear cultura compartida dins el Consell
perquè hi hagi coherència a l’hora d’actuar.

-

Atendre la demanda d’orientació a l’acció que s’escolta per part de la xarxa de signants del Compromís.

-

Que l’Ajuntament actuï com a facilitador de la dinàmica de la xarxa.

-

Tenir en compte les necessitats reals de la ciutadania i captar el seu pols.

-

Actuar com a bressol o banc de proves de nous projectes. Plantejar projectes emblemàtics amb caràcter
pilot o assaig, dels quals se’n puguin extreure aprenentatges i es puguin estendre en cas d’èxit. Es
posen com a exemples el Sistema de Dipòsit, Devolució i Retorn o l’autoconsum energètic.

-

Tenir present la influència més enllà de les fronteres administratives: el medi ambient no té fronteres.

Paral·lelament, alguns participants han començat a esbossar temes que consideren prioritari que
abordi el Consell, i en particular la mobilitat.

El treball de les universitats
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Participants:
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
Universitat de Barcelona (UB)
Universitat Internacional de Catalunya (UIC)
Universitat Ramon Llull (URL)
Dinamitzadora: Patrícia Rovira
En el primer moment es va exposar la proposta, que en Dídac Ferrer (UPC) i en Pere Ysern (UAB) van fer
arribar prèviament a la trobada, de que la Secretaria Barcelona + Sostenible posi en contacte a totes les
persones referents d’universitats signants del Compromís. Tots els assistents van coincidir en que era una
bona idea per tal de seguir el debat més enllà de la trobada Fem Xarxing, i amb tots els representants de les
universitats.
Es va plantejar la necessitat d’un espai o grup de treball amb els membres de totes les universitats signants
del Compromís, per poder comentar els diferents punts de vista i la implicació de cada universitat en el nou
Consell. El reglament preveu fins a tres representants per a les universitats, i actualment són 6 universitats
signants.
En el debat es va parlar de que la millor manera de treballar és fent xarxa, entre totes les entitats i entre
grups de característiques similars. Van considerar que Barcelona + Sostenible és un bon espai per fer
aquestes xarxes. Les universitats es van oferir per treballar en xarxa i fer sinergies amb altres entitats de la
ciutat.
També es van comentar alguns temes d’interès i reptes de la ciutat per ser abordats en el futur en el marc del
Consell.
En primer lloc, pel que fa al turisme, es va destacar l’actual model turístic de Barcelona i les problemàtiques
dels pisos turístics, la massificació d’algunes zones de la ciutat o l’impacte dels creuers.
La mobilitat també va ser un tema important, amb referències a l’ampliació de la xarxa de transports públics
a tots els barris i a la millora de la mobilitat amb bicicleta.
Sobre els residus, es va parlar de la necessitat de millora de la gestió i el tractament de residus, i
especialment de reforçar la sensibilització ciutadana.
Un cas particular és l’impuls de projectes contra el malbaratament d’aliments, i aconseguir suport de
l’Ajuntament com a institució.
Es va debatre, especialment, de la importància de la sensibilització en diferents temàtiques, per aconseguir
una major conscienciació de la població. La percepció és que hi ha poc esforç en sensibilització i que cal més
incidència. Es destaca la labor que fan les universitats amb el seu personal (cartells, campanyes,
voluntariat...), i també la labor de les escoles des de fa molts anys.
També s’insisteix en fer difusió i donar compliment a les normatives, ser més estrictes.
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La cloenda
Els portaveus de cada grup van traslladar les aportacions més rellevants del treball per sectors al plenari.

Línies més valorades del grup d’organitzacions empresarials i sindicats
Es van prioritzar de manera compartida i coincident uns enfocs de caire més transversal per abordar:
Impulsar l’Economia Verda des de l’activitat econòmica de la ciutat. Considerar els reptes
com a impulsors-agents transformadors cap a l’economia circular.
- Establir bones pràctiques, marcant uns criteris.
- Materialitzar els objectius del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022, tant pel
que fa a les polítiques sectorials de l’Ajuntament com pel que fa a les activitats de les
empreses, fent seguiment d’indicadors i potenciant l’escalabilitat de les accions.
Paral·lelament, es van valorar altres aspectes relacionats amb alguns vectors ambientals com a àmbits a
millorar:
-

-

Polítiques d’eficiència energètica i integració de sistemes de control en edificis i en la via
pública.
Mesures sensibilitzadores en aspectes ambientals pels treballadors/es.
Mobilitat sostenible i plans de mobilitat a la feina, disminuint l’ús del vehicle privat.

Línies de consens del grup de les associacions
El grup va consensuar quatre punts com a resum del treball previ:
-

Promoure la mobilitat sostenible i disminuir l’ús del vehicle privat, promoure el transport públic
social i adaptat a la realitat de tota la ciutadania.
Treure el màxim profit de les eines i recursos per a la comunicació i l’educació mediambiental.
Seguir potenciant el treball en xarxa.
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-

Definir polítiques econòmiques que tinguin en compte l’eficiència energètica amb perspectiva
de decreixement.
Garantir la transparència en tot el que es faci.

Línies de consens del grup dels col·legis professionals
El sector demana al nou Consell Ciutadà per la Sostenibilitat:
-

-

Que tingui en compte el criteri dels col·legis professionals en els processos de participació, en
el disseny de polítiques per a la ciutat i en l’elaboració de legislació.
Que la ciutadania sigui el nexe de tots els sectors que formen part del Consell i que és
l’element protagonista dels canvis.
Temes concrets a tractar en comissions, grups de treball, etc: eficiència
energètica/habitatge/disseny urbà, mobilitat sostenible, turisme sostenible, consum
col·laboratiu, residus i contaminació atmosfèrica i qualitat de l’aire.
La creació d’un grup de discussió intercol·legial.

Línies de consens del grup de treball de les administracions:
El debat s’ha centrat en la tasca que hauria de tenir el Consell, més que en els temes a abordar-hi.
S’han detectat com a necessitats:
-

Que hi hagi acció transformadora, capacitat d’incidència, no només un espai de debat.

-

Que hi hagi coherència en l’actuació del Consell i s’atengui a necessitats reals.

-

Que sigui un espai de reivindicació i amb àmplies fronteres.

-

Que actuï com a banc de proves de noves iniciatives.

Un dels temes que va abordar el grup va ser la mobilitat, amb diversitat de visions sobre el tema.
També les variables ambientals van ser valorades tant positivament com negativament. Destaca
positivament la promoció de la cultura de la sostenibilitat i negativament la contradicció entre model
econòmic i sostenibilitat.
Línies de consens del grup de treball de les universitats:
Les universitats consensuen tres punts bàsics, a més dels temes ja exposats:
-

La necessitat de crear un grup de treball dels membres d’universitats signants, amb
continuïtat, per debatre els temes que afecten al sector.
La conveniència de crear xarxes i sinèrgies entre entitats i universitats, i fer moltes més
col·laboracions de les que s’estan fent actualment.
La importància de la sensibilització ciutadana, per mantenir la conscienciació envers la
sostenibilitat, amb campanyes i projectes permanentment.

Per últim, en Miquel Reñé i la Marta Cuixart, d’Hàbitat Urbà de l’Ajuntament, van explicar els propers passos
a seguir en el procés de constitució del Consell i el procés electiu per formar-ne part i presentar candidatures.
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3 d’octubre de 2014

El Plenari del Consell Municipal de l'Ajuntament de Barcelona acorda aprovar
definitivament el Reglament intern de funcionament del Consell Ciutadà per la
Sostenibilitat.

3 de novembre de 2014

Es publica al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el text íntegre del Reglament
de funcionament intern del Consell Ciutadà per la Sostenibilitat.
El procés de constitució del Consell i el calendari previst es fan públics al web de
Barcelona + Sostenible.
Així mateix, es publica al web la llista provisional de signants del Compromís Ciutadà
per la Sostenibilitat classificats per sectors. La llista servirà perquè els interessats
puguin presentar-se com a candidats a representar el seu sector dins el Consell. En el
cas que per nombre de candidats es requereixi un procés electiu dins algun sector, la
llista servirà també per determinar els electors.

4 de novembre de 2014

Entra en vigor el Reglament intern de funcionament del Consell Ciutadà per la
Sostenibilitat.
Té lloc la jornada Fem Xarxing, Fem Consell, una cita de signants del Compromís per
enfortir les relacions dins de cada sector, compartir idees i prioritats, conèixer el rol del
Consell Ciutadà per la Sostenibilitat i el procés electiu per formar-ne part.

Del 4 al 14 de novembre de
2014

Període de presentació d’esmenes a la llista provisional de signants del Compromís
classificats per sectors. Les organitzacions signants que detectin un error o considerin
que haurien d’estar ubicades en un sector diferent, poden enviar un correu electrònic
demanant el canvi a bcnsostenible@bcn.cat.
La llista definitiva de signants per sectors es publicarà el 17 de novembre.

Del 10 al 28 de novembre de
2014

Presentació de candidatures dels diferents sectors al Consell Ciutadà per la
Sostenibilitat. Les candidatures es presentaran en un format de fitxa estàndard i
s’aniran publicant al web de Barcelona + Sostenible a mida que es presentin.
Un candidat només es pot presentar per una entitat, no en representació de diverses
entitats.
La fitxa per presentar la candidatura inclourà el nom de l’entitat, el nom de la persona
que es presenta, el seu càrrec o funció dins l'entitat i el nom de com a mínim dues
entitats signants del Compromís que recolzin la candidatura (no cal que siguin del seu
mateix sector). Hi haurà un camp obert per afegir informacions com ara un resum de la
trajectòria de l’entitat en matèria de sostenibilitat, una breu semblança del candidat,
temes en què vol incidir en el treball al Consell i/o dades de contacte. Es podrà incloure
també una fotografia (de l’entitat o de la persona) i un enllaç amb més informació.

5 de desembre de 2014

Es tanca i difon la llista definitiva de candidats de cada sector.

Del 9 al 15 de desembre de
2014

Procés electiu dins els sectors en què hi hagi més candidats que places, si es dóna el
cas. Particularment en els casos dels sectors associatiu i cívic i del sector empresarial,
donat el gran nombre de signants, en cas necessari es facilitarà la votació dels
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candidats a través del següent procediment:
· Votació durant una setmana en seu a Nil Fabra, 20. Si durant la setmana s'organitza
una activitat d'alta afluència, es pot oferir també espai per votació.
· Els votants han de portar document d’identitat i document en què l’òrgan competent
de la seva entitat certifiqui o faci constar que és el representant de l’entitat o persona
delegada per votar.
· Els votants del sector associatiu i cívic i/o empresarial podran votar fins a tres
candidats del seu sector.
· Obertura de l'urna i recompte de vots en sessió pública, el dia 15 de desembre per la
tarda.

16 de desembre de 2014

Publicació al web de la proposta de membres resultants del procés: representants dels
sectors associatiu i cívic, empresarial, universitats, col·legis professionals, sindicats,
administracions, centres educatius.

Gener de 2015

Nomenament de membres del Consell per decret d'alcaldia: regidors o regidores o
persones delegades; representants de les organitzacions signants del Compromís
Ciutadà per la Sostenibilitat elegides per les organitzacions del seu mateix sector;
representants de les entitats més significatives de la ciutat, signants del Compromís
Ciutadà per la Sostenibilitat, proposades pel president o presidenta; representants dels
districtes.

L’avaluació de la sessió
Un cop finalitzada la sessió es va enviar un qüestionari d’avaluació en línia que van respondre 20 dels 67
assistents. D’aquest 30% de resposta s’han obtingut el resultats que s’exposen a continuació.
Valoracions sobre el format, lloc i durada
El format i la dinàmica de la sessió
m'han semblat adequats
El lloc on s’ha realitzat la sessió m’ha
semblat adient

D'acord
A mitges

La durada i l’horari han estat adequats
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Les observacions recollides fan referència a:
 L’interès de l’experiència (importància de ser presents al Consell, voluntat manifesta de fer
participar totes les entitats, objectiu comú en el que l'Ajuntament escolta i en el que hi està
implicat, proximitat entre Administració i signants, més networkings).
 El format de la sessió (dinàmica correcta, productiva, enriquidora i inspiradora, no prou efectives,
manca de temps per interaccionar i aportar més idees i aprofundir en projectes concrets, possibilitat
d’aportar idees al projecte, presència de signants amb interessos afins i de diferents entitats,
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implicació, cohesió i dinamització, agilitat dels diversos blocs, conèixer nous membres de la xarxa,
millorar la participació dels diferents sectors, quins punts forts pot aportar cadascú, ‘dejavú’ girem
entorn els mateixos temes, cloenda poc dinàmica, més relació entre l'exposició del plenari i la sessió
dinàmica, divisió per sectors poc efectiva en el sector associatiu, no es té tan a l’abast el poder
consensuar propostes i empentar per passar a l’acció).
 El retard en l’inici i la durada de la sessió (format curt, necessària, manca de temps, massa tard).
 L’espai (agradable, sobredimensionat, cèntric i ben comunicat pel transport públic).
 Temes d’interès i proposats (salut i benestar social, ciutadania i convivència, medi ambient,
urbanisme i energia, ensenyament i cultura, esport i lleure).
Valoracions dels diferents espais i dinàmiques (sobre 10)

Benvinguda - Cafè Corner
Plenari
Dinàmica associacions/empreses
Dinàmica administracions/col·legis/universitats
Cloenda

8,2
7,9
7,9
9,4
7,9

Valoració global: 8,3

Preferència de la franja horària per a properes trobades
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