Consell Ciutadà per la Sostenibilitat

COMISSIÓ PERMANENT DEL CONSELL CIUTADÀ PER LA SOSTENIBILITAT
Acta de la sessió de l’11 de gener de 2021

En sala virtual a través de la plataforma Jitsi Meet, el dia onze de gener de dos mil vint-i-u, a
les 17.30 h, es reuneix la Comissió Permanent del Consell Ciutadà per la Sostenibilitat, sota
la presidència del Sr. Lluís Sala, vicepresident del Consell, assistit per la Sra. Marta Cuixart,
com a secretària del Consell.

Hi concorren els Srs. i les Sres.:
Josep Maria Alpuente, Depana
Oscar Benítez, Grup Municipal de Barcelona pel Canvi
Rosa Garcia, Rezero
Alejandro Goñi, PIMEC Comerç
David Labrador, Grup Municipal de Ciutadans
Isaac Martin, Grup Municipal del Partit Popular
Maria Passalacqua, Club EMAS
Ana Romero, AMB
Max Zañartu, Grup Municipal d’Esquerra Republicana (en substitució de Maria Buhigas)

Persones convidades i observadores:
Eduard Cuscó, Grup Municipal d’Esquerra Republicana
Mariona Sòria, Regidoria d’Emergència Climàtica i Transició Ecològica
Frederic Ximeno, gerent de Medi Ambient i Serveis Urbans

Suport a la Secretaria:
Anna Ferrer, Secretaria Barcelona + Sostenible
Gabriela Pérez, Secretaria Barcelona + Sostenible

No assisteixen i s’excusen:
Eloi Badia, president del Consell i regidor d’Emergència Climàtica i Transició Ecològica
Laura Diéguez, CC.OO

Ordre del dia:
1. Valoració d'activitat 2020
2. Propostes de pla de treball 2021
3. Proposta de contingut i dinàmica de la sessió Plenària del Consell (27/1)
4. Torn obert d'intervencions

Temes tractats i acords presos:
Lluís Sala, vicepresident del Consell Ciutadà per la Sostenibilitat, dona la benvinguda.
Es fa una ronda de presentacions, donat que hi ha persones noves a la Comissió
Permanent.
L’acte es desenvolupa seguint els quatre punts de l’ordre del dia:

1. Valoració d'activitat 2020
Prèviament a la sessió s’ha enviat per correu electrònic a la Comissió Permanent un resum
d’activitats rellevants del Consell i de la xarxa Barcelona + Sostenible del 2020,
classificades per objectius (annex). La Comissió valora positivament la simplicitat del
document previ.
S’obre un torn d'intervencions perceptives i valoratives sobre l'activitat 2020. Membres de la
Comissió Permanent destaquen:
-

-

-

-

El Primer Fem Xarxing virtual. Es valora com a activitat profitosa i amb èxit de
participació, salvant les limitacions del format telemàtic. La Secretaria agraeix la
sessió prèvia amb membres de la Comissió Permanent per recollir aportacions i
preparar-ne les dinàmiques.
L’Engimapa de B+S, del grup d’impuls del mapa Barcelona + Sostenible, com a nova
activitat adaptada al format telemàtic, i el projecte dels cromos del mapa.
La Taula Plàstic Zero, com a grup de treball del Consell i línia d’acció prioritària
vinculada a l’emergència climàtica. Malgrat les dificultats derivades de la crisi
sanitària i l’afectació de tots els sectors d’activitat, s’ha pogut crear i consolidar una
dinàmica de treball col·lectiu i s’ha demostrat el potencial de sinèrgies.
El repte #beuresenseplastic del grup de treball Residu Zero, significatiu en termes
d’impacte i sobretot de conscienciació. S’ha fet un esforç per recollir dades amb
indicadors i visualitzar els resultats; les organitzacions implicades han estalviat
1.800.000 gots d’un sol ús i 1milió d’ampolles de plàstic.
Són motiu de celebració els 20 anys d’Escoles + Sostenibles (curs 2020-2021), que
evidencia un any molt especial, que dispararà la imaginació pel que fa a
l’organització dels actes i execució d’accions.

Pel que fa a la govenança i la participació, també es valora positivament el manteniment de
l’activitat del Consell i de la Comissió Permanent i l’adaptació de formats a les condicions de
crisi sanitària. Es destaca l’èxit en el treball en petit grup per desenvolupar i concretar la
Declaració del Consell Ciutadà per la Sosteniblitat “Alcem-nos per una reactivació ecològica,
social i econòmica justa”. No obstant es fa notar que no s’ha desplegat un espai o
mecanisme de seguiment de la Declaració.
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S’afegeix que, de cara a l’elecció de nous membres del Consell prevista el 2021, s’hauria de
recopilar informació i plantejar un bon relleu.

2. Propostes de pla de treball 2021
La Secretaria Barcelona + Sostenible ha elaborat una síntesi de previsions del pla de treball,
recollida en el document enviat prèviament a la Comissió Permanent. La proposta està
estructurada per objectius de la mateixa manera que el resum d’activitat 2020 (annex).
Pel que fa a la governança, des de la Vicepresidència i la Secretaria del Consell es destaca
la integració de l’ús de l’eina Decidim Barcelona al Consell. Marta Cuixart informa que ja
s’ha inclòs una part de la informació del Plenari, de la Comissió Permanent i dels grups de
treball. La Taula de Plàstic Zero l’utlitza com a eina, publicant internament fitxes tècniques
dels projectes de les organitzacions de la Taula.
L’aprovació del nou reglament i el procés electiu per la renovació del Consell, es preveu que
pugui culminar el 5 de juny, Dia Mundial del Medi Ambient. Es planteja fer el procés electiu a
la primavera, reforçant-lo amb un treball sectorial dins la xarxa Barcelona + Sostenible,
vinculat al Consell: unes sessions prèvies que permetin a aquelles entitats que ja formen
part del Consell deixar el seu llegat, explicar la seva experiència, afavorir que en sorgeixin
candidatures i recollir inquietuds i demandes del sector representat.
Pel que fa a la continuïtat de l’intercanvi per la reactivació ecològica, social i econòmica
justa, a través d’espais digitals, es preveu concretar-la a la plataforma Decidim Barcelona,
en un format obert i que tothom pugui valorar i comentar. Per començar, es proposa que la
publicació de bones pràctiques 2020 per incloure a l’Informe d’Indicadors de Sostenibilitat es
faci a través del Decidim.
Membres de la Comissió alerten sobre la quantitat de temes que s’obren i el risc de
saturació. Es planteja mesurar el nombre de temes i focalitzar els esforços.
En aquest sentit, PIMEC proposa, i la Comissió assenteix, que és important contribuir a la
iniciativa de Barcelona, capital mundial de l’alimentació sostenible 2021 perquè és un tema
molt transversal, tant pels sectors implicats com en dimensions. Es poden orientar les
accions en aquest sentit, coordinar-les i optimitzar esforços i recursos.
El gerent de Medi Ambient i Serveis Urbans, Frederic Ximeno, exposa tres temes prioritaris
per l’Ajuntament: la Capitalitat de l’Alimentació Sostenible, el desplegament de la recollida
selectiva porta a porta i el nou Pla del Verd i la Biodiversitat. Per tant, troba interessant i una
oportunitat compartir amb el Consell el pla d’acció municipal de la Capitalitat i trobar
connexions amb el Consell i les organitzacions.
El plantejament és integrar les iniciatives que les entitats ja tenen per sumar-les. Proposa
presentar al Consell una pinzellada, per exemple, el grup d’entitats que ha plantejat les 48
hores d’agricultura urbana, com a il·lustració de la filosofia de la Capitalitat i per incorporar a
partir d’aquí iniciatives de les entitats de cara el plenari.
Depana proposa afegir una iniciativa que hi encaixa, “Parc a taula”; productes de proximitat i
productors de Collserola.
Membres de la Comissió Permanent fan intervencions i propostes complementàries:
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-

-

-

-

Des de Pimec es valora que hi ha un seguit de temes als quals paga la pena
dedicar-se, relacionats amb la incidència de la pandèmia en la sostenibilitat: el
Compromís turístic i la desaparició del turisme com el vivíem; el canvi en la
distribució de les mercaderies, la venta en línia i el problema del retorn del producte.
Cal focalitzar en què està passant i com està passant.
Des de Rezero es planteja que les afectacions que ha tingut la Covid-19 les podem
plasmar al Plenari en el marc dels 3 elements que hem estat treballant: el
compromís amb la declaració, com ens ha afectat i quin serà el següent pas, com a
ciutat i com a Consell, i pensant en la transició del Consell.
Des de l’AMB, es considera que el Consell és un bon espai per treballar en els fons
europeus, com a recursos per una transició verda i justa, per despegar el potencial
d’execuciño de les accions que es decideixin.
Des de Depana, es demana que el Consell s’impliqui en temes d’ordenació del
territori. S’està revisant el Pla Director Urbanístic, vigent des del 1976. Considera
una prioritat i reclama que la sostenibilitat es consideri de manera transversal.
Exposa un parell d’exemples de la demanda: la reubicació del Centre d’Acollida
d’Animals de Companyia, que no hauria de ser al Parc Natural de Collserola, i el
Centre de generació de compost del Delta Llobregat, que no hauria de ser en sòl
agrícola sinó en un àmbit industrial. Es recull la proposta per tenir en compte en el
bloc de Participació.

3. Proposta de contingut i dinàmica de la sessió plenària del Consell (27/1)
La Secretaria del Consell ha incorporat al document previ a la sessió una sèrie de propostes
de contingut i forma de la sessió plenària (annex), basades en demandes i propostes que la
mateixa Comissió Permanent ha anat fent per a Plenaris anteriors. Se sotmeten a
consideració de la Comissió Permanent.
Acords:
-

-

-

-

La Comissió Permanent reafirma la declaració “Alcem-nos per una reactivació
ecològica, social i econòmica justa” com a fonament de l’activitat del Consell.
Acorda sotmetre a la consideració del Plenari si està d’acord en que el Consell faci
d’altaveu de la Capitalitat de l’Alimentació Sostenible i d’aglutinador de les
experiències de les organitzacions de la xarxa Barcelona + Sostenible, com a línia
de treball destacada de 2021 i amb la possibilitat que hi hagi un grup del Consell que
ho impulsi.
Convocar, després del Plenari, una sessió monogràfica sobre Capitalitat de
l’Alimentació Sostenible, oberta a la xarxa B+S. Aquesta sessió, condicionada a
l’aprovació del Plenari, hauria d’incloure una part informativa i preveure ja com
suscitar la presentació i recollida d’iniciatives alineades amb la Capital de
l’Alimentació Sostenible.
La sessió plenària del Consell ha de tenir una durada d’una hora i mitja, màxim dues
hores.
En la primera part del Plenari del Consell, expositiva, s’inclouran experiències de les
organitzacions de la xara Barcelona + Sostenible, il·lustratives de les línies de treball
més significatives.
En la segona part, es recolliran aportacions en grups petits, plantejant preguntes
que tinguin a veure amb el pla de treball i particularment amb el mateix Consell, com
a consideracions de cara a la renovació d’aquest.
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-

-

S’enviarà prèviament documentació del punt de l’ordre del dia de memòria 2020 i de
l’activitat prevista en els propers mesos.
Es plantejaran a les organitzacions membres del Plenari preguntes relacionades
amb el pla de treball, incloent la implicació en l’impuls de la declaració “Alcem-nos
per una reactivació ecològica, social i econòmica justa”; la contribució de la seva
entitat a l’alimentació sostenible (de l’estil, “teniu alguna iniciativa o actuació que la
vostra organització pugui aportar o encaixa al pla d’acció de la Capital de
l’Alimentació Sostenible?”) i la feina feta, en relació amb la renovació del Consell.
S’ha d’organitzar el treball en grups sectorials i el relleu del Consell, tenint en compte
com ens organitzem d’aquí al juny, valoració com organització dels punts forts i
febles del Consell i quin encàrrec proposem pel proper Consell.

4. Torn obert d'intervencions
Sense més intervencions, es tanca la sessió a les 19.20 h.
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