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Consell Ciutadà per la Sostenibilitat 

 Annex a l’acta de la Comissió Permanent del 22 d’abril del 2021. 

Informe de la selecció de bones pràctiques destacades de les organitzacions de la Xarxa 

Barcelona + Sostenible que s’inclouran a l’Informe d’Indicadors de Sostenibilitat 2020  

PRESENTACIÓ I INFORMACIÓ DE CONTEXT  

En aquest informe es relacionen 10 bones pràctiques desenvolupades l’any 2020, il·lustratives i 

representatives de l’acció de la Xarxa Barcelona + Sostenible, que seran publicades a l’Informe 

d’Indicadors de Sostenibilitat de la ciutat de Barcelona de l’any 2020, tal com ja s’ha fet en els 

informes d’indicadors dels sis anys anteriors.  

S’ha seleccionat una bona pràctica per cada objectiu del Compromís Ciutadà per la 

Sostenibilitat, d’entre les 73 propostes que les organitzacions de la Xarxa han enviat en 

resposta a la crida de la Secretaria Barcelona + Sostenible.  

Enguany, cal destacar que el recull de les bones pràctiques s’ha fet, per primer cop, a través de 

l’espai del Consell Ciutadà per la Sostenibilitat a la plataforma Decidim Barcelona, en comptes 

de per tramesa directa a la Secretaria Barcelona + Sostenible. D’aquesta manera, s’ha guanyat 

en transparència, en autonomia de gestió per part de les entitats i en oportunitats de difusió i 

projecció de les iniciatives. 

 Recull bones pràctiques de la Xarxa B+S 2020 

La deliberació i tria de les bones pràctiques ha estat realitzada per la Comissió Permanent del 

Consell Ciutadà per la Sostenibilitat, com a punt de l’ordre del dia a la sessió del 22 d’abril de 

2021. 

Per tal de facilitar la tria, des de la Secretaria Barcelona + Sostenible es va preparar un llistat de 

totes les propostes, es va fer una anàlisi prèvia en funció dels criteris de selecció i una proposta 

d’iniciatives a seleccionar per cada objectiu del Compromís. 

El llistat classificat i l’accés a les fitxes tècniques de totes les bones pràctiques va ser enviat 

amb anticipació a les organitzacions de la Comissió Permanent. 

 Criteris de selecció 

Els criteris de selecció han estat públics i coneguts per les entitats des de la convocatòria inicial 

a presentar bones pràctiques. 

Atesa la situació de crisi sanitària del 2020, s’ha incorporat com a criteri d'especial interès 

l’alineació de les bones pràctiques amb la declaració del Consell Ciutadà per la Sostenibilitat 

“Alcem-nos per una reactivació ecològica, social i econòmica justa”. 

Altres criteris que s’han tingut en consideració són:  

- Intrínsecs a la bona pràctica: que sigui col·laborativa, transversal, innovadora, reproduïble, 

comunicativa, pedagògica, mesurable (obtenció d'indicadors i anàlisi dels resultats), 

https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/page/indicadors-de-sostenibilitat-de-barcelona
https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
https://www.decidim.barcelona/assemblies/consellsostenibilitat/f/4384/
https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/seleccio_bones_practiques_2020.pdf
https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/ccsostenibilitat_dmma_5juny2020_2.pdf
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 transformadora, amb impacte ambiental, social i econòmic positiu, eficient en l’ús dels 

recursos (relació entre els recursos necessaris i l'impacte del projecte) i amb beneficis i/o 

nombre de beneficiaris significatiu.  

- Extrínsecs a la bona pràctica: donar oportunitats a altres organitzacions abans que triar una 

entitat ja reconeguda en anys anteriors, seleccionar iniciatives diferents si una iniciativa similar 

ja ha estat reconeguda en anys anteriors i vetllar perquè hi hagi representació dels diferents 

sectors i tipologies d’organitzacions de la xarxa Barcelona + Sostenible.  

RELACIÓ DE BONES PRÀCTIQUES A DESTACAR  

Atenent als criteris citats, i com a resultat del procés de deliberació, la Comissió Permanent del 

Consell Ciutadà per la Sostenibilitat ha acordat per consens destacar les següents bones 

pràctiques: 

Objectiu 1: Biodiversitat  

Per la seva adaptabilitat a apropar la naturalesa reduint el risc de contagi per Covid: 

Bicicletada pels nous espais verds del Poblenou. Universitat Autònoma de Barcelona (UAB); 

Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA), Laboratori de Justícia Ambiental y 

Sostenibilitat de Barcelona (BCNUEJ). 

Resum: Iniciativa per donar a conèixer i formar sobre els espais verds del barri del Poblenou 

d’una forma presencial en l’època del distanciament social amb la col·laboració d’experts i 

veïnat.  

 

Objectiu 2: Espai públic i mobilitat  

Per la seva metodologia per conèixer el territori i treballar la sostenibilitat des de diferents 

vectors:  

Espais verds al barri: Cartografies. Escola Diputació  

Resum: Activitat a l’aula que busca a través de mapes i cartografies estudiar com és de 

sostenible el seu barri quant a mobilitat, reciclatge, espais verds, migracions, etc.   

 

Objectiu 3: Qualitat ambiental i salut  

Destacada per ser una campanya de comunicació de gran impacte:  

No volem una salut de plàstic. Rezero  

Resum: Campanya comunicativa per sensibilitzar sobre la gran quantitat de plàstic que ens 

envolta i els afectes directes que té sobre la nostra salut a partir de l’anàlisi d’orina de 20 

personalitats famoses.  

 

https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/page/indicadors-de-sostenibilitat-de-barcelona
https://www.decidim.barcelona/assemblies/consellsostenibilitat/f/4384/proposals/29248?order=recent&page=4
https://www.decidim.barcelona/assemblies/consellsostenibilitat/f/4384/proposals/29293?order=recent
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 Objectiu 4: Ciutat eficient, productiva i d'emissió zero  

A destacar la ràpida resposta davant les incerteses dels treballadors/ores en tornar a la feina 

en temps Covid i la gratuïtat del servei: 

App gratuïta "Prevenir la infecció". Ramboll Iberia.  

Resum: Arran la situació de crisi sanitària a nivell mundial, Ramboll Iberia va llançar una nova 

aplicació de capacitació interactiva i gratuïta per ajudar les empreses a preparar i donar suport 

als empleats que tornen a l'oficina reduint el risc d'infecció. 

 

Objectiu 5: Ús racional dels recursos  

Destaca la línia de treball de Solidança en la prevenció de residus i l’originalitat dels dos 

projectes seleccionats que es presentaran conjuntament a l’Informe d’Indicadors:  

Reparatruck: Servei mòbil d'autoreparació i Didaltruck, posa fil a l'agulla. Solidança 

Resum: La Reparatruck és un servei mòbil d’autoreparació que ofereix serveis gratuïts per 

aprendre a arreglar petits aparells elèctrics, electrònics i bicicletes i la Didaltruck és un servei 

mòbil per ensenyar arranjaments de roba i sensibilitzar envers un consum més responsable.  

 

Objectiu 6: Bon govern i responsabilitat social  

Acció que posa en valor l’autoorganització de l’alumnat i com motivar-los a emprendre 

mesures en sostenibilitat a l’escola: 

Ecoguardians! Apoderar l’alumnat en la presa de decisions. Escola Decroly de Barcelona  

Resum: Creació d’una comissió de sostenibilitat formada per l’alumnat que proposa accions 

adreçades a millorar la sostenibilitat a les aules. També s’inclou a l’assemblea general del 

personal docent i l’alumnat un punt a l’ordre del dia sobre la sostenibilitat a l’escola. 

 

Objectiu 7: Benestar de les persones  

Per la seva relació amb la reactivació econòmica i social justa enfront de la crisi sanitària. S’ha 

decidit destacar conjuntament dues actuacions diferents que treballen en la mateixa línia:  

Sweet BCN Youth Hostel acull a persones sense sostre durant l'Estat d'Alarma. Sweet BCN 

Youth Hostel 

El JAM Hostel s'ha convertit en una llar per a joves refugiats des de l'esclat de la pandèmia. 

Jam Hostel Barcelona  

Resum: El Sweet BCN Youth Hostel va acollir a persones sense sostre a les seves instal·lacions 

durant un període de set mesos i el JAM Hostel Barcelona acull a gairebé 40 joves migrants de 

diferents orígens des del mes de juliol del 2020. 

https://www.decidim.barcelona/assemblies/consellsostenibilitat/f/4384/proposals/29156?filter%5Bactivity%5D=all&filter%5Bcategory_id%5D%5B%5D=&filter%5Bcategory_id%5D%5B%5D=1073&filter%5Bscope_id%5D%5B%5D=&filter%5Bsearch_text%5D=&order=random
https://www.decidim.barcelona/assemblies/consellsostenibilitat/f/4384/proposals/29254?order=recent&page=3
https://www.decidim.barcelona/assemblies/consellsostenibilitat/f/4384/proposals/29241?order=recent&page=4
https://www.decidim.barcelona/assemblies/consellsostenibilitat/f/4384/proposals/29261?order=recent&page=3
https://www.decidim.barcelona/assemblies/consellsostenibilitat/f/4384/proposals/28096?filter%5Bactivity%5D=all&filter%5Bcategory_id%5D%5B%5D=&filter%5Bcategory_id%5D%5B%5D=1073&filter%5Bscope_id%5D%5B%5D=&filter%5Bsearch_text%5D=&order=random
https://www.decidim.barcelona/assemblies/consellsostenibilitat/f/4384/proposals/29235?filter%5Bactivity%5D=all&filter%5Bcategory_id%5D%5B%5D=&filter%5Bcategory_id%5D%5B%5D=1073&filter%5Bscope_id%5D%5B%5D=&filter%5Bsearch_text%5D=&order=random
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Objectiu 8: Progrés i desenvolupament  

Per posar a l’abast dels projectes de l’economia social i solidària més de 100.000€ per dotar-los 

de finançament en la línia de la reactivació econòmica i social justa per la crisi sanitària.   

Fons cooperatiu per l'Emergència Social i Sanitària. Diverses (Coopolis, La Pera, XES, Coop57,...) 

Resum: Campanya de crowfounding per donar suport econòmic a iniciatives cooperatives, 

associatives i comunitàries que treballen per fer front a l’emergència social i sanitària 

practicant el suport mutu i la solidaritat. 

Objectiu 9: Educació i acció ciutadana 

Per l’originalitat en tractar temes de sobirania alimentària i educació agrícola al primer cicle de 

primària i per haver-se adaptat al format virtual per la pandèmia: 

“Amunt i avall, pageses, cucs i alls”. Educació agrícola i sobirania alimentària a les escoles. 

Hand Made Theatre  

Resum: Projecte d'educació agrícola per sensibilitzar l'alumnat de primària sobre la 

importància de la terra com organisme viu imprescindible per la sostenibilitat, per la nostra 

salut i per avançar cap a una sobirania alimentària. Es pretén arribar als espectadors més petits 

a través de la representació d’un conta contes i amb un seguit de material virtual per poder 

utilitzar en pissarres digitals a les aules. 

 

Objectiu 10: Resiliència i responsabilitat planetària  

Per la seva adaptació durant els mesos de confinament, donant continuïtat al servei per als 

consumidors i fomentant el consum de productes locals:  

Els Ruscs com a model de resiliència alimentària durant el confinament. El Rusc Que Diu Sí!  

Resum: Els Ruscs són comunitats de consum local enxarxades entre si que durant el temps del 

confinament, van aconseguir organitzar-se per mantenir el servei als consumidors, col·laborant 

amb productors locals, a la vegada que es feia promoció del comerç i els productes de 

proximitat. 

 

Barcelona, 22 d’abril de 2020 

https://www.decidim.barcelona/assemblies/consellsostenibilitat/f/4384/proposals/29207?filter%5Bactivity%5D=all&filter%5Bcategory_id%5D%5B%5D=&filter%5Bcategory_id%5D%5B%5D=1074&filter%5Bscope_id%5D%5B%5D=&filter%5Bsearch_text%5D=&order=random
https://www.decidim.barcelona/assemblies/consellsostenibilitat/f/4384/proposals/29225?filter%5Bactivity%5D=all&filter%5Bcategory_id%5D%5B%5D=&filter%5Bcategory_id%5D%5B%5D=1075&filter%5Bscope_id%5D%5B%5D=&filter%5Bsearch_text%5D=&order=recent
https://www.decidim.barcelona/assemblies/consellsostenibilitat/f/4384/proposals/29160?filter%5Bactivity%5D=all&filter%5Bcategory_id%5D%5B%5D=&filter%5Bcategory_id%5D%5B%5D=1076&filter%5Bscope_id%5D%5B%5D=&filter%5Bsearch_text%5D=&order=recent

