
ACTA RESUM DE LA REUNIÓ DE LA PRIMERA TROBADA DEL
GRUP DE TREBALL ‘FEM QUE LA SOSTENIBILITAT ARRIBI A
TOTHOM’

Dilluns 12 de juliol a les 16 h en format telemàtic

Ordre del dia

1. Benvinguda i ronda de presentacions. 

2. Objectius del grup i el marc de la Taula d’Emergència Climàtica de Sants-Montjuïc
sota el qual s’inscriu. 

3. Intervenció d’Elvira Aguirre (Técnica en Gestió. Direcció de Serveis a les Persones i
Territori. Districte de Sants-Montjuïc). 

4. Intervenció d’Helena Barracó i Montse Rodés d’Ecologia Urbana

5. Ronda d’aportacions entre els assistents per respondre aquestes preguntes:

6. Passo a seguir i  tancament de la sessió. 

Assistents:

Consellera de Medi Ambient del Districte Carolina López
Secretaria de l’Oficina Tècnica de
l’Emergència Climàtica del Districte

Ana Villagordo

Adjunta a Gerència del Districte Anna Xuclà
Tècnica de la Direcció de Serveis a les
Persones i Territori.  Referent de centres
cívics i cultura.

Elvira Aguirre

Tècnica de la Direcció de Serveis a les
Persones i Territori i referent de Medi
Ambient al Districte

Míriam Puebla

Cap del Departament de Programes i
Equipaments de l’Oficina de
Canvi Climàtic de l’Ajuntament

Helena Barracó
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Coordinadora de la Xarxa d’Equipaments
Ambientals de Barcelona

Montse Rodés

Directora del Centre Cívic de Font de la
Guatlla

Adela López

Directora de Cotxeres – Casinet i
representants del Secretariat d’Entitats de
Sants, Hostafrancs i la Bordeta

Núria Esterri

Directora del Centre Cultural Albareda Irene Armangué
Coordinadora de tallers i activitats del
Centre Cívic Font de la Guatlla

Andrea Guivernau

Director Biblioteca Vapor Vell Julián Figueres
Coordinador del FAB, l’equipament de
Fabricació Digital de Casa del Mig

Oriol Blas

Coordinadora de l’Eix de Transició
Ecosocial de Cooperasec i Coordinadora
de SomLaClau

Chiara Monterotti

Directora Biblioteca Francesc Candel Àngels Migueles
Tècnica de la Direcció de Serveis a les
Persones i Territori

Mariona Font

Codirectora del Centre cívic El Sortidor Núria Aguadé
A títol personal, viu al barri Maria Garcia Martínez
Grup Energetix del Poble-sec Marco Messiz

1. Benvinguda i ronda de presentacions

Ana Villagordo es presenta i informa que la sessió s’està gravant. Ana és ambientòloga i des del
gener porta la Secretaria de l’Oficina Tcnica de l’Emergència Climàtica del Districte.

Es van crear sis grups de treball, s’han prioritzat dos grups, un és aquest grup de treball i l’altre
és el d’Horts. Els altres s’aniran activant properament.

A la plataforma Decidim trobareu l’acta i documentació. Probablement més endavant ho farem
en un espai web.

https://www.decidim.barcelona/assemblies/emergenciaclimatica

L’emergència climàtica a ciutat, s’ha baixat a nivell de cada Districte fent una mesura de govern.
En el cas de Sants-Montjuïc, es va fer just abans de la pandèmia i consta de 46 accions, i 15 es
treballen des de grups de treball.
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Es fa ronda de presentacions de les persones assistents i destaquem la presentació que fa la
Carolina López, consellera de Medi Ambient del Districte, informa que l’Emergència Climàtica
és una prioritat del govern.  Hem redactat la mesura de govern del Districte i hem creat una
oficina tècnica del Districte per tirar endavant les mesures incloses en aquesta mesura de
govern. Aquest grup de treball és el primer que engeguem. Des del Districte no tenim massa
competències amb temes de Medi Ambient però per això ens acompanyen dues persones de
l’àrea central d’Ecologia Urbana. Una de les coses que podem fer des del Districte és coordinar
tota la programació de tots els equipaments culturals del  Districte.

2. Objectius del grup i el marc de la Taula d’Emergència Climàtica de
Sants-Montjuïc sota el qual s’inscriu. 

Projecció de la presentació de la Diagnosi climàtica del Districte

Ana Villagordo ens explica com afectarà el canvi climàtic al Districte:

- La temperatura mitjana del Districte augmentarà, tot i que menys que en altres
districte de la ciutat.

- Les nits tropicals és el que més ens afectarà.
- Tindrà una reducció de precipitacions per sota de la mitjana de la ciutat.
- Illa de calor: impacte moderat. El barri de Sants és qui patiria més.
- L’índex de consum domèstic està en la banda alta respecte a la mitjana de la ciutat.
- La qualitat de l’aire estem en un impacte moderat. Comptem amb alguns eixos

sorollosos i contaminants, i comptem amb el port.
- Inundabilitat urbana té un impacte baix-moderat. Sants – Badal i el Paral·lel són els

punts més conflictius.
- Biodiversitat: impacte alt.
- Incendis: Impacte baix-moderat. Tot i que el perill ja és rellevant.
- Pobresa energètica:  a Sants-Montjuïc el 10% de la població pateix aquest tipus de

pobresa, dins la mitjana de Barcelona.  La Marina és on hi ha més pobresa
energètica.

- La Marina, Sants-Badal i Sants són els barris on afecta més els períodes càlids.

S’adjunta la presentació projectada amb aquesta acta.

Mesura de govern del districte

El 15 de gener de 2020 Barcelona va declarar l’emergència climàtica a Barcelona. La mesura de
govern del Districte assumeix la lluita de la ciutat des del Districte. Es tracta d’aterrar al territori
l’acció climàtica de la ciutat de Barcelona.

Sants-Montjuïc té els primers grups de treball de districtes de la ciutat.  La mesura de govern
estableix 7 grans reptes i dues adaptacions:
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Reptes:

- Canvi de model urbà
- Canvi de model  de mobilitat i infraestructures
- Canvi de model econòmic
- Canvi de model de consum i residus
- Canvi model energètic
- Canvi model d’alimentació
- Canvi de model cultural i educatiu

Adaptacions:

- Tenir cura de la salut
- Tenir cura de l’aigua

A l’apartat de participació ciutadana és on s’ubicaria la necessitat de triar un equipament de
districte per liderar i promoure l’acció climàtica i estendre la cultura de la sostenibilitat als
barris.

A la mesura de govern
(https://ajuntament.barcelona.cat/sants-montjuic/sites/default/files/documentacio/mesura_d
e_govern_emergencia_climatica-sants-montjuic_0.pdf) hi ha les accions prioritàries per tirar
endavant.

Mitjançant els equipaments culturals del Districte, s’ha d’anar fent una taca d’oli, perquè el
coneixement de la  sostenibilitat arribi a tot el districte.

Objectius del grup de treball

Quin centre cívic o cultural pot esdevenir l’Aula Ambiental del Districte i crear programació -fer
xerrades- trobar ponents per fer arribar el coneixement de l’emergència climàtica a la
ciutadania.

3. Intervenció d’Elvira Aguirre

Els directors de centres cívics són conscients del tema de l’emergència climàtica, es va fer
l’últim pla de funcionament de centres cívics 2019-2023. L’ICUB el va liderar. I una de les coses
que es plantejava era la sostenibilitat i l’impacte ambiental. Per això pensàvem que els centres
cívics estiguin en aquesta taula. Els centres cívics s’han d’implicar, sobretot en dues línies:

1. Buscant mecanismes, a nivell  infraestructural, per ser més eficients
2. Millorar el reciclatge del material que utilitzem.

Havíem plantejat anar incorporant millores i sensibilitzar pel que fa al medi ambient, en  totes
les accions que es fan als centres cívics (també les que fa les entitats). I programar activitats a la
xarxa de centres cívics.  I això és extensiu a qualsevol equipament municipal.

4. Intervenció d’Helena Barracó i Montse Rodés
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Estem a Ecologia Urbana, dins de la recent creada d’Oficina de Canvi Climàtic i Sostenibilitat,
per poder fer l’impuls i l’avaluació de totes les polítiques de canvi climàtic de la ciutat.  El canvi
climàtic l’hem de reduir però també adaptar-nos perquè ja és una realitat. Hem de treballar en
els següents eixos:

- Mitigació
- Adaptació
- Justícia climàtica
- Acció ciutadana

Dins del darrer eix, el d’acció ciutadana, és on treballem, per ajudar a estendre la cultura de la
sostenibilitat a tot tipus de públic. I aquí oferim una sèrie de programes. Amb escoles, entitats,
centres cívics, comerç (sobretot treballem amb grans associacions). Ciutadania no organitzada,
que això és el que avui explicarem perquè ho abordem des de diferents programes i d’uns
equipaments referents, actualment tenim 16 equipaments a la ciutat de Barcelona però també
treballem en xarxa amb centres cívics, com el Sortidor, Font de la Guatlla. Tot està coordinat
amb la xarxa de centres cívics.

És fonamental  el paper dels centres cívics i centres culturals amb el que feu, ha d’haver-hi
lògicament una coherència, heu de ser exemplar, cal fer una bona gestió interna. També teniu
un paper fonamental amb el paper comunitari que feu.

En el vostre programa d’activitats cal anar introduint, hi ha que ja ho feu, però caldria
sistematitzar que tots els centres culturals tinguin la petjada de la sostenibilitat.

Montse Rodés porta la Coordinació del programa de Ciutadania + Sostenible. Montse Rodés vol
reforçar el missatge que nosaltres busquem que hi hagi un equipament de referència al
Districte, i que això no és contradictori amb l’efecte de taca d’oli de tenir programació i
activitats a tots els centres. Però és  important que un o dos centres treballin de forma més
intensa.

Visualitzem el vídeo “Enfortir i enriquir”: https://www.youtube.com/watch?v=rnfexU-LLM8

Xarxa d’Equipaments Ambientals de Barcelona (XEAB)

Comparteixen presentació (s’adjunta amb l’acta) i Montse Rodés ens explica que la XEAB fa 3
anys i mig que va començar a funcionar com a tal. Serveix per fer aterratge territorial de totes
les polítiques i estratègies municipals. Ens vam plantejar dues vessants: la xarxa d’equipaments
i la xarxa de referents territorials.

Tenim 16 equipaments a la XEAB  però hi ha un forat a Sants-Montjuïc. Molts dels equipaments
ja formen part d’altres xarxes. La nostra idea és que la XEAB sigui coordinada des d’Ecologia
Urbana, i hem creat la Secretaria Tècnica, un equip d’onze persones, que abans formaven La
Fàbrica del Sol. A principis d’any, ens plantejàvem que aquest equip humà més que ser un
equipament més, que aquestes persones es posin al servei de la resta d’equipaments
ambientals de la ciutat.
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Com a novetat, aquest equip d’11 persones s’està reconvertint al servei d’aquesta xarxa, i
donar-li més impuls, per tant, l’equipament del Districte que entrés en aquesta xarxa podria
disposar d’aquest equip de treball i estaria al seu servei.

La nostra intenció és coordinar-nos amb altres xarxes de la ciutat, i que tots anem sumant.

Quines activitats?

La idea és que els equipaments que formin part de la XEAB funcionin a tres nivells:

- Activitats pròpies: Nivell de creació pròpia (ADN de l’equipament). Volem respectar la
singularitat però sumant-t’hi més petjada de sostenibilitat.
Han de tenir una línia de treball de sostenibilitat permanent, que treballi el teixit
associatiu del districte.

- Celebració d’efemèrides ambientals anuals. Cada any es trien 4 o 5 grans
esdeveniments a escala general de ciutat, a principis d’any es situa com pot ser la
participació de cada equipament i amb quin d’aquests esdeveniments es volen sumar i
fer algunes activitats.

- Cicles d’activitats. Preparació de co-creació d’activitats amb ADN Xarxa. Un o dos cicles
per semestre. Per exemple aquest any ha estat l’alimentació sostenible.

En què pot contribuir l’equipament?

Major conscienciació ciutadana en la sostenibilitat i clima. Sumarà esforços a nivell de  ciutat.
Demanen trobar-nos juntament amb els 16 equipaments, un parell d’hores cada dos mesos,
per poder parlar que s’està fent a nivell de ciutat, plans estratègics, posar-nos al dia, i una
reunió a l’any per preparar el cicle anual, i preparar la co-creació.

Estem pensant treballar els equipaments de la XEAB amb microxarxes.

També demanem que ens facin difusió de les activitats de ciutat emblemàtiques, encara que no
hi participin.

En què pot ajudar la Secretaria Tècnica de la XEAB?

Fer la coordinació i seguiment de les activitats que hem plantejat. Hi ha assessors experts que
us podrà ajudar i a donar una certa coherència amb les polítiques municipals.

Hi ha un catàleg de recursos educatius gratuïts, que es posen en disposició de la Xarxa. Només
heu de pensar quin dia ho voleu fer.

HI ha tota una feina de difusió, els equipaments que formen part de la xarxa, poden passar la
seva agenda d’activitats, podrien afegir-la a l’agenda més sostenible que la reben unes 3.000
persones. Fem difusió també per xarxes socials.

La voluntat és detectar necessitats de cada equipament.
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I també “enxarxar”  aquesta xarxa amb altres xarxes de la ciutat.

La Secretaria té una sèrie de tallers i visites “claus en mà”:

- Energia
- De verd i diversitat
- Consum responsable i economia circular
- Aigua
- Recursos de gran format (per exemple per a festes de barri, escoles)
- Fem pinya contra el canvi climàtic (guia per ambientalitzar els esdeveniments i els

espais). La trobareu a :
http://www.ajsosteniblebcn.cat/guia_fem_pinya_cc_126190.pdf

Ens interessa molt el treball comunitari. També es pot fer un treball més de fons, i com es
podrien integrar serveis que teniu en els vostres equipaments.

5. Ronda d’aportacions

La propera sessió la prioritat serà sentir-vos als equipaments, ja que ara tindrem molt poc
temps per als vostres torns de paraula. Us passarem tota la documentació d’avui.

Chiara Monterott (Cooperasec):

Des de Cooperasec ja hem engegat un projecte d’aula ambiental itinerant.  Col·laborem amb
Energetix, quan puguem col·laborarem amb el CC El Sortidor (quan el Covid ens ho permeti) .
Així tots podrem sumar.

Núria Aguadé (CC El Sortidor)

El contingut que ofereix la XEAB ja l’han aprofitat molt.

Vol saber si el pla contempla la reformulació dels equipaments, com a estructures i com a
modificació de les estructures. Porta anys batallant amb temes de manteniment, per exemple,
en tot el centre no hi ha termòstat.  També els tancaments de les finestres. I de tot el barri es
veu que tenim unes plaques solars que hi ha al centre, es fan servir, i molta gent pregunta que
feu amb aquestes plaques solars. M’agradaria que fos d’ús comunitari, o si els veïns els podrien
agafar l’energia. Desconeix totalment que es fa amb aquesta energia. Caldria adaptar les
estructures amb la filosofia i la línia de ciutat.

Núria informa que el dilluns 19 de juliol a les cinc de la tarda hi ha convocada una reunió a
l’hort de la Font Trobada per parlar de la possible construcció d’una aula ambiental situada a la
Satalia. Intentaran que algú de l’equip pugui anar però coincideix amb una activitat de Festa
Major.
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Núria Esterri (Cotxeres-Casinet)

Els interessa molt tot i no és el punt fort de Cotxeres -Casinet. Tenim marge de millora i aquest
acompanyament ens anirà molt bé. Un dels edificis que gestionem és la Masia del Rellotge.
Allà fan classes d’hort i jardineria, com  a tallers, però hi ha un projecte d’obrir un nou projecte
d’hort urbà, a la gent de la residència de gent gran que hi ha al costat i obert a les escoles del
barri, un projecte intergeneracional.

No sé si teniu pensat quin equipament pot ser l’Aula Ambiental. Ja direu que es necessita.

Àngels Migueles (Bib. Francesc Candel)

Tenim coneixement de les activitats que es fan d’ecologia i mobilitat. Totes les biblioteques de
Barcelona tenen una especialització i la Bib. Francesc Candel està especialitzada amb
automobilisme i mobilitat sostenible. Això vol dir que hem de comprar fons per enriquir aquest
fons especial que els fa únics respecte a d’altres biblioteques.  I intentem fer dues o tres
activitats a l’any.

Helena Barracó (Ecologia urbana)

Totes les plaques que estan a equipaments municipals ho estan servint a l’operadora Barcelona
Energia i llavors es pot fer arribar a les persones que contractin Barcelona Energia.
Comunicaran a Mar Campanero (Programa Ajuntament + Sostenible) que passi informació als
equipaments perquè  han de saber que es fa amb aquesta energia, quanta se’n produeix, etc.
És important que disposin d’aquesta informació.

Dins de la setmana de l’Energia, en moltes ocasions s’han fet portes obertes en equipaments
perquè la gent pugui veure les plaques als equipaments complementades amb tallers. Ara no
es pot fer per la Covid.

Renova la teva roba: prevenció de residus el pivotem sobre Casals de barri, centres cívics, i a
Sants-Montjuïc ens està costant molt trobar un equipament que hi vulgui participar. També
amb les joguines.

Compartirem el calendari oficial del que celebrem perquè com més equipaments ho celebrin
prenen més força.

Respecte al tema de l’Aula ambiental lligat amb l’Hort de la Font Trobada, Helena informa que
tenen un Pla Estratègic i funcional de les Aules Ambientals, hi ha el que ha de tenir com  a
mínim les aules ambientals. Ho adjuntem també amb la documentació.

Carolina López  (Consellera)

Dins del Pla de Barris del Poble-sec, efectivament tenim una reunió el dia 19 de juliol. La idea
és que l’entitat Cooperasec i SomLaClau, és veure si a la Satalia hi ha capacitat per fer una
guingueta, per reforçar l’aula ambiental itinerant i tenir un espai més fixe. La informació del Pla
estratègic i funcional de les aules ambientals ens aniria molt bé per a la reunió del dilluns 19.
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Dins de la XEAB heu dit que no hi ha cap equipament de la XEAB a Sants-Montjuïc, han de ser
tots equipaments municipals.  Hi ha acords per treballar amb alguna entitat?

Carolina es dirigeix a  la biblioteca Francesc Candel, donat que estan especialitats en mobilitat
sostenible i  tenen activitats per a la setmana de la mobilitat sostenible. Justament a la taula
d’emergència climàtica estem treballant un grup per aquesta setmana de la mobilitat
sostenible, per a l’entrega de mercaderies de darrera milla. Seria una bona idea celebrar aquest
monogràfic a la Biblioteca, així unim el monogràfic amb les activitats de la Biblioteca. Àngels
diu que ja li farem arribar la informació.

6. Passos a seguir i tancament de la sessió

Us farem arribar l’acta i la documentació .

La propera sessió serà després de les vacances d’estiu i serà molt més participativa.

La sessió finalitza a les 18 h.

Qualsevol aportació la podeu comentar a través del correu electrònic:
dte03_emergenciaclimatica@bcn.cat

Anna Xuclà

Adjunta a Gerència -Districte de Sants-Montjuïc
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