Consell Ciutadà per la Sostenibilitat

COMISSIÓ PERMANENT DEL CONSELL CIUTADÀ PER LA SOSTENIBILITAT
Acta de la sessió del 22 d’abril de 2021

En sala virtual a través de la plataforma Jitsi Meet, el dia vint-i-dos d’abril 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.:
-

Alejandro Goñi, PIMEC Comerç
Ana Romero, AMB
Berta Roset, COAMB
Irene Pardo, Grup Municipal del Partit Popular
Isaac Martin, Grup Municipal del Partit Popular
Javier Heredero, Grup Municipal de Ciutadans
Josep Maria Carrera, Depana
Julià Cabrerizo, Grup Municipal de Junts x Cat
Laura Diéguez, CC.OO
Maria Passalacqua, Club EMAS
Rosa Garcia, Rezero

Persones convidades i observadores:
-

Mariona Sòria, Regidoria d’Emergència Climàtica i Transició Ecològica

Suport a la Secretaria:
-

Martí Mico, 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
Alejandro González, Eco Union
Laia Bonet, Grup Municipal Socialista
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ORDRE DEL DIA
1. Aprovació de l’acta de la reunió anterior (11/1/2021)
2. Afectació de la nul·litat jurídica del reglament de participació de Barcelona sobre el procés
d'aprovació del nou reglament del Consell
3. Seguiment del pla de treball del Consell 2021
4. Proposta de presentació de la declaració del Consell "Alcem-nos per una reactivació
ecològica, social i econòmica justa" al Consell de Ciutat per al seu coneixement,
reconeixement i adopció
5. Selecció de 10 bones pràctiques 2020 de la xarxa B+S que es publicaran a l'informe
d'indicadors de sostenibilitat
6. 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 sis punts de l’ordre del dia:

1. Aprovació de l’acta de la reunió anterior (11 de gener)
S’aprova l’acta sense cap esmena.

2. Afectació de la nul·litat jurídica del reglament de participació de Barcelona
sobre el procés d'aprovació del nou reglament del Consell
Marta Cuixart exposa el calendari previst per a l’aprovació del Nou reglament del Consell
Ciutadà per la Sostenibilitat i per al procés electiu de nous membres tenint en compte la
nul·litat del reglament de participació.
S’ha de tenir en consideració que aquesta sentència jurídica implicarà canvis quant a la
reglamentació de referència, però no hauria de suposar canvis en el contingut del
reglament.
Hi ha altres set consells sectorials en la mateixa situació i es treballa coordinadament per
portar al Plenari de l’Ajuntament del juny els diferents reglaments per a la seva aprovació.
Comptant amb què s’aprovi el Nou reglament al juny, es preveu el següent calendari:




Juny. Aprovació Nou reglament pel Plenari Municipal
Setembre. Treball sectorial amb la Xarxa per aflorar candidatures de nous membres
del Consell.
Octubre. Procés electiu dels nous membres.
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També es proposa un acompanyament per part de les entitats veteranes del Consell a les
noves un cop s’hagi constituït el nou Consell.

3.

Seguiment del pla de treball del Consell 2021

Es recorda que en el document previ a la sessió s’ha inclòs un resum d’activitat destacada
del Consell i la Xarxa Barcelona + Sostenible des del mes de gener al moment actual.
S’obre torn d’intervencions perquè les persones assistents puguin compartir les seves
experiències o impressions sobre les activitats incloses al pla de treball del Consell.


Contribució a la Capital de l’Alimentació Sostenible Barcelona 2021.

Àlex Goñi de PIMEC informa que des de PIMEC i més concretament des del sector
alimentari, també s’està treballant aquesta temàtica. Valora positivament la trobada i fa
èmfasi en la importància de no duplicar feina.


20 Anys d’Escoles + Sostenibles

Lluís Sala, vicepresident del Consell, explica que s’han programat diferents activitats al llarg
del curs amb motiu dels 20 anys del programa.
Per escalfar motors, des d’Escoles + Sostenibles han plantejat uns reptes als centres
escolars i com a cloenda del curs, hi haurà un scape room urbà perquè tots els centres
puguin participar-hi al seu territori. L’objectiu d’aquest joc de descoberta és reflexionar sobre
la petjada de carboni de les nostres activitats quotidianes i està adaptat a diferents franges
d’edat.
En el marc de la jornada científica sobre clima que es farà a la ciutat al juny, diferents
centres estan organitzant trobades amb científics que estan desenvolupant estudis sobre
canvi climàtic. S’han dividit per diferents eixos i àmbits, per aprofundir-ne des dels centres
amb l’acompanyament de les persones científiques, amb l’objectiu de redactar un manifest
que es presentarà durant la jornada del 4 de juny (data pendent de confirmar).


Carta Alimentària de la Regió Metropolitana (CARM) i Pla Director Urbanístic
Metropolità

En Josep Maria Carrera de Depana destaca que a la CARM, quan es parla de les zones
agrícoles, parla de protegir-les, però també diu que ja són considerades per l’Àrea
Metropolitana com a zones de protecció especial. Es fa la reflexió de que la incidència
s’hauria de fer sobre la gestió.
Tenint en compte que està en procés de redacció el Pla Director Urbanístic Metropolità,
planteja que pot ser un bon moment per fer propostes en aquest sentit.
L’Alex Goñi de PIMEC veu una bona oportunitat per fer un posicionament o una alerta des
del Consell sobre l’estratègia metropolitana de política alimentària. També destaca la
importància de l’actualització de la legislació vigent sobre la planificació, i que també ara pot
ser una bona oportunitat per valorar-la des de la mirada del Consell.
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En Josep Maria Carrera també comenta la quantitat de sòl que s’està destinant a la
instal·lació d’energies renovables i que hi ha moltes infraestructures (estacions, autopistes,
autovies, etc.) que es podrien aprofitar per instal·lar nous sistemes energètics.
La Rosa García de Rezero també assenyala la problemàtica de destinar sòls agrícoles a la
producció de bioplàstics.
L’Anna Romero de l’AMB ofereix la possibilitat que una persona de l’Àrea pugui assistir a
alguna trobada per explicar amb més detall continguts. Apunta que convé concretar la
demanda de les entitats per escollir la persona adient de l’AMB.
La Berta Roset informa que des del COAMB s’ha creat un grup de treball sobre aquesta
temàtica, que els dos grups podrien treballar coordinats i que altres membres del COAMB
participin al grup del Consell. Demana temps per poder fer el feedback al grup de treball.
Acords:
Es crea una comissió formada per les persones de la Permanent interessades, per plantejar
com s’articula el treball, posicionament del Consell i/o d’altres actuacions relacionades que
es puguin portar a terme, en relació a territori metropolità i usos del sòl, amb un focus en
agricultura.
Josep Maria Carrera, Alex Goñi i Rosa García es comprometen a formar part del grup.
La primera sessió es convocarà des de la Secretaria en un termini aproximat de dues
setmanes.
S’obrirà aquesta convocatòria a la resta de membres de la Permanent per si alguna persona
més vol participar-hi.


Pla Natura

S’informa que hi ha programades dues sessions obertes a ciutadania 27/04 i 12/05.
Formen part de la Comissió de seguiment del procés participatiu dos membres de la
permanent, en Josep Maria Carrera i l’Alex Goñi.
Proposta de presentació de la declaració del Consell "Alcem-nos per una
reactivació ecològica, social i econòmica justa" al Consell de Ciutat per al seu
coneixement, reconeixement i adopció.
4.

Es proposa portar la declaració del Consell Ciutadà per la Sostenibilitat al Consell de Ciutat
per la seva aprovació.
L’Alex Goñi, a més e membres del Consell de Sostenibilitat és vicepresident del Consell de
Ciutat, i explica que com a màxim òrgan de partició de la ciutat té vocació de coordinar-se
amb tots els consells sectorials de ciutat. Per tant, veu molt pertinent presentar la
declaració.
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Acords:
Es portarà la declaració Alcem-nos per una reactivació ecològica, social i econòmica justa a
aprovació per part de la Comissió Permanent del Consell de Ciutat (abril), perquè després
pugui traslladar-se al Plenari del Consell de Ciutat (previst pel mes de juny). L’Alejandro
González d’Eco Union serà el representant del Consell Ciutadà per la Sostenibilitat que
presentarà la declaració a la Comissió Permanent del Consell de Ciutat.
5. Selecció de 10 Bones Pràctiques 2020 de la Xarxa B+S que es publicaran a
l'Informe d'Indicadors de Sostenibilitat
S’obre un espai de deliberació per seleccionar les 10 bones pràctiques destacades de la
Xarxa Barcelona + Sostenible 2020, d’entre les 73 iniciatives presentades per les entitats a
la plataforma Decidim Barcelona.
En document annex (enllaç) s’inclou l’informe complet de les bones pràctiques
seleccionades, amb la informació de context, els criteris de selecció, el resum de cada
iniciativa i la motivació concreta per destacar cada una de les bones pràctiques.
Acords:
La Comissió Permanent acorda per consens destacar les següents bones pràctiques per ser
publicades a l’Informe d’Indicadors de Sostenibilitat 2020:


Objectiu 1: Biodiversitat

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).


Objectiu 2: Espai públic i mobilitat

Espais verds al barri: Cartografies. Escola Diputació


Objectiu 3: Qualitat ambiental i salut

No volem una salut de plàstic. Rezero


Objectiu 4: Ciutat eficient, productiva i d'emissió zero

App gratuïta "Prevenir la infecció". Ramboll Iberia.


Objectiu 5: Ús racional dels recursos

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


Objectiu 6: Bon govern i responsabilitat social

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


Objectiu 7: Benestar de les persones

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
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Objectiu 8: Progrés i desenvolupament

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


Objectiu 9: Educació i acció ciutadana

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


Objectiu 10: Resiliència i responsabilitat planetària

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

6. Torn obert d'intervencions
La Maria Passalacqua comenta la gran problemàtica que hi ha amb les tovalloletes humides
i el desconeixement que hi ha sobre la seva gestió per part de la ciutadania. Informa que un
soci del Club EMAS està desenvolupant un projecte per incidir en aquesta problemàtica i
convida els membres a la sessió “Cafe networking natura” que tindrà lloc el 6 de maig, on es
presentarà aquesta iniciativa.
La Rosa García pregunta si també estan treballant sobre la normativa al respecte. La Maria
respon que només fan sensibilització. Es tracta d’una empresa que fa processos
d’impressió.
La Marta Cuixart proposa fer-ne difusió general a la Xarxa B+S.
Sense més intervencions, finalitza la sessió a les 19 h.
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