
INFORME DE SITUACIÓ DE 
LA TAULA PER L’EMERGÈNCIA CLIMÀTICA(20/11/19) 

 
Data de la primera reunió que van realitzar:  
Constitució 10/07/1 
Nombre total de sessions realitzades: 4 
Nombre de reunions realitzades 2019: 4 
Propera sessió: 28/11/19 (4ª sessió de treball)  
 
Objectiu 2019 
La Taula per l'Emergència Climàtica té com a objectiu elaborar els continguts de la Declaració 
d’Emergència Climàtica de Barcelona, que entrarà en vigor a partir de l’1 de gener de 2020. 
 
És un grup de treball del Consell Ciutadà per la Sostenibilitat que busca mantenir l’esperit de 
participació i compromís col·lectiu amb què es va elaborar el Pla Clima de Barcelona, per tal de 
generar un marc de treball que comprometi l’Ajuntament i la resta d’agents implicats a fer front 
a l’emergència climàtica. 
 
Abans del 31 de desembre de 2019, la Taula plantejarà els continguts de la Declaració i d’un Pla 
d’Acció a quatre anys amb mesures concretes a desenvolupar per a fer front de manera efectiva 
a l’emergència climàtica. També serà l’espai de seguiment i avaluació, on l’Ajuntament rendirà 
comptes dels avenços i l’acompliment dels compromisos adquirits. 
 
Resultats obtinguts: 
S’han fet 3 sessions de participació on s’han treballat 12 àmbits temàtics. S’han recollit les 
aportacions dels participants i s’han destacat les principals actuacions que s’han destacat per 
aquest àmbit per acabar de tancar el contingut de la declaració que es presentarà al gener. 
 
S’ha obert un espai de participació on-line a través e la Plataforma Decidim: 
https://www.decidim.barcelona/assemblies/emergencia-climatica 
 
Nombre i llista de membres 
 
Interessats: 391 persones 
Assistents: 
- 03/10 -> 168 assistents i 135 entitats representades 
- 17/10 -> 132 assistents i 90 entitats representades 
- 07/11 -> 104 assistents i 77 entitats representades 

 
Assistència mitjana a les reunions. Indicar si ha anat baixant 
Mitjana de les últimes sessions: 134 assistents. 
Han anat baixant des de les primeres trobades.  
 
Expectatives del grup: finalitzar? Continuar? 
Encara no s’ha acabat el procés de participació, però  per ara no hi ha previstes més trobades per 
debatre les actuacions. Si que de cara al gener del 2020 es farà una presentació de la Declaració 
final. 
 
S’ha creat una comissió de redacció i seguiment de la Declaració d’Emergència Climàtica formada 
per membres de la Comissió permanent del Consell Ciutadà per la Sostenibilitat i tècnics de 
l’Ajuntament que es va reunir per primera vegada el 29 d’octubre de 2019. 
 
Inquietuds/necessitats detectades de cara a exposar-les a la Comissió 

https://www.decidim.barcelona/assemblies/emergencia-climatica


Com ho tanquem? Que fem amb tota aquesta gent que està motivada a treballar amb 
l’Emergència Climàtica? Es donarà alguna continuïtat a la taula? Tindran algun paper en el 
seguiment de la declaració o l’elaboració del Pla d’acció vinculat a la declaració? 
 
 

 
 


