
Acta de constitució de la comissió de seguiment
Assemblea Ciutadana pel Clima

Identificació de la sessió:
Data: 08.07.2022
Lloc: Webex (telemàtica)
Horari: 13:00 – 14:00 h

Assistents:
Ajuntament de Barcelona:
Regidoria d’Emergència Climàtica i Transició ecològica: Eloi Badia (EB)
Regidoria de participació: Marc Serra (MS), Sandra Salvador (SS)
Oficina de Canvi Climàtic i Sostenibilitat d’Ecologia Urbana: Irma Ventayol (IV), Helena
Barracó (HB)
Dept. de Participació d’Ecologia Urbana: Gerard Lillo (GL)
Comunicació d’Emergència Climàtica i Transició ecològica: Christo Casas (CC)
Agenda 2030: Bàrbara Pons (BP)

Membres dels grups municipals amb representació a l’Ajuntament de Barcelona:
Helena Gómez (BCNenComú)
Eduard Cuscó (ERC)
Javier Heredero (Cs)
Albert Giralt (Valents)

Entitats del Consell Ciutadà per la Sostenibilitat:
Federació d'Associacions de Veïnes i Veïns de Barcelona (FAVB): Joan Maria Soler
XES - Xarxa d'Economia Solidària: Eva Vilaseca
Consell Joventut Barcelona: Anna Winkelmann

Entitats que treballen en l’àmbit de l’acció climàtica a la ciutat:
Rebel·lió o Extinció: Clàudia Bosch
Greenpeace: Fernando Fernández
Ecologistes en Acció de Catalunya: Dídac Navarro
Associació SomlaClau - Ecologia i Transició Urbana: Chiara Monterotti

Ordre del Dia:
1.- Benvinguda institucional i presentació de les persones integrants
2.- Presentació de l’Assemblea
3.- Constitució de la Comissió de seguiment
4.- Aportacions de la Comissió
5.- Propers passos
6.- Fi de la reunió



Desenvolupament de la trobada:

1.- Benvinguda institucional i presentació de les persones integrants
Breu salutació a les persones assistents i repàs de la procedència de cadascuna de les
persones assistents.

2.- Presentació de l’Assemblea
L’Eloi Badia, Regidor d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica de Barcelona, presenta
l’Assemblea Ciutadana pel Clima de Barcelona com un projecte que dona veu a persones
no associades ni especialitzades que habitualment no participen en aquests temes i què
mereixen que la seva veu sigui escoltada. Recalca que una part important de l’Assemblea
seran les recomanacions finals que aquesta farà al govern municipal. Destaca també la
diversitat d’agents que conformen la Comissió de seguiment i el paper rellevant de les
entitats que treballen en l’àmbit de l’emergència climàtica.

Continua la presentació Marc Serra, Regidor de Drets de la Ciutadania i Participació, que
repassa algunes de les experiències internacionals d’Assemblees Ciutadanes dutes a terme
al Regne Unit, Dinamarca, França o Madrid. MS reforça la idea que el model de procés
participatiu desenvolupat a través de l’Assemblea Ciutadana pel Clima és un model
deliberatiu reconegut en el nou Reglament de Participació Ciutadana de la ciutat. Les
Assemblees deliberatives per sorteig tenen un gran potencial, ja que representen perfils
sociodemogràfics diferents i la participació és remunerada, fet que permet recollir
fidedignament la diversitat de sensibilitats de la ciutat.

En aquest sentit, MS recalca la responsabilitat de la Comissió de Seguiment per impulsar el
procés. Així mateix MS recorda l’experiència del Fòrum Jove com un espai similar dut a
terme recentment que ha permès arribar a propostes concretes de mesures procedents de
persones joves no associades, cosa que no s’havia aconseguit a través d’altres espais
participatius existents. Per finalitzar, MS expressa el suport que des de la regidoria de Drets
de la Ciutadania i Participació es donarà a la comissió de seguiment durant tot el procés.

3.- Constitució de la Comissió de seguiment
Continúa la presentació Irma Ventayol, Directora de l’Oficina de Canvi Climàtic i
Sostenibilitat d’Ecologia Urbana. IV recalca la importancia de llançar un procés d’aquestes
característiques per escoltar la veu d’altres persones en matèria de Canvi Climàtic, ja que
des d’altres espais, com el Consell Ciutadà per la Sostenibilitat, l’Ajuntament de Barcelona
ja treballa i explora les propostes de la ciutadania organitzada. En aquest sentit, IV
considera molt enriquidor recollir les inquietuds i les necessitats de la ciutadania no
organitzada, per tal d’ajudar al consistori a explorar noves polítiques públiques. Així mateix,
IV exposa la proposta de les formacions genèriques que es podrien abordar en les primeres
de l’Assemblea Ciutadana: model urbà; model energètic; model econòmic i de consum i
model cultural i educatiu. IV també explica que serà la mateixa assemblea qui decidirà les
temàtiques que voldrà abordar i per tant, en funció d’aquesta decisió, caldrà definir
formacions específiques.

https://ajbcn-decidim-barcelona.s3.amazonaws.com/decidim-barcelona/uploads/decidim/attachment/file/14541/RPC_2022_cat.pdf


Pren la paraula Gerard Lillo, Cap del Departament de Participació de l’Àrea d’Ecologia
Urbana, que explica el funcionament de l’Assemblea Ciutadana pel Clima i les sessions
programades. GL recorda que estem parlant d’un procés on hi participaran 100 persones.
Les tasques assignades a la comissió de seguiment són bàsicament el feed-back sobre els
instruments i la metodologia de treball de les sessions; la validació dels acords presos
durant les sessions i el seguiment de les propostes sorgides, un cop es validi un document
final procedent de l’Assemblea Ciutadana pel Clima. GL insta a les persones que formen
part de la comissió de seguiment a participar com a oients a les sessions de l’Assemblea i
recorda que a la comissió de seguiment falten 5 persones que representaran les participants
i que seran escollides un cop s’iniciï el procés. Per acabar, GL recorda que les persones que
formaran part de l’Assemblea Ciutadana pel Clima tindran perfils diferents (edat, gènere,
barri, origen, nivell d’estudis) per assegurar la representativitat del procés.

GL i IV demanen si alguna de les persones assistents té algun impediment per declarar
formalment constituïda la comissió de seguiment. Davant de la manca de negatives, es
declara formalment constituïda la comissió.

S’adjunta la presentació que es va compartir a la sessió.

4.- Aportacions de la Comissió
Tot seguit es recullen les observacions dutes a terme per les persones que formen part de la
comissió i les respostes i acords sobre les mateixes.

nº aportació Aportació Resposta

1
Hi haurà accés a les presentacions
de les persones formadores abans
de la sessió?

No es preveu. No es revisarà el contingut de
les persones expertes. Es recorda que serà
la Comissió de Seguiment i el Grup
d’Expertes i Experts per l’Emergència
Climàtica la que ha de vetllar per garantir la
pluralitat de les expertes que hi participin i
que, en tot cas, es comptarà amb persones
amb perfil científic contrastat.

2 Perfil de comunicació del procés

CC concreta que des del punt de vista de
comunicació no es comunicarà el contingut
de les sessions durant el procés però si la
forma. Es tracta d’un procés que tindrà un
perfil comunicatiu alt. Hi haurà informe i
gravacions de les sessions però es garantirà
l’anonimat i confidencialitat de les
participants i les sessions de debat. Hi haurà
un moment comunicatiu important al principi
(explicant la iniciativa) i al final del procés
(on es faran públiques les recomanacions i
tota la informació generada durant el
procés).



3
Es fa èmfasi de la importància
d’incloure l’alimentació com a tema
específic.

EB confirma que caldria que hi hagués un
espai específic. IV comenta que ja es
disposa d’un espai participatiu per tractar el
Pla d’Alimentació de Barcelona, tot i això, es
revisarà l’estructura de sessions per
incloure’l.

4

Es demana major detall en les
tasques de la Comissió de
Seguiment respecte l’informe sobre
les esmenes presentades per les
persones participants i sobre el
seguiment de les propostes
sorgides.

GL comenta que els punts esmentats
responen a l’esquema que hi ha en el
Reglament de Participació per a les
Comissions de Seguiment, algunes de les
quals caldrà adaptar-les a la singularitat de
l’Assemblea. Remarcar el paper de la
Comissió de Seguiment de fiscalitzador i de
rendiment de comptes de l’Assemblea
Ciutadana.

5

S’apel·la a que no s’orienti a la gent
a les línies polítiques de
l’Ajuntament de Barcelona perquè la
gent pugui ser crítica respecte les
polítiques a desenvolupar.

Aquesta és la voluntat de l’equip del projecte
i és una de les funcions de la Comissió de
Seguiment vetllar per donar compliment a
aquest tema.

6
Es demana una mica de temps per
poder aportar propostes sobre el
contingut de les sessions i les
persones expertes a convidar.

EB comenta que s’estan tractant temes de
model i canvi climàtic i que hi ha consciència
que es barregen temes que tenen coses a
veure però no són coincidents . IV remarca
que s’especificaran les demandes que es
facin a la Comissió i es deixaran la major
quantitat possible de dies perquè ho puguin
fer.

7

Es dona l’enhorabona per la
iniciativa i es lliga amb la bona
experiència de l’Assemblea que s’ha
dut a terme a l’Estat. S’aprofita per
demanar major detall sobre la
metodologia amb la que es triaran a
les persones participants

IV comenta que s’han mirat edats i
vulnerabilitats al Canvi Climàtic. Que
s’escolliran persones de 16 a 75 anys de
situació socioeconòmica i nivell d’estudis
diferents, nascudes aquí i no. La base de
consulta és el padró municipal i es
mantindrà un criteri territorial. Per assegurar
la diversitat aniria bé arribar a més de 1.000
sol·licituds (670 persones interessades a
data de la reunió, a una setmana del
tancament). Es recorda la compensació
econòmica de la participació 9 €/h.

8

Es comenta si es contempla alguna
mena de signatura de compromís
polític de totes les forces polítiques
en representació per tirar endavant
les propostes que surtin de
l’Assemblea.

EB assenyala que es va tirar endavant una
proposició al plenari que es va aprovar. EB
remarca que si el document és prou potent
serà incorporat i que, en tot cas, el
compromís del govern actual no el veu
problemàtic. GL remarca que s’han inclòs a
tots els grups municipals en la Comissió de
Seguiment per assegurar la continuïtat del
procés.



9
Es pregunta sobre si les trobades de
la Comissió de Seguiment seran
presencials o telemàtiques.

EB comenta que es pot gestionar en funció
de l’ordre del dia. IV comenta que s’intentarà
que les reunions siguin telemàtiques o
presencials, a ser possible no mixtes. També
s’intentarà enviar la documentació per
avançat, tot i que el calendari és molt ajustat
i amb poc temps entre fases.

10
Propostes sobre expertes,
testimonis i temàtiques de les
primeres sessions de l’Assemblea

Les persones membres de la Comissió de
Seguiment podran fer arribar les seves
propostes a l’equip de projecte fins el
18/07/2022

5.- Propers passos
Es comenten els propers passos per a l’inici de l’Assemblea Ciutadana pel Clima, es
recorda que s’enviarà l’acta de la sessió el més aviat possible. Es fa una proposta per les
les properes trobades de la Comissió de Seguiment:

18/07/2022: Data límit per fer aportacions sobre expertes i temàtiques de les primeres
sessions de l’Assemblea Ciutadana pel Clima.
07/10/2022: 2a reunió de la Comissió de Seguiment- Reunió d’avaluació fase de debat
d’agenda i preparació de la fase deliberativa
28/10/2022: 3a reunió de la Comissió de Seguiment- Reunió de valoració de les primeres
sessions deliberatives
02/12/2022: 4a reunió de la Comissió de Seguiment- Avaluació de la fase deliberativa i
preparació de la fase d’exposició i retorn
24/02/2023: 5a reunió de la Comissió de Seguiment- Revisió de la fase d’exposició i retorn i
preparació de la fase seguiment

6.- Fi de la reunió
Agraïment a les persones participants.




