
PLENARI  
CONSELL CIUTADÀ 

PER LA 

SOSTENIBILITAT 
 

29 de gener de 2020  

#bcnsostenible 



ORDRE DEL DIA  
1. Benvinguda i presentació. Eloi Badia, president del Consell 

2. Aprovació de l’acta de la reunió anterior (22/1/2019) 

3. Taula d’Emergència Climàtica de Barcelona. Proposta d’adhesió del 

Consell. Adhesions de les entitats. Proposta de seguiment. 

4. Presentació de resultats dels grups de treball 2019 i propostes 2020 

- Energia i Clima. Comissió Comunitats Energètiques. Comissió Refugis Climàtics. 

- Residu Zero. Repte “Beure sense plàstic” i Taula Plàstic Zero. 

- Verd i Biodiversitat. Manifest en defensa del verd i la biodiversitat  

- Mapa Barcelona + Sostenible 

5. Nou reglament del Consell Ciutadà per la Sostenibilitat. Presentació de la 

proposta del grup de treball i de la Comissió Permanent per a la seva aprovació per 

part del Consell. 

6. Torn obert d’intervencions 



BENVINGUDA 
Eloi Badia  

 

President del Consell Ciutadà per la Sostenibilitat 
 

Regidor d’Emergència Climàtica i Transició Ecològica 



https://www.youtube.com/watch?v=io5lD41YDjk


Grup de treball 

248  persones assistents a la sessió de constitució (juliol) 

306 persones participants i 206 entitats representades a les 4 sessions de 

treball (tardor) 

130 adhesions i 61 comentaris a les 62 actuacions al Decidim Barcelona 

184 persones assistents de 114 entitats representades a la presentació de 

la DEC (gener 2020) 

6 sessions 



Presentació de 

resultats dels 

grups de treball 

2019 



Grup de treball 

Energia i canvi 

climàtic 
Marc Romera (SEBA) i Montserrat Mata (Emelcat)  

Membres de la Comissió d’Energia 

 

 Cristina Capafons (BCASA) i Gregori Ramon (ACC, 

Aturem el Canvi Climàtic)  

Membres de la Comissió de Canvi climàtic 



Grup de treball 

18 organitzacions participants 

Estat actual: 2 comissions 

• Canvi climàtic: prova pilot de refugi climàtic interior i exterior. 

• Energia: projecte sobre comunitats + sostenibles per una gestió energètica 

compartida. 

10 i 9 sessions de treball  



COMUNITATS 
ENERGÈTIQUES 
LOCALS 

COMISSIÓ D’ENERGIA DEL GRUP DE 
TREBALL D’ENERGIA I CANVI CLIMÀTIC 



COMISSIÓ D’ENERGIA 
Equip multidisciplinar format per enginyeries, consultores 

energètiques, associacions d’usuaris d’instal·lacions 
renovables, centres d’investigació, arquitectes, 

dissenyadors, comunicadors, divulgadors ambientals, i 
amb el suport de tècnics de l’AEB, LFdS i BCN+Sostenible. 



Definició de les característiques 
que ha de tenir una comunitat 
de veïns/es per considerar-se                     
+ sostenible, i elaboració d’un  
Projecte Pilot a partir d’un cas 
pràctic de Comunitat 
Energètica. 

L’objectiu ha resultat ser massa 
ambiciós tenint en compte el 
temps que podíem dedicar-hi i 
la gran quantitat de vectors 
diferents que inclou el concepte 
sostenible. 
 

OBJECTIU INICIAL 
 



PRODUCTE FINAL 
Guia per a la promoció de 
Comunitats locals 
d’energia, amb especial 
èmfasi en la promoció i 
implantació d’instal·lacions 
fotovoltaiques en 
comunitats de veïns per a           
ús compartit. 

La Guia actualment està en 
fase d’edició, amb l’objectiu 
de tenir-la finalitzada 
aquest mes de febrer. 



PERQUÈ LA GUIA? 

Aclarir els dubtes i 
incerteses que té la 
ciutadania sobre la 

fotovoltaica en 
general, i sobre 

l'autoconsum en 
particular, afavorint 

la seva sobirania 
energètica. 

 

 



PERQUÈ LA GUIA? 

Facilitar la promoció 
de l’autoconsum 

compartit com a opció 
més eficaç d'estendre 

la tecnologia 
fotovoltaica als edificis 

plurifamiliars de la 
ciutat de Barcelona 

 

 



CONTINGUTS 



COM CONTINUEM … 

Mantenir la comissió un any més amb la voluntat de: 

 

• Difondre la Guia 

• Promoure Comunitats locals d’energia  

• Execució d’un Projecte Pilot conjuntament amb 
l’Ajuntament. 

PLANTEJAMENT 
2020 



MOLTES 
GRÀCIES 



Grup de treball 

Energia i canvi 

climàtic 
Marc Romera (SEBA) i Montserrat Mata (Emelcat)  

Membres de la Comissió d’Energia 

 

 Cristina Capafons (BCASA) i Gregori Ramon (ACC, 

Aturem el Canvi Climàtic)  

Membres de la Comissió de Canvi climàtic 



Estratègia de ciutat 

dels espais de 

confort climàtic 
Grup de Treball d’Energia i Canvi climàtic 

Comissió – Refugi Climàtic 

#bcnsostenible 



 Índex 

 Context 

 Refugis climàtics al món 

 Espai climàtic – prova pilot 

 Enquesta ciutadana 

 Manifest 

 



 Context 

Evidències 

Canvi climàtic – increment onades de calor – efectes sobre la població   

“cal protecció especial” 

 

Antecedents 

Objectius Desenvolupament Sostenible (ODS), Acords de Paris, Pla 
clima, Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat... 

 

 

Actors implicats 

 Grup de treball BCN Sostenible – Comissió Canvi Climàtic 

 Administracions 

 Població 

 



 Context 

Evidències 

Canvi climàtic – increment onades de calor – efectes sobre la població   

“cal protecció especial” 

 

 

 ESPAI CLIMÀTIC 



 Onades de calor històriques 



 Refugis climàtics al món 



 Objectiu – Espai climàtic 

Objectiu 

Definir i implementar un model de refugi climàtic “espai climàtic” per fer 
front a les ones de calor i de fred. 

 

Definició  

És un lloc on la població d’una determinada zona, especialment els 
més vulnerables, puguin obtenir en condicions de comoditat un mínim 
confort climàtic * durant els episodis declarats d’ona de calor. 

 

 

 

 
*Cal definir confort climàtic 



 Espai climàtic - criteris 

 Confort climàtic en moments de temperatures extremes o fred 

 Accessible a 10-15 min de població 

 Fàcil accés i ben senyalitzat 

 Accés universal i gratuït (preferiblement) 

 Disponibilitat diària amb màxima franja horària 

 Capacitat proporcional a la població més vulnerable en la zona 

d’influència 

 Mínimes condicions d’espai i confort (aigua potable, seients, ombra, 

altres...) 

 



 Espai climàtic – prova pilot 

Avaluació proposta d’ubicacions  

 

1. Nou Barris -> El Parc de Nou Barris, Edifici BCNActiva i la 

Biblioteca Nou Barris  

2. Ciutat Vella -> Parc de la Ciutadella, Zoològic de Barcelona, 

Centre Esportiu Municipal del Parc de la Ciutadella i ICM CSIC 

3. Sants-Montjuïc -> Parc de l’Espanya Industrial, poliesportiu i  

Casa del Mig 



 Espai climàtic - metodologia 

Metodologia per escollir refugi climàtic on fer prova pilot: 

 

- Visita de l’espai (parc i equipament) 

- Avaluació inicial - qüestionari comú  

- Anàlisis conjunt dels resultats obtinguts - A1  

- Graella d’avaluació de criteris i requisits - A2 

- Valoració global dels espais estudiats 

 

 

 

 

 

Síntesi_respostes.xlsx
Graella_avaluació final v2.xlsx
Proposta_graella_valoracio_.xlsx


 Espai climàtic - Espanya Industrial 

  

Emplaçament  



 Espai climàtic - Espanya Industrial 

  
Mapa de vulnerabilitat global de Barcelona davant les onades de calor * 

Zones de la ciutat on més afectaria la calor 
* Font: Pla Clima 



 Espai climàtic - Espanya Industrial 

  

Parc i poliesportiu de l’Espanya Industrial 



 Espai climàtic - Espanya Industrial 

  

Espai exterior  

Àrea verda – Parc Espanya industrial (900 m2 superfície de gespa i arbrat) 

 

 

Espai interior  

 Equipament -  Poliesportiu 

 

 

 

Zona de connexió 



 Espai climàtic - Espanya Industrial 

  

Actuacions de millora proposades – àrea verda  

 



 Espai climàtic - Espanya Industrial 

  

 Zona de connexió  Area Verda- Poliesportiu 

 



36 

 Espai climàtic - Espanya Industrial 

  
Pati d'accés al Poliesportiu  

 



 Espai climàtic – Enquesta ciutadana 

Objectius 

 

 Conèixer les necessitats a cobrir i els períodes objectiu dels refugis 

climàtics (fred i/o calor). 

 Establir els criteris de disseny dels espais refugi climàtic des de la 

percepció de la ciutadania.  

 Determinar la necessitat de dinamització dels espais o les 

característiques que han de tenir per fer-los atractius. 

 Definir els canals de comunicació i informació sobre la xarxa de 

refugis climàtics. 

 Determinar si es necessària la diferenciació entre períodes amb temperatures de 

baix confort (fred i/o calor) dels períodes puntuals de temperatures extremes 

(onades de calor/fred). 

 Testejar la implicació del teixit associatiu dels barris per implicar-se en el projecte 

i formar part de la proposta comunicativa. 

 



 Espai climàtic - Manifest 

 Dotar a Barcelona d’una xarxa d’espais climàtics. 

 Complir els criteris definits per considerar els espais climàtics. 

 Avaluar prèviament els espais climàtics proposats amb un model comú. 

 L’espai climàtic combini un espai exterior amb un espai interior (ex. parc i 

edifici públic). 

 Involucrar a la ciutadania en el disseny i ús de l’espai. 

 Treballar amb els agents socials dels barris per la realització d’una 

enquesta de percepció ciutadana. 

 Realitzar una prova pilot d’espai climàtic. 

 Coordinació de les diferents administracions implicades (ajuntament, 

cossos de seguretat, salut,...) 

 Apel·lar a la solidaritat ciutadana o entitats de barri. 

 Plantejar altres mesures complementàries (unitats mòbil d’aspersió d’aigua, 

obertura d’espais de forma gratuïta,...) 



 Integrants del grup de treball 

  

Abad, Mara Institut de Ciències del Mar, CMIMA (CSIC) 

Capafons, Cristina Barcelona Cicle de l’Aigua, S.A. (BCASA) 

Gallardet, Marc B:SM - Parc Zoològic 

Manuel i Baró, Joan Josep ARDA 
Martín Anna ARDA 

Melero, Josep La Fàbrica del Sol 
Ramon, Gregori Aturem el Canvi Climàtic 

Tolosa, Gemma El Risell 



Grup de treball 

Residu Zero 
Oriol Batlle (Escola Pia de Sant Antoni) 

Membre del grup de treball Residu Zero 

 



#beuresenseplastic 

#beuresenseplastic 
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https://www.youtube.com/watch?v=7HvqxvrRw2s&feature=youtu.be


Grup de treball 

63 organitzacions participants 

Projecte: beure sense plàstic 
• Impuls d’una acció conjunta de tota la xarxa Barcelona + Sostenible  orientada 

a eliminar els envasos de plàstic d’un sol ús de les begudes.   

10 sessions de treball  





#beuresenseplastic 





Taula  

Plàstic Zero 
Carlos Vázquez, Direcció de Serveis de Neteja 

i Gestió de Residus 

Ajuntament de Barcelona 



Treballar per adoptar mesures efectives 
per reduir el plàstic d’un sol ús. 

Sessió constitutiva del grup de treball 

18 de novembre a les 18.30h. 

50 organitzacions participants 

Projecte: 

• Creació d’una taula de treball multisectorial denominada Plàstic Zero. 
 

• Impulsar projectes voluntaris de reducció de plàstics d’un sol ús a la 

ciutat amb la implicació proactiva dels diferents agents. 

1 sessió de constitució 



Invitació dirigida a referents que puguin actuar 

efectivament en la reducció del plàstic. 



Identificar i dissenyar accions voluntàries 

Implicar grans productors, grans distribuïdors, 

PIMEC, gremis...i grans esdeveniments (Barça, 

Sonar, Primavera Sound...) 

Invitar a actors que puguin animar i empènyer 

l’acció: FAVB, entitats ambientals, etc. 

L’Ajuntament serà el primer implicat 
B:SM, Mercats, ICUB, IBE, Turisme, EU.  



Grup de treball 

Verd i 

Biodiversitat 
Annalisa Giocoli (AMB)  

Membre del grup de treball de Verd i Biodiversitat 



Grup de treball 

38 organitzacions participants 
9 sessions de treball 

Estat actual: 2 comissions  

• Incidència política. Manifest amb propostes i millores per a verd i bio.  

• Acció de ciència ciutadana.  















Grup de treball  

Mapa B+S 
 

Elena Díez (Rezero)  

Membre del grup de treball del Mapa Barcelona + 

Sostenible 



Reptes i objectius: 

• Dotar de més contingut el Mapa B+S 

• Donar a conèixer el Mapa B+S  

• Promoure la participació al Mapa B+S 

Grup de treball 

12 organitzacions participants 
bcnsostenible.cat  

4 sessions de treball 

http://bcnsostenible.cat/


Grup de treball MAPA B+S 

Destacats del 2019 

● Millores del web: 

Usabilitat, cerca, 

banner dinamitzador 

 

● Accions: 

Diversificació, 

participació en 

Passejades per la 

sostenibilitat 

 

● Formació del grup 

de treball en 

accessibilitat 

 

 



Grup de treball MAPA B+S 

Previsions pel 2020 

● Continuïtat del grup 

 

● Treballar les 

accions de cada 

entitat 

 

● Enfortir les accions 

conjuntes en les 

Passejades per la 

Sostenibilitat 

 

● Ens cal implicació 

del Consell de 

Sostenibilitat 

 

● Difusió de les 

accions  

 

 

 



Nou reglament 

del Consell 

Ciutadà per la 

Sostenibilitat 



Renovació del reglament 

El procés d’aprovació passa per: 

• Consell Ciutadà per la Sostenibilitat: grup de treball (reunions 8 i 

29/10/2019), Comissió Permanent (21/11/2019 i 8/1/2020), revisió 

jurídica i aprovació pel Plenari del Consell Ciutadà per la Sostenibilitat 

(avui) 

 

• Procés d’aprovació inicial: Comissió de govern, grups polítics, aprovació 

inicial per Comissió del Plenari Municipal, exposició pública  

 

• Procés d’aprovació definitiva: resolució d’al·legacions, aprovació al 

Plenari Municipal i publicació al BOPB 

Els reglaments dels consells sectorials de l’Ajuntament, com és el 

cas del Consell Ciutadà per la Sostenibilitat, s’estan renovant per 

adaptar-los al reglament de participació ciutadana 



Canvis: composició del Ple (1) 

Grups polítics  
Es manté: un representant de cada 

grup polític  

Entitats dels territoris 

Es manté: un representant de les 

entitats del Consell de sostenibilitat de 

cada districte  

Organitzacions 

significatives de ciutat  

Es manté el nombre, màxim 10. 

S'inclouran els agents reconeguts en la 

concertació (actualment CCOO, 

Foment del Treball, PIMEC i UGT) 

Administracions 

públiques  

Passen de màxim 4 a màxim 7. 

S'inclouran la Generalitat, la Diputació 

i l'Àrea Metropolitana de Barcelona 



Canvis: composició del Ple (2) 

Entitats cíviques i 

ciutadanes 
Passen de màxim 10 a 15 representants  

Sector empresarial Passen de màxim 10 a 9 representants 

Centres educatius Passen de màxim 10 a 9 representants 

Universitats  Màxim 3 representants (es manté) 

Col·legis professionals Passen de màxim 4 a 6 representants  

Sindicats 

Desapareix com a sector diferenciat. Els 

reconeguts a la concertació 

s'incorporen directament 



Canvis: designació de membres 

Organitzacions 

significatives de ciutat i  

Administracions públiques  

Designades per la Presidència, 

escoltada la Permanent 

Organitzacions dels 

diferents sectors de la xarxa 

B+S, per procés electiu 

2/3 per votació del seu sector 

(com fins ara), 1/3 aleatòriament 

(segons reglament de 

Participació) 



Canvis: vicepresidència 

Una Vicepresidència 

nomenada per la 

Presidència entre les 

candidatures 

presentades 

Vicepresidència Primera 

i Vicepresidència 

Segona, totes dues 

elegides per majoria 

absoluta del Ple 



Canvis: Comissió Permanent 

Presidència, 

Vicepresidència. 

Màxim 9 representants 

de les organitzacions del 

Ple del Consell, 

designades per acord de 

la Presidència i la 

Vicepresidència, més els 

grups polítics 

 

Presidència, 

Vicepresidències.  

Entre 10 i 20 

representants de les 

organitzacions del Ple, 

elegides pel Ple. Els 

grups polítics no formen 

part de la Permanent 



Canvis: Quòrum de constitució 

1/3 de membres al Plenari 

i 1/2 a la Comissió 

Permanent  

 

1/5 de membres 



Canvis: Ciutadania a títol personal 

No estava contemplat 

 

Poden participar i intervenir 

puntualment en les sessions, 

amb veu però sense vot, 

vehiculant la petició a través 

del Consell del seu barri 

 



Canvis: Grups de treball 

Al nou reglament s'afegeix que a 

cada grup de treball hi ha d'haver 

una persona membre del Ple que 

faci de coordinadora 

 



REGULACIÓ DEL RETORN 

Al nou reglament es concreta més l'obligació de 

l'ajuntament a donar resposta al Consell (terminis i forma), 

com també l'obligació del Consell amb la xarxa Barcelona + 

Sostenible 

DRETS I OBLIGACIONS 

La nova proposta concreta més els drets i obligacions dels 

membres del Consell, incloent el dret d'empara o el deure 

d'assistir a les sessions.  



PLENARI  
CONSELL CIUTADÀ 
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SOSTENIBILITAT 
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