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Ordre del dia

1. Aprovació de l’acta de la reunió anterior (21/5/2019). 5’

2. Sumari de l'informe demergència climàtica a presentar el mes de juliol. 

Irma Ventayol, coordinadora del Pla Clima. 15’

3. Valoració de la conferència del Dia Mundial del Medi Ambient i de la 

presentació de la declaració de la Comissió Permanent "Alcem-nos per una 

reactivació ecològica, social i econòmica justa". Propers passos en relació a 

l'orientació de la tasca del Consell en la sortida de la crisi de la Covid-19. 

Introducció a càrrec de Lluís Sala, vicepresident del Consell. 20’

4. Propostes de participació del Consell en el desenvolupament del 

Pla Estratègic de Cultura de Sostenibilitat i Acció Climàtica. Helena Barracó, 

cap del Departament d'Educació Ambiental de l'Ajuntament. 15’

5. Propostes d'orde del dia del Plenari del Consell a celebrar el mes de 

juliol. 15’

6. Torn obert de paraules. 10’
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2. Sumari de l’informe

d’emergencia climàtica a 

presentar el mes de juliol

Irma Ventayol

Coordinadora del Pla Clima
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Sumari de l’informe d’emergència climàtica de juliol de 2020

PRESENTACIÓ

COVID I EMERGÈNCIA CLIMÀTICA

1. Reflexions sobre la crisi provocada per la Covid-19

2. El coronavirus, un punt de no retorn: el que fem ara pot canviar el rumb 

del planeta. Article compartit amb Pep Canadell.

3. Noves oportunitats relacionades amb l’emergència climàtica

4. L’efecte del confinament en l’evolució les emissions de gasos amb 

efecte d’hivernacle a Barcelona

5. L’efecte del confinament en altres variables ambientals

DIAGNOSI

1. Noves projeccions climàtiques

El clima futur a Barcelona

Meteorologia i esdeveniments extrems a Barcelona. Impacte del canvi climàtic 

en la seva intensitat i freqüència

Comparació amb altres estudis
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2. Actualització de dades d’energia i emissions de gasos amb efecte 

d’hivernacle (2017). La mitigació, un eix clau en què cal seguir treballant

3. Transició vers una ciutat neutra en carboni 36

4. Actualització de dades socioeconòmiques. Barcelona, ciutat habitable 

també per les persones més vulnerables al canvi climàtic

ACCIONS DUTES A TERME DURANT L’ÚTLIM ANY

1. Accions preses per la situació del COVID

2. Accions estructurals

EL COMPROMÍS DE BARCELONA AMB L’EMERGÈNCIA CLIMÀTICA

Sumari de l’informe d’emergència climàtica de juliol de 2020
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3. Valoració de la conferència del Dia 

Mundial del Medi Ambient i de la 

declaració de la Comissió Permanent



7

DIA MUNDIAL DEL MEDI AMBIENT 2020: REPENSEM-NOS 

FORMAT:

- Conferència a través de la plataforma online Zoom.

- Retransmissió en directe al canal de Youtube de l’Ajuntament.

El vídeo ha quedat disponible al canal de Youtube (enllaç).

Crònica a l’Info B+S

ASSISTENTS: 

220 persones van seguir la conferència a través 

de Zoom i Youtube

VISITES AL VÍDEO (a 22 de juny):

562 visualitzacions 

https://www.youtube.com/watch?v=3dMgVt7PkyI
https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/entitats-i-empreses/bulleti/588/la-conferencia-del-dia-mundial-del-medi-ambient-incideix-en-els
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PARTICIPACIÓ DELS ASSITENTS

• Enquesta amb resultats en directe sobre els replantejaments i canvis 

d’hàbits arran de la Covid.

• Preguntes a través del xat per a la ponent. Opció de votar les preguntes 

d’altres participants.

DIA MUNDIAL DEL MEDI AMBIENT 2020: REPENSEM-NOS 
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VALORACIÓ DELS ASSITENTS. RESULTAT DE LES ENQUESTES

Nombre enquestes rebudes a data 22 juny: 71

D'acord A mitges Desacord

L’horari de l'activitat
m'ha semblat adient

83% 15% 1%

El format m'ha agradat 77% 21% 1%

El tema m'ha semblat 
interessant

80% 18% 1%

La durada de l'activitat 
ha estat adequada

70% 25% 4%

Presentació i contextualització de l’acte 3,45

Ponència de la Dra Marta G. Rivera-Ferre 3,49

Presentació i lectura de la declaració del 
Consell Ciutadà per la Sostenibilitat

3,20

Intervencions dels grup de treball de la 
Xarxa B+S

3,40

Intervenció final i cloenda a càrrec dl 
regidor Eloi Badia

3,42

Organització
Valoració de les intervencions 

(sobre 4 punts)

DIA MUNDIAL DEL MEDI AMBIENT 2020: REPENSEM-NOS 
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VALORACIÓ DELS ASSITENTS. RESULTAT DE LES ENQUESTES:

• Els aspectes generals (horari, durada, format i temàtica) s’han valorat
positivament per la majoria dels assistents. Alguns dels comentaris valoren
positivament el format virtual i també les enquestes, que van permetre que
la sessió fos més dinàmica així com la participació de l'audiència.

• Pel que fa als diferents espais i dinàmiques la valoració ha estat de més de
3 sobre 4 en tots els casos. En el cas de la intervenció del Consell, algun
comentari assenyala que la lectura de documents en general es fa
‘pesada’. Alhora també entenen que un document consensuat per un grup
s’ha de llegir fidelment.

• També destaquen alguns comentaris sobre el tancament final, va resultar
una mica freda o sobtada per als assistents.

DIA MUNDIAL DEL MEDI AMBIENT 2020: REPENSEM-NOS 
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Declaració de la Comissió Permanent "Alcem-nos per una reactivació

ecològica, social i econòmica justa“

Propers passos en relació a l'orientació de la tasca del Consell en 

la sortida de la crisi de la Covid-19.

DIA MUNDIAL DEL MEDI AMBIENT 2020: REPENSEM-NOS 

https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/ccsostenibilitat_dmma_5juny2020_2.pdf
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4. Pla Estratègic de 

Cultura de sostenibilitat i acció

climàtica 2020-2030

Helena Barracó

Cap del Departament d’Educació Ambiental
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Pla Estratègic de Cultura de sostenibilitat i acció climàtica

La cultura de sostenibilitat pot entendre’s com el conjunt de 

coneixements, valors i pràctiques que la ciutadania, tan 

individualment com col·lectivament, ha de desenvolupar amb 

responsabilitat, racionalitat i creativitat per afrontar les problemàtiques 

socioambientals, defensant els drets bàsics de les persones dins dels 

límits ecològics del nostre planeta. 

Parlar de construir i estendre la cultura de la sostenibilitat és parlar de 

repensar com vivim i d’innovar per trobar solucions que millorin la 

qualitat de vida sense degradar el medi ambient i els recursos ni 

acumular problemes per al futur o per a altres llocs del món.
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Pla Estratègic de Cultura de sostenibilitat i acció climàtica

El Pla Estratègic de Cultura de Sostenibilitat i Acció Climàtica 

2020-2030 vol establir les línies estratègiques per tal de:

• mobilitzar la responsabilitat,

• activar la racionalitat,

• desplegar la creativitat per imaginar i dissenyar les millors 

solucions

per afrontar els reptes socioambientals de la ciutat, oferint 

programes, accions, oportunitats pel treball en xarxa i la 

participació en projectes pels diferents agents i forces vives de 

la ciutat (ciutadania, escoles, entitats, empreses i comerços).

Entenem que impulsar la cultura de sostenibilitat és endegar i 

facilitar processos dirigits a apoderar les persones perquè participin a 

imaginar com millorar el seu entorn i a fer-ho possible, implicant-se en 

projectes concrets de transformació social. Són processos de 

construcció compartida, que inviten les persones a ser-ne 

protagonistes. 
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Pla Estratègic de Cultura de sostenibilitat i acció climàtica

Pre-
DIAGNOSI

Valoració qualitativa dels
resultats de cada línia de 
treball

Indicadors agregats de 
graus d’implicació de la 
ciutadania

Mapa d’actors

Constitució d’equip de 
treball

DIAGNOSI

Revisió de documents de 
referència
Context internacional

nacional, autonòmic, 
metropolità

Plans i programes municipals 
relacionats
Benchmarking d’experiències
exitoses
Situació actual
Grups d’interès/actors

DEFINICIÓ 
D’ESTRATÈGIA

•Visió

•Misió

•Objectius estratègics

PLA 
D’ACCIÓ

• Definició d’accions: 
descripció, 
priorització, 
responsables, 
pressupost, 
descripció, terminis, 
calendaris

Aprovació i 
Seguiment

Presentació del Pla:
Interna: Ajuntament
Xarxa B+S
Aprovació formal del Pla

Seguiment:

Indicadors

Avaluacions de projectes I 
actuacions

Fases- 2020

Maig-JuliolMarç- Abril Set-octubre Nov-desembre

Entrevistes

ESBORRANY

MARC ESTRATÈGIC

Participació de la xarxa de 

signants B+S

Sessió participativa interna 

Ajuntament de Barcelona

SESSIÓ DAFO INTERNA 

(Cultura de Sostenibiltat)

MEMÒRIA DE CULTURA DE 

SOSTENIBILITAT

PLA ESTRATÈGIC DE CULTURA DE 

SOSTENIBILITAT I ACCIÓ CLIMÀTICA 

2020-2030

D’on venim?

Quina és la feina que fem?
On som en conjunt? On volem anar? Com hi anem?

Presentació al 

Consell de 

Sostenibilitat

Decidim RETORN


