Consell Ciutadà per la Sostenibilitat

COMISSIÓ PERMANENT DEL CONSELL CIUTADÀ PER LA SOSTENIBILITAT
Acta de la sessió del 21 de maig de 2020 (pendent signatura)
A la sala virtual per modalitat telemàtica a través de la plataforma Jitsi Meet, el dia 21 de maig de dos
mil vint, a les 17.30 h, es reuneix la Comissió Permanent del Consell Ciutadà per la Sostenibilitat, sota
la presidència del Sr. Eloi Badia, president del Consell, assistit per la Sra. Marta Cuixart, com a
secretària del Consell.
Hi concorren els Srs. i les Sres.:
Organització

Representant

Vicepresident

Sala, Lluís

Grup municipal de Barcelona pel Canvi

Benítez, Oscar

Universitat Pompeu Fabra - UPF

Boleda, Martí, en substitució de Mònica
Figueras

Micro, petita i mitjana empresa de Catalunya PIMEC

Clapés-Saganyoles, Álvaro en substitució
d'Alejandro Goñi

Comissions Obreres – CC.OO

Diéguez, Laura

Eco-Union

González, Alejandro en substitució de Jeremie
Fosse

Grup municipal de Ciutadans

Labrador, David

Grup municipal del Partit Popular

Martín, Isaac

Club EMAS

Passalacqua, Maria en substitució de Josep
Martínez Ruzafa

Àrea Metropolitana de Barcelona - AMB

Romero, Ana en substitució d'Imma Mayol

Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya - COAMB

Vela, Lorena

Com a convidats o observadors
Secretaria Barcelona + Sostenible

Ferrer, Anna

Secretaria Barcelona + Sostenible

Pérez, Gabriela

Secretaria Barcelona + Sostenible

Rovira, Patrícia

Regidoria d’Emergència Climàtica i Transició
Ecològica

Soria, Mariona

No assisteixen i s’excusen els Srs. i les Sres.:
Josep Mª Alpuente Carrera, Lliga per a la Defensa del Patrimoni Natural (DEPANA); Sònia Centelles,
TMB - Transports Metropolitans de Barcelona; Rosa Garcia, Rezero - Fundació Catalana per a la
Prevenció de Residus i el Consum Responsable; Grup Municipal d’Esquerra Republicana de
Catalunya; Grup Municipal de Junts per Catalunya; Grup Municipal Socialista.

Marta Cuixart, secretària del Consell, dona unes indicacions tècniques i procedimentals per aquesta
primera sessió telemàtica de la Comissió Permanent.
Eloi Badia, regidor d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica, dona la benvinguda i transmet el seu
escalf i un record a aquells familiars i persones estimades que ens han deixat durant aquests dies, per
tenir-los presents.
L’acte es desenvolupa segons l’ordre del dia:
1. Aprovació de l’acta de la reunió anterior
S’aprova l’acta de la sessió realitzada el 8 de gener de 2020, enviada prèviament per correu electrònic
a tots els membres de la Comissió Permanent. Es recorda que a la sessió es va tractar, sobretot, la
proposta de nou reglament del Consell i altres continguts per a la sessió plenària del mes de gener.
Marta Cuixart informa que el nou reglament es troba en procés de revisió jurídica i que es preveu la
seva aprovació i publicació de cara a la tardor.
2. Informació sobre la gestió de la ciutat en relació a la Covid i la seva repercussió en el
medi ambient, a càrrec del regidor Eloi Badia.
El regidor Eloi Badia informa que des de la Regidoria i la Gerència de Medi Ambient i Serveis Urbans
s’està treballant intensament en serveis essencials: la recollida i la neteja al 100%, la gestió de parcs
i jardins i la gestió de les platges.
L’Ajuntament de Barcelona s’ha reinventat en molt poc temps, entenent que la realitat de la nostra
ciutat està canviant a marxes forçades i amb una intensitat brutal. Si fins ara la lògica ja era d’esprint,
ara passa a ser una marató, ja que estem davant d’una situació que, segurament, durarà uns anys.
Potser la percepció és que l’emergència climàtica ha quedat en un segon pla, però subratlla que per la
Regidoria ha estat present i que, precisament, aquesta situació excepcional de la Covid evidencia com
ens situarem en un futur.
Valora que, amb l’alliberament dels carrers, la ciutadania s’ha posat al centre i, per tant, també la salut
i la reivindicació d’un aire més net. Empíricament s’han evidenciat moltes coses: la contaminació com
un agreujant de la salut, els indicadors relacionats amb el nivell d’emissions han caigut estrepitosament,
increment de la consciència sobre la importància de la salut Es fa palès que els circuits curts i locals
de producció i consum són fonamentals per fer-nos més resilients, i que no podem mirar cap a una
altra banda que no sigui cap a l’economia circular i considerar els residus com un recurs.
Informa sobre el Pacte per Barcelona per afrontar la crisi generada per la Covid-19, que s’ha desplegat
aquests dies. El Pacte no anul·larà cap dels espais existents; s’emmarca molt en el context de la Covid
i busca establir grans acords de ciutat. Té una dimensió d’afrontar tota la desigualtat i de reactivació
econòmica. Subratlla que interessa que l’emergència climàtica hi sigui present. No desitgem fer una
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altra declaració d’emergència climàtica, sinó que necessitem fer-la transversal per consolidar els reptes
definits.
Explica que la ciutat de Nova York s’està emmirallant en Barcelona pel que fa a la Declaració de
l’Emergència Climàtica, com un procés que va més enllà de l’Ajuntament i defineix un full de ruta.
Planteja com a proper pas a Barcelona destacar amb un moment cèntric l’emergència climàtica a
Barcelona, de cara al juliol, que serveixi d’enllaç de tot el que està passant i el que s’està reactivant a
la ciutat. Destaca que campanyes com la de #RecuperemElsCarrers ajuden enormement a fer sentir
la veu de les organitzacions més nítida i clara. Així mateix, celebra que el primer projecte de llei aprovat
per a tramitació del Govern sigui el de Canvi Climàtic i Transició Energètica.
Marta Cuixart proposa, i s’acorda, donar pas al següent punt de l’ordre del dia, que està relacionat, i
fusionar les rondes d’intervencions dels punts 2 i 3 de l’ordre del dia.
3. El rol del Consell en la sortida de Barcelona de la crisi de la COVID en clau de
sostenibilitat. Proposta de creació d’un grup de treball i de donar visibilitat a aquest
tema el Dia Mundial del Medi Ambient.
S’informa que aquesta proposta prové d’una aportació d’Eco-union, així que presenta la proposta
Alejandro González en representació d’aquesta entitat. Fa una reflexió sobre la necessitat de fer un
seguiment acurat de les actuacions del moment de desescalada que s’apropa i l’status quo actual, amb
l’objectiu que les grans línies i mesures del Pla Clima no es vegin minvades sinó al contrari,
operativitzar-les, materialitzar-les, prioritzar-les i dotar-les de pressupost.
Eco-union opina que el Consell Ciutadà per la Sostenibilitat hauria de tenir un paper actiu en aquest
seguiment, incloent l’impacte de la pandèmia en el teixit associatiu, com l’Ajuntament està reaccionant
davant d’aquesta situació i dels acords climàtics. L’agenda ambiental hauria de ser la forma per avançar
en temes de salut pública i de transició ecològica, amb una perspectiva social i ambiental. Considera
que no s’ha de perdre l’oportunitat de ser un agent actiu i fer el seguiment de totes aquestes qüestions
i, en concret, del que està fent l’Ajuntament.
Des del Club Emas, Maria Passalacqua, alineats amb el que afirmen des d’Eco-Union, opinen que no
podem retrocedir en allò que ja s’estava treballant. Expliquen que estan compartint amb les empreses
la preocupació que la Covid esdevingui l’excusa per retrocedir en termes ambientals. Internament estan
creant un grup de treball per resoldre preguntes freqüents i temes operatius. Per exemple,; respondre
a qüestions com les fonts d’aigua segures, tenint en compte que ja s’havien fet molts avenços per
treure el plàstic d’un sòl ús. Afirmen que no podem perdre terreny, tant a nivell macro de ciutat com
micro dins de les mateixes organitzacions. Es posicionen a favor de crear un grup de treball i/o treballar
en aquesta línia.
Des de Comissions Obreres, Laura Diéguez subratlla que hi ha molta preocupació de com les
condicions econòmiques estan afectant la classe treballadora. Respecte a les paraules del regidor,
afegeix que tot el que repercuteix en serveis socials té a veure amb el medi ambient i la sostenibilitat i,

Comissió Permanent del Consell Ciutadà per la Sosteniblilitat, 21/5/2020. Pàgina 3 de 6

per tant, cal incloure indicadors de salut, socials, laborals, etc. que mostrin quina és la situació actual i
quin impacte està tenint la pandèmia, perquè, i de manera objectiva, reflecteixin com està vivint la
societat (tipus de prestació, nivell d’ingressos...). Pensen que és pertinent crear un grup de treball, per
fer una bona diagnosi i després implementar mesures i saber molt bé quines són les més prioritàries.
Amb previsió que vindran altres crisis, tenim l’oportunitat de fer les coses diferents, fent una transició
justa, acompanyant les empreses i els treballadors i treballadores, i que ningú no quedi enrere.
Destaquen els acomiadaments i la proposta de reconversió de l’empresa Nissan.
Pel que fa a la situació actual de mobilitat, posen en valor la mobilitat activa i aposten per una mobilitat
sostenible, inclusiva i segura. Són partidaris de reduir l’ús del vehicle privat per a desplaçaments, però
reclamen alhora esforços per garantir una seguretat als treballadors/es i que es faci una planificació
d’intermodalitat, més enllà del municipi de Barcelona.
El vicepresident, Lluís Sala, comenta que per a les escoles també està sent un temps convuls i amb
moltes ambigüitats en les directrius que reben. Anima a aprofitar la fortalesa del Consell i reflexionar i
plantejar accions ciutadanes. Amb el confinament hem descobert que hi ha altres maneres de fer i que
són possibles, que podem fer força perquè es doni un canvi d’hàbits. Proposa copsar com s’està vivint
i com està impactant la situació a les organitzacions, com a punt de partida. Planteja actuar en dues
velocitats: presentar en un primer moment, pel Dia Mundial del Medi Ambient, un posicionament del
Consell davant d’aquesta crisi, que impliqui la xarxa Barcelona + Sostenible, i després una acció més
a llarg termini, proactiva, de les entitats cap a fora.
Es planteja també la necessitat de fer una bona diagnosi de l‘impacte de la Covid en la xarxa Barcelona
+ Sostenible. Marta Cuixart apunta que la Secretaria de Barcelona + Sostenible pot contribuir a fer un
recull. Informa que algunes entitats ja estan fent aquest treball mb els seus col·lectius; Torre Jussana,
la Cambra de Comerç, la Xarxa d’Economia Solidària, etc. I contempla els vincles amb els grups de
treball del Consell, que ja tenen unes declaracions i/o manifestos elaborats, que es poden llegir en clau
de la realitat actual.
Marta Cuixart proposa focalitzar la reunió en com ens organitzem: si és amb un grup de treball, hauria
de ser operatiu a curt termini per aprofitar el Dia Mundial del Medi Ambient com a jornada en què el
posicionament i crida del Consell pot tenir més repercussió i implicar les organitzacions.
Des de la Universitat Pompeu Fabra, Martí Boleda, ho veu pertinent.
Des de Barcelona pel Canvi, Oscar Benítez mostra preocupació per com es compagina el tema de
l’emergència sanitària amb l’emergència climàtica; en l’impacte de moltes mesures higièniques en
l’increment del consum d’aigua potable, de residus... proposa fer més campanyes de sensibilització en
aquest sentit.
Des de l’AMB, Ana Romero també es mostra a favor d’aquestes dues línies complementàries: d’una
banda, fer un comunicat el 5 de juny i, de l’altra, establir un mecanisme de seguiment de les mesures
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i d’aquells indicadors ambientals i socials que són clau i crítics. A més, considera que s’ha d’aprofitar i
posar en valor la feina que ja estan fent des dels grups de treball, no crear-ne un de nou.
Des del grup municipal del PP, Isaac Martín, troba adequat proposar un escrit en defensa del medi
ambient, però considera que el que toca ara és unir esforços per a la recuperació econòmica i deixar
de criminalitzar la gent que va a treballar amb cotxe.
Des de CCOO, manifesten que aposten per una recuperació econòmica més verda i circular, per una
rehabilitació d’edificis amb un ús d’energies netes, etc. i propostes encaminades al New Green Deal
com a model socioeconòmic neutre d’emissions.
Des de PIMEC, Álvaro Clapés-Saganyoles, i des de la perspectiva en què es troba l’empresariat i el
comerç de Catalunya i Barcelona, es mostren a favor de fer un comunicat i treballar en la mateixa
sintonia. Tot i que subratllen que, ara mateix, el prioritari per l’empresari i el comerç és tenir liquiditat.
Destaquen que aquests dies ha augmentat molt el comerç electrònic i, en conseqüència, la distribució
i el trànsit rodat i d’entregues. Valoren que seria oportú afavorir una activitat comercial més sostenible.
Demanen que des de l’administració pública es treballi en favor del comerç de barri i el petit empresari.
Defensen un comunicat sense que entri en contradicció amb els comerciants.
Des del Club Emas consideren que s’ha d’ajudar a la ciutadania a entendre quins són els equilibris
que s’han de trobar davant d’aquesta situació i de consignes molt dispars i contradictòries. Proposen
apostar per crear un eslògan pel 5 de juny que ens faci pensar i que aporti.
Eloi Badia afirma que hem d’abordar l’emergència climàtica amb el mateix convenciment que hem
abordat el coronavirus. Pel que fa a l’activitat econòmica, el mateix Fòrum de Davos recalca que una
ciutat amb desigualtats no és una ciutat productiva i una societat sense afrontar l’emergència climàtica
no té retorn. Sorprès de per on s’està enfilant el debat, considera que és essència del Consell Ciutadà
per la Sostenibilitat defensar la introducció de l’ecologisme a la perspectiva econòmica, perquè si no,
no hi ha economia que sobrevisqui. La despesa pública ha d’introduir una transició ecològica, més
resilient, més social, amb menys desigualtats i amb perspectiva ecològica.
Des del COAMB, Lorena Vela trasllada la idea que estan convençuts que la sortida a la crisi va de la
mà d’una transició ecològica i d’una transició econòmica. Si no cuidem la salut del nostre entorn no hi
haurà economia. Estan posicionats en aquesta línia i porten dies treballant en això i adherint-se a
d’altres campanyes.
Acords presos:


En comptes de crear un grup de treball ad hoc, la Comissió Permanent considera i assumeix
com a funció pròpia i del Ple Consell l’orientació de la tasca en el context de la crisi i en la
sortida d’aquesta. En aquest sentit, acorda reforçar el seu paper i intensificar les dinàmiques
de treball.
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Des de la Comissió Permanent es redactarà un comunicat de posicionament del Consell
davant la sortida de la crisi de la Covid-19, que es farà públic el 5 de juny, Dia Mundial del Medi
Ambient, en un format per decidir.



Per ser més àgils i operatius, el desenvolupament de la proposta de comunicat pivotarà sobre
un grup impulsor de la Comissió Permanent. El nucli impulsor plantejarà objectius específics,
pautes de treball, continguts del comunicat i proposta de com presentar-lo. En l’elaboració de
continguts es tindran en compte les qüestions que han aflorat durant aquesta sessió de la
Comissió Permanent: proximitat, reactivació econòmica i ecologia, aspectes socials, etc.



El comunicat tindrà un títol que cridi l’atenció i que sigui representatiu del missatge que es vol
donar. S’apunten com a primeres idees “Transició ecològica i salut pública per un economia
justa i de proximitat”, “Reactivació ecològica X una bona reactivació econòmica”.



La proposta es compartirà amb tota la Comissió Permanent per recollir les seves aportacions,
i posteriorment amb el Plenari del Consell.



El nucli impulsor estarà format per les quatre persones de la Permanent que s’han proposat:
Lorena Vela, COAMB; Maria Passalacqua, Club Emas; Alejandro González, Eco-Union; i Lluís
Sala, vicepresident del Consell.



Des de la Secretaria del Consell es crearà, el divendres 22 de maig, un document compartit
online on es podrà bolcar inicialment la pluja d’idees sobre el comunicat i treballar en el
redactat.



Es fixen uns terminis de treball. El dimecres 27 de maig, tenir un esborrany del comunicat per
obrir i compartir amb tots els membres de la Comissió. El dimecres 3 de juny, tenir el comunicat
enllestit, amb la versió definitiva.



El comunicat del Consell del Dia Mundial del Medi Ambient servirà de base per construir els
continguts posteriors i orientar la tasca del Consell en relació a la sortida de la crisi, incloent la



voluntat i el compromís de fer un seguiment de les actuacions d’emergència climàtica i dels
indicadors significatius davant la Covid.
Es fixarà la pròxima reunió de la Comissió Permanent en el termini d'un mes, per tractar sobre
l’orientació de la tasca del Consell, incloent els mecanismes de seguiment del que està fent
l’Ajuntament de Barcelona per sortir de la crisi en clau de sostenibilitat i d’emergència climàtica.

4. Torn obert d’intervencions
Els participants fan una valoració positiva del funcionament de la sessió telemàtica, i estan d’acord en
donar continuïtat a aquest format. Es deixa obert el plantejament de propostes de millora.
Sense més intervencions, la sessió finalitza a les 18.50 h.

Secretària del Consell

VIP La Presidència
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