Consell Ciutadà per la Sostenibilitat

COMISSIÓ PERMANENT DEL CONSELL CIUTADÀ PER LA SOSTENIBILITAT
Acta de la sessió del 29 de juny de 2020 (pendent de signatura)
A través de plataforma telemàtica, el dia 29 de juny de dos mil vint, a les 16.30 h, es reuneix la
Comissió Permanent del Consell Ciutadà per la Sostenibilitat, sota la presidència del Sr. Lluís Sala,
vicepresident del Consell, assistit per la Sra. Marta Cuixart com a secretària del Consell.
Hi concorren els Srs. i les Sres.:
Organització

Representant

Grup Municipal Barcelona pel Canvi

Benítez, Oscar

Universitat Pompeu Fabra

Boleda, Martí, en substitució de Mònica
Figueras

COAMB - Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya

Bonet, Berta, en substitució de Lorena
Vela

Grup Municipal de Junts per Catalunya

Cabrerizo, Julià, en substitució d’Elsa
Artadi

PIMEC - Micro, petita i mitjana empresa de Catalunya

Clapés-Saganyoles, Álvaro, en
substitució d’Alejandro Goñi

CCOO - Comissions Obreres

Diéguez, Laura

Rezero - Fundació Catalana per a la Prevenció de
Residus i el Consum Responsable

Díez, Elena, en substitució de Rosa
Garcia

Grup Municipal de Ciutadans

Labrador, David

Grup Municipal del Partit Popular

Martín, Isaac

Àrea Metropolitana de Barcelona

Romero, Ana, en substitució d’Imma
Mayol

Com a persones convidades o observadores
Ecologia Urbana, Ajuntament de Barcelona

Barracó, Helena

Secretaria Barcelona + Sostenible

Ferrer, Anna

Secretaria Barcelona + Sostenible

Rovira, Patrícia

Regidoria d’Emergència Climàtica i Transició
Ecològica

Sòria, Mariona

Ecologia Urbana, Ajuntament de Barcelona

Ventayol, Irma

No assisteix i s’excusa el Sr. Jeremie Fossie, Eco-Union.

La sessió s’inicia a les 16.30 h a l’espai virtual de la plataforma Jitsi Meet anunciat a la convocatòria, però
degut a que es produeixen incidències tècniques que impedeixen el funcionament de l’àudio del
vicepresident del Consell, des de la Secretaria es demana a les persones connectades que es
traslladin a la plataforma Zoom reservada com a alternativa. Anna Ferrer de la Secretaria Barcelona +
Sostenible roman a l’espai de Jitsi Meet per avisar en cas que alguna persona es connecti més tard.
Un cop normalitzada la connexió, donat que hi ha persones noves a la reunió, s’inicia la sessió amb
una ronda de presentacions.
La secretària informa que el regidor Eloi Badia s’excusa perquè per solapament amb un acte ineludible
no podrà assistir a la reunió. Ens acompanya Mariona Sòria com a representant de la Regidoria
d’Emergència Climàtica i Transició Ecològica per respondre o traslladar possibles qüestions adreçades
a la Regidoria. En absència del president i seguint el reglament del Consell, assumeix la presidència
de l’acte el vicepresident Lluís Sala.

1. Aprovació de l’acta de la reunió anterior
S’aprova l’acta de la sessió realitzada el 21 de maig de 2020, enviada prèviament per correu
electrònic a tots els membres de la Comissió Permanent.
Es recorda que els continguts més significatius, pel que fa a acords presos, són els del procediment
per elaborar la declaració de la Comissió Permanent que es va presentar el 5 de juny, Dia Mundial del
Medi Ambient.

2. Sumari de l'informe d’emergència climàtica a presentar el mes de juliol
Irma Ventayol, coordinadora del Pla Clima, inicia una presentació succinta de l'informe
d’emergència climàtica que l’Ajuntament de Barcelona té intenció de fer públic aquest proper mes de
juliol.
L’informe, que encara no està tancat, inclou un primer apartat de reflexions sobre la crisi provocada
per la Covid-19. Hi ha una part d’anàlisi de l’efecte del confinament en l’evolució de les emissions de
gasos amb efecte d’hivernacle i altres variables ambientals a Barcelona. També contempla noves
oportunitats relacionades amb l’emergència climàtica. Es planteja acompanyar aquesta part amb un
article de Pep Canadell (director executiu del Global Carbon Project i un dels autors dels informes de
l'IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change).
L’informe inclou també l’actualització de les projeccions climàtiques, de les dades d’emissions i un
apartat dedicat a les accions dutes a terme durant l’últim any.
La proposta que ja es va plantejar a la Comissió Permanent i al Plenari de gener és que el Consell
faci el seguiment de la implantació de la Declaració d’Emergència Climàtica. Per tant, es proposa
que s’inclogui aquest tema al Plenari del mes de juliol.
Per problemes tècnics amb la connexió local d’Irma Ventayol, i després d diversos intents, finalment
no pot finalitzar la seva presentació ni respondre a possibles preguntes o comentaris de la Comissió
Permanent.
La secretària proposa que, donat que la Comissió Permanent ha rebut anticipadament per correu
electrònic el sumari de l’informe, en cas que vulguin fer alguna pregunta o comentari addicional sobre
aquest punt de l’ordre del dia, l’adrecin per correu electrònic a la secretaria del Consell. En cas que
es rebin aportacions, des de la Secretaria es recolliran per fer-ne un retorn conjunt.
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Acords:


S’acorda que l’informe d’emergència climàtica s’inclourà a l’ordre del dia del proper Plenari
del Consell Ciutadà per la Sostenibilitat.

Preguntes:


Des de Barcelona pel Canvi pregunten per escrit via xat, en relació al punt 5 del sumari L’efecte del confinament en altres variables ambientals -, si s'ha fet algun estudi o valoració
de l'augment de consum d'aigua, degut a les pautes d’higiene i desinfecció relacionades amb
la Covid-19.

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.
La secretària fa un resum molt breu de l’acollida de la conferència telemàtica del Dia Mundial del
Medi Ambient, amb les dades d’assistència i les valoracions dels participants que s’han enviat
prèviament a la Comissió Permanent.
Seguidament intervé Lluís Sala, vicepresident del Consell, que en fa una valoració molt positiva.
Centra la seva intervenció en la declaració del Consell.
Explica que per acord de la Comissió Permanent es va crear un equip de treball format per membres
de la mateixa Comissió. Gairebé a contrarellotge van concebre i redactar la declaració "Alcem-nos
per una reactivació ecològica, social i econòmica justa", que es va presentar a la conferència del Dia
Mundial del Medi Ambient. Destaca el bon funcionament d’aquesta forma de treball en un grup reduït,
àgil i viva, com a model que es podria estendre a altres iniciatives del Consell.
Planteja l’interès de potenciar la participació dels diversos sectors del Consell, per aconseguir
propostes des de cada un dels mateixos sectors.
Considera que hi hauria d’haver unes accions connectades amb aquesta declaració; que puguin
sortir propostes per treballar a partir d’ara. La declaració pretén que els reptes ambientals i climàtics
no es deixen de banda sinó ben al contrari, i que com a Consell s’assumeixi el compromís i la
responsabilitat de treballar-hi.
Des de la Secretaria, Marta Cuixart apunta que la mateixa estructura de la declaració obre les
possibles línies de treball:
-

-

Compromisos del Consell: com a primer pas, es podria presentar al Plenari per a la seva
aprovació explícita, més enllà de la comunicació i obertura a aportacions que s’ha fet per
correu electrònic, per afavorir la seva implicació.
Treball en les demandes a l’Ajuntament de Barcelona.
Plantejament de com afavorir l’acció de les entitats de la xarxa Barcelona + Sostenible.

4. Propostes de participació del Consell en el desenvolupament del Pla Estratègic de
Cultura de Sostenibilitat i Acció Climàtica
Presenta la proposta Helena Barracó, cap del Departament d'Educació Ambiental de l'Ajuntament
de Barcelona. Utilitza com a suport l’esquema de la presentació que els membres del Consell han
rebut anticipadament.
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Explica que la proposta és fer un Pla Estratègic de Cultura de Sostenibilitat i Acció Climàtica per a un
període de 10 anys, 2020-2030. Es vol que integri tots els programes d’educació ambiental
d’Ecologia Urbana de l’Ajuntament de Barcelona, que estigui alineat amb la urgència de l’acció
climàtica i que interpel·li la ciutadania.
Es consideren dins aquest marc de treball la xarxa Barcelona + Sostenible, els programes per a
centres educatius i per a la ciutadania, els equipaments, les relacions amb d’altres administracions,
etc.
Informa que entorn al mes d’octubre començarà el procés participatiu, amb sessions presencials i a
través de la plataforma Decidim.
El propòsit la presentació d’avui és informar-ne la Permanent i, si aquesta ho considera interessant,
presentar-ho al Plenari del mes de juliol. L’objectiu de la presentació seria recollir les impressions i
opinions del Consell des de l’inici, convidar els seus integrants a participar i a fer el seguiment del
procés participatiu.
Incorpora en la seva intervenció una definició de cultura de sostenibilitat: 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.
Afirma que cal posar èmfasi en projectes de transformació social. 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 ni esgotar els recursos; no acumular problemes
per al futur o per a altres llocs del món. Desplegar la creativitat, perquè tot allò que vindrà ho haurem
de treballar de manera col·lectiva.
Informa que actualment ens trobem en la fase de diagnosi. S’ha treballat en una memòria de cultura
de sostenibilitat d’Ecologia Urbana, recollint totes les accions realitzades pel durant 2015-2019,
També s’ha fet una anàlisi DAFO interna amb àmplia participació dels equips tècnics implicats en els
diferents programes. S’ha elaborat la memòria, un resum executiu, el buidatge de la DAFO. Es
recolliran també plans i programes municipals, iniciatives inspiradores i entrevistes d’experts. Es vol
plantejar una proposta de línies estratègiques en comptes d’iniciar la participació partint de zero.
Es proposa fer una sessió participativa amb els membres de la xarxa B+S per perfilar les línies
estratègiques i les maneres de desplegar-les. Subratlla que moltes organitzacions i centres educatius
de la xarxa es dediquen o fan tasques d’educació ambiental, per tant, seran ADN d’aquest pla.
Es vol demanar al Consell quin rol voldrà tenir en aquest procés participatiu i en el seguiment de
l’estratègia.
Marta Cuixart recorda que en el cas del Pla Clima membres de la Comissió Permanent i del Consell
van formar part de la comissió de seguiment que vetlla per la qualitat del procés participatiu.
Pregunta com valorarien que la Comissió Permanent esdevingués la comissió de seguiment.

Intervencions de la Comissió Permanent
PIMEC demana quins són els públics objectius d’aquest pla estratègic, Helena Barracó corrobora que
és un pla adreçat a tots els col·lectius, incloent les empreses, comerços i ciutadania no organitzada.
El vicepresident del Consell, alhora representant d’un centre educatiu, CCOO, PIMEC, l’AMB
expliciten que estenen la mà per col·laborar en el desenvolupament del pla.
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Des de Barcelona pel Canvi diuen que sovint tenen la sensació que estem demanant permís perquè
ens escoltin. Expressa la importància de passar a l’acció fermament i que les iniciatives més
transformadores i els plans més potents no passin de puntetes pels plenaris de l’Ajuntament.
La Comissió considera que com que cada cop sorgeixen més projectes, no es podran entomar tots
des de la Comissió Permanent. Es proposa que s’assigni un membre del Consell perquè faci de pal
de paller de cada grup de treball, tal com marcarà el nou reglament. També es torna a posar en valor
el cas de la declaració del Dia Mundial del Medi Ambient com a forma de funcionament àgil i eficient.
Pot ser un mecanisme de treball: establir 2-3 persones que s’ocupen de treballar una proposta, i obrir
un document drive per compartir amb tots els membres de la Comissió.
Helena Barracó detalla més els elements del procés participatiu proposat: obertura de l’espai al
Decidim Barcelona a l’octubre; organització d’unes sessions de participació internes d’Ajuntament,
per consolidar aliances; realització de sessions participatives buscant oportunitats amb els públics
afins i per sectors (per exemple, el dels joves, col·laborant amb el Consell de la Joventut de
Barcelona), i/o aprofitar moments de trobada d’aquests col·lectius per recollir les seves aportacions;
organització d’una sessió adreçada a la xarxa Barcelona + Sostenible i oberta a tothom.
Marta Cuixart suggereix que més que crear un grup de treball a priori, pot ser una conseqüència: si
aquest procés crea expectació i motivació es pot crear un grup de treball no només de seguiment
sinó perquè les mateixes entitats es poguin enriquir d’aquest procés per les seves estratègies i les
pràctiques que lideren.
Des del COAMB insisteixen que cal veure quins són els públics diana i fer xerrades dirigides per tal
de treure’n aportacions més específiques i més riques. Cal empoderar i incloure els diferents
col·lectius perquè es posicionin sobre aquest tema i fer que se senti la seva veu i se’ls escolti.
Des de Rezero consideren que és positiu obrir-ho al Plenari i crear una comissió de seguiment
d’aquest pla. Planteja que pot anar més enllà de la fase d’elaboració, i fer el seguiment del
desplegament del mateix pla estratègic. Marta Cuixart aclareix que el seguiment del pla pot recaure
en el Consell, en una comissió o un grup de treball, però diferencia les funcions de la comissió de
seguiment del procés participatiu, que es crea per garantir la qualitat de la participació: valora per
exemple si s’arriba tots els col·lectius implicats, si s’està fent un retorn correcte als participants, etc.
La tasca de seguiment de la implementació del pla aprovat i les seves accions es focalitza en els
continguts del pla.
Acords:
 S’acorda presentar al Plenari del Consell la proposta de procés participatiu del Pla Estratègic
de Cultura de Sostenibilitat i Acció Climàtica, recollir opinions, interès dels membres en
participar i en formar part de la comissió de seguiment del procés participatiu.

5.

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

Marta Cuixart informa que s’ha proposat des de la Presidència, d’acord amb la Vicepresidència, una
data per la sessió plenària del Consell, en format telemàtic, dijous 16 de juliol a les 16.30 h.
Per complir amb l’acord de la reunió de la Comissió Permanent del mes de gener, es vol cercar que a
la sessió s’afavoreixi la participació, més enllà de les exposicions i intervencions que puguin fer les
diferents persones i entitats.
Des de CCOO es proposa, i s’accepta, que s’enviï prèviament als membres del Plenari un qüestionari
perquè es familiaritzin amb els continguts de la sessió, aportin informació i es posicionin en relació a
les propostes que es realitzaran. Les preguntes han de ser concretes i alhora obertes perquè les
aportacions siguin més riques. El recull d’aquestes aportacions servirà per tenir una primera
aproximació i saber per on van les motivacions, quin múscul tenen en aquest moment les entitats,
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quines tenen més capacitat d’actuació i implicació. Així s’afavorirà que la sessió virtual sigui més
dinàmica.
Acords:










6.

L’ordre del dia del Plenari inclourà els punts tractats a l’actual reunió de la Comissió
Permanent:
- informe d’emergència climàtica;
- presentació de la declaració de la Comissió Permanent "Alcem-nos per una
reactivació ecològica, social i econòmica justa" i propers passos en relació a
l'orientació de la tasca del Consell en la sortida de la crisi de la Covid-19;
- presentació i propostes de participació del Consell en el desenvolupament del Pla
Estratègic de Cultura de Sostenibilitat i Acció Climàtica.
Dimarts 30 de juliol s’enviarà des de la Secretaria la convocatòria del Plenari del Consell pel
dijous 16 de juliol de 16.30 a 18 h, amb l’ordre del dia proposat.
Es recolliran, prèviament a la sessió plenària, aportacions dels membres del Consell en
relació amb els diferents punts de l’ordre del dia a través d’un qüestionari que s'enviarà entre
el 6 i el 7 de juliol.
Per no dispersar la informació, no s’enviarà documentació prèvia a la sessió plenària com a
arxius adjunts al correu electrònic, sinó que la informació dels diferents punts de l’ordre del
dia s’integrarà dins el qüestionari.
La preparació d’aquest qüestionari es farà recollint propostes dels membres de la Comissió
Permanent a un document drive que la Secretaria obrirà dimarts 30 de juny.
La propera reunió de la Comissió Permanent serà el mes de setembre, en una data encara
per determinar.

Torn obert de paraules

Marta Cuixart informa d’un altre tema: les bones pràctiques de membres de la xarxa Barcelona +
Sostenible reconegudes pel 2019, que normalment es presenten durant el Dia Mundial del Medi
Ambient, enguany, donada la situació excepcional, està previst que es presentin durant la jornada de
networking –“Fem Xarxing” a l’octubre. Per facilitar la selecció, des de la Secretaria Barcelona +
Sostenible s’ha preparat una presentació que inclou una petita fitxa tècnica explicativa de cadascuna
de les iniciatives proposades. S’enviarà a la Comissió Permanent perquè els membres que vulguin
puguin fer la seva valoració, i es convocarà una sessió tècnica per decidir les que seran
reconegudes.
Sense més intervencions, la sessió finalitza a les 18.10 h.

Secretària del Consell

VIP La Vicepresidència
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