Trobades Sectorials 2022
CONSELL CIUTADÀ PER LA SOSTENIBILITAT
15 de març de 2022

#bcnsostenible

Programa
1. Benvinguda i objectiu de la sessió (5’)
2. Presentacions: membres del Consell i sector empresarial (15’)

3. Context: any de renovació del Consell i del Compromís (15’)
Retorn de les aportacions sobre el funcionament de la Xarxa B+S

4. Les vostres prioritats al Consell: despertant vincles (15’)
5. Torn obert d’intervencions i debat (15’)
6. Conclusions i propers passos (5’)

El Consell Ciutadà per la Sostenibilitat: què, qui, com
•

És un òrgan de participació sectorial de ciutat de l’Ajuntament de Barcelona

•

Actualment està format per 50 organitzacions i persones en representació
dels diversos col·lectius i sectors de la Xarxa Barcelona + Sostenible

•

Actua en els àmbits relacionats amb la sostenibilitat i la lluita contra el
canvi climàtic.

•

Lidera el Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat

•

Representa la Xarxa Barcelona + Sostenible davant l’Ajuntament

•

Incideix el les polítiques municipals

•

Promou l’acció de la Xarxa Barcelona + Sostenible i estableix línies de
treball prioritàries
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Qui forma part del Consell?
•

Associacions i entitats cíviques i ciutadanes

•

Empreses i organitzacions empresarials

•

Centres educatius

•

Universitats

•

Col·legis professionals

•

Entitats significatives de ciutat (inclou ONG, patronals, sindicats)

•

Representants d’entitats dels districtes

•

Administracions públiques

•

Grups polítics

https://www.decidim.barcelona/assemblies/consellsostenibilitat/f/4067/

Empreses i organitzacions empresarials al Consell
En representació del sector:
 Cellnex Telecom.
 ACEFAT AIE.
 Arquitectura Ambiental.
 Club EMAS.
 Gas Natural Distribución SDG, S.A.
 PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L.
 Transports Metropolitans de Barcelona.
En representació d’entitats significatives de la ciutat:
 Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona.
 Consell de Gremis de Comerç, Serveis i Turisme de Barcelona.
 Foment del Treball Nacional.
 PIMEC - Petita i Mitjana Empresa de Catalunya.
 Roba Amiga Empresa d’Inserció SL.

Com s’organitza el Consell?
Òrgans
• Plenari
• Comissió Permanent

• Grups de treball i comissions, oberts a la Xarxa Barcelona +
Sostenible
Càrrecs

• Presidència
• Vicepresidències
• Secretària

Què fa el Consell? Alguns exemples del 2021
Validar el pla de treball de la Xarxa Barcelona + Sostenible i establir prioritats. El 2021 va prioritzar:
• la contribució a la Capital Mundial de l’Alimentació Sostenible
• la reactivació econòmica, social i ecològica justa.
Debatre, posicionar-se, reivindicar i fer seguiment de polítiques i mesures relacionades amb sostenibilitat:
• El 2021 va promoure i acollir sessions i processos participatius sobre: Superilla Barcelona, Pla Natura,
Pla Canviem pel Clima, Pla Residu Zero,
• Entitats del Consell van promoure el posicionament del Consell en relació amb l’ampliació de
l’aeroport
Validar la creació dels grups de treball i i fer-ne el seguiment. Grups de treball en actiu el 2021:
Grup de Treball Residu Zero
Taula Plàstic Zero. Compromís Barcelona Plàstic Zero
Grup de Treball de Verd i Biodiversitat. Participació al Pla Natura.
Grup Impulsor del Mapa Barcelona + Sostenible. Engimapa de B+S 2021
Grup de Treball de Comunitats Energètiques.
Taula per l’Emergència Climàtica.

Renovació del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat
El Compromís Ciutadà per
la Sostenibilitat 2012-2022
és a les portes de la seva
renovació, que es farà al llarg
del 2022, tenint en compte
els necessaris canvis d’enfoc,
reptes, actors i el seu rol.
Model de l’Economia del
Dònut

Renovació del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat

Model de l’Economia del
Dònut
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DEL CONSELL A LA XARXA:
Aportacions del més valuós de formar part de la
Xarxa B+S; què s’hauria de millorar i visió de futur.

Aportacions recollides al Plenari del Consell (26 de gener)
Què és el més valuós de formar part de la Xarxa B+S?
. L’intercanvi d’informació i coneixement.
. Fer créixer idees i realitats en xarxa (ex. subvencions projectes clima).
. Conèixer i compartir altres experiències, idees, projectes i realitats del nostre entorn.
. Conèixer experiències d’altres sectors.
. Tenir la informació del què es fa i rebre idees, suggeriments que poden ser replicables.
. La creació de propostes i posicionaments compartits (ex. declaracions i estratègies).
. Aprendre. Aprendre molt.
. Fer xarxa.
. Conèixer els actors. I la diversitat d’entitats i sectors.
. Ampliar la participació representativa.

Aportacions recollides al Plenari del Consell
(26 de gener)
. Disposar d’un tècnic assignat per a cada membre de la Xarxa agilitza les consultes.
. La diversitat d’àmbits d’acció (escoles, entitats, comerç,...).
. Butlletins informatius de la Xarxa B+S.
. Poder crear visions, projectes i accions compartides per fer més sostenible la nostra ciutat.
. Facilitat de contactar i relacionar-se amb agents que treballen en el marc de la sostenibilitat
de Barcelona.
. Gestió de la secretaria.
. Bona predisposició de les persones que participen a la Xarxa per col·laborar i fer coses
junts.
. Visibilització d’iniciatives i experiències dels membres i creació de sinergies.
. Potenciar iniciatives transformadores.
. Unió de forces per tirar endavant projectes.

Aportacions recollides al Plenari del Consell
(26 de gener)
Què consideres que es podria millorar?

. Potenciar la implicació d’organitzacions i d’iniciatives més transformadores per afavorir una
transició.
. Els horaris de les reunions presencials no faciliten la conciliació.
. Intercanvi d’experiències.
. Més dinàmica i àmplia.
. Construir una visió comuna de cap a on anem i traçar una estratègia conjunta.
. Generar sinergies entre iniciatives.
. La coordinació dins del mateix sector i la xarxa entre sectors.
. Fomentar la replicabilitat d’accions i projectes.
. Un repositori digital amb tota la informació, convocatòries, treball col·laboratiu,...
. El contacte entre iguals i l’intercanvi.

Aportacions recollides al plenari del Consell
(26 de gener)
. Disposar de més temps real per desenvolupar idees.
. Desenvolupar una mena d’”observatori” d’accions concretes.
. Eines per fixar el desenvolupament dels compromisos.
. Evitar la proliferació de declaracions i programes institucionals (sovint repetitius) que
suposen molt de temps per les organitzacions i són difícils d’avaluar.
. Més dinàmica i àmplia.
. Més representativitat.
. Intercanvi d’experiències.
. Horaris de les reunions presencials no faciliten la conciliació.
. Un espai físic/virtual de coworking per desenvolupar projectes col·lectius.
. La reacció ràpida davant de problemàtiques.

Aportacions recollides al plenari del Consell
(26 de gener)
. Capacitat de fer propostes d’acció que vagin al plenari de l’Ajuntament.
. Als plenaris que hi hagi un espai real de participació dels membres (sovint queda reduït en
àmplies ordres del dia).
Més influència en la “conversa” pública i la generació d’agenda política i econòmica.
. Fer de lobby.
. El greenwashing d’agents que formen part de la Xarxa, com Agbar, Hotel Vela i similars...
que clarament NO treballen en pro de la transició ecològica de la ciutat.
. Poder treballar els projectes de ciutat a través dels barris/districtes.
. Afegir també una visió metropolitana.
. Potenciar la implicació d’organitzacions i iniciatives més potents per afavorir una transició.
. Construir una visió comuna de cap a on anem i traçar una estratègia conjunta.

Aportacions recollides al plenari del Consell
(26 de gener)

. Conèixer el pla d'acció de l'ajuntament i/o iniciatives privades per poder fer el seguiment i/o
pensar propostes que falten (info per districtes?)
. Existeix un pla d'acció?
. La complicitat o vinculació amb Projectes Mapa Barcelona+Sostenible
. Conèixer el calendari de comunicació de l'ajuntament sobre els temes de verds (tan per
reforçar alguns missatges tan per no "repetir-nos"
. Complicitat amb l'Àrea d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat
. Pressupost o incentius? en funció de la dedicació
. Complicitat o vinculació amb XEAB (xarxa equipaments i aules ambientals Bcn).
. Un espai crític, proactiu i constructiu.

Aportacions recollides al plenari del Consell
(26 de gener).
Com t’imagines la Xarxa B+S d’aquí 10 anys?
. Amb totes les associacions veïnals enxarxades i actives.
. Amb molts més participants i amb gent de totes les edats.
. Àgil, dinàmica, molt participativa i executiva.
. Amb incorporació de noves idees i poden lluir un balanç de maneres de fer més
sostenibles.
. Vetllar per dur a terme una reforma fiscal amb criteris ambientals que gravi allò que és
insostenible i incentivi allò que és sostenible.
. Un grup potent i àgil que ha implementat iniciatives en benefici de les persones.
. Amb bons substituts a les actuals persones gestores de la xarxa (bones i motivades com
ara!).
. Amb capacitat d’incidència real, no només discursiva.
. Que arribi a tota la ciutadania, a tota la comunitat.
. Un espai on puc traslladar les meves inquietuds i on trobo entitats que m’acompanyen,
m’ajuden i em recolzen.

Aportacions recollides al plenari del Consell
(26 de gener)
. Un espai amb més “poder” d’acció, de decisió i incidència en les polítiques públiques.
. Que representi les organitzacions i els espais vius de la ciutat, proactiu, amb visió de futur i
constructiu.
. Una xarxa molt àmplia per reforçar el sentit de comunitat compromesa en un espai just i
sostenible on tothom pugui viure bé i en pau amb la natura.
. Donar veu als joves més enllà de les escoles.
. No me la imagino.
. Un grup heterogeni amb cabuda per tot tipus de grups i idees.
. Espai de concreció d’accions.
. Treballar per Districtes? en les necessitats de verd de cada districte, projectes previstos, i
suggerir altres actuacions independents al Pla Natura

DE LA XARXA AL CONSELL:
les vostres prioritats com a empresa i com a sector

Som-hi!

Gràcies!

