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Pla anual d’activitats 2014 de la Xarxa de Ciutats i
Pobles cap a la Sostenibilitat
En la 12a Assemblea General de la Xarxa celebrada el 22 de febrer del 2012 a Vic, es
va aprovar el Pla Estratègic de la Xarxa 2011-2015 que incloïa 1 missió i 15 objectius
estratègics.
La Missió de la Xarxa per aquest mandat
“Impulsar el treball en xarxa entre els municipis i associats de la Xarxa per millorar la
gestió ambiental local i aprofundir en un model de desenvolupament sostenible .”
Els objectius estratègics: 15 pel 2015
Objectius estructurals
1. Renovar la vigència del compromís polític del món local per impulsar
polítiques vers un model de desenvolupament sostenible.
Accions 2013: Impuls a les Declaracions institucionals: Lleida, Carta
internacional del Caminar...
2. Promoure un nou model per les ciutats i pobles basat en l’economia verda i
l’ocupació local, en un context de desenvolupament sostenible.
Accions 2013: Promoció dels horts locals. Promoció de les energies
renovables.
3. Donar suport als municipis per promoure la millora dels serveis públics
ambientals i generar oportunitats de finançament, estalvi i eficiència en la
gestió econòmica ambiental de l’ajuntament.
Accions 2013: Ampliació del Catàleg d’accions d’estalvi econòmic.
4. Continuar impulsant el paper de la Xarxa com instrument de cooperació,
intercanvi d'experiències i entorn institucional per promoure un bon govern
ambiental.
Accions 2013: Desplegament adhesió de les Diputacions catalanes
5. Estimular la coordinació i cooperació entre administracions, en especial entre
el món local i la Generalitat de Catalunya
Accions 2013: Desplegament adhesió de la Generalitat
6. Estimular la col·laboració pública – privada i la participació dels sectors
empresarials i socials.
Accions 2013: Acords amb entitats privades com Fundació AGBAR, Fòrum
Ambiental o d’altres.
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Objectius sectorials: APLICACIÓ ALS GRUPS DE TREBALL
7. Donar suport al Pacte d’Alcaldes per una energia sostenible local, en àmbits
de treball comú i en xarxa. Especialment a través de la promoció de les
energies renovables, l’eficiència energètica, la millora de la comptabilitat
energètica municipal i la prevenció de la contaminació lluminosa.
8. Promoure l’educació i comunicació ambiental coordinada i aplicada a àmbits
específics de la gestió ambiental municipal.
9. Fomentar l’estalvi i la racionalització de recursos a través de la millora dels
programes de compra pública sostenible, el consum responsable i la
producció local.
10. Potenciar el treball conjunt i comú per millorar la gestió local del soroll.
11. Establir un espai comú entre els municipis i les administracions supralocals per
millorar la qualitat de l’aire.
12. Aportar coneixement sobre l’impuls del vehicle elèctric al món local, , en el
marc de les polítiques per una mobilitat sostenible i segura.
13. Promoure un Pacte per a la gestió del cicle local de l’aigua, que incorpori
paràmetres i coneixement sobre el cicle local de l’aigua, inclosa la gestió
econòmica, i doni suport a l'estalvi i la gestió eficient de l'aigua.
14. Millorar els resultats de recollida selectiva i prevenció de residus.
15. Realitzar un seguiment periòdic i regular dels indicadors ambientals
municipals, com a eina de planificació estratègica, promoció territorial i
avaluació de les polítiques locals de sostenibilitat.

Objectiu general 2014
•

Segona part del mandat de la Xarxa

•

Donar difusió dels Acords de l’Assemblea, i especialment de la Declaració de
Vilanova i la Geltrú, un cop aprovada.

•

Donar suport a la presentació de resultats i recull d’experiències dels membres

•

Desenvolupar el Club del Pacte d’Alcaldes a Catalunya

•

Analitzar els costos dels serveis ambientals locals
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Desenvolupament dels objectius generals

Estructura de la Xarxa
Es propasa crear l’Estructura i
funcionament específic del GT
“Club del Pacte d’Alcaldes a
Catalunya”
Respecte a la resta de
l’estructura de grups de treball i
comissions,
es
donarà
continuïtat a la tasca i dinàmica
actual.

Comissió de seguiment
Per tal d’introduir una dinàmica més participativa a les reunions de la Comissió de
seguiment de la Xarxa, es va aprovar incorporar debats monogràfics sobre
determinades temàtiques d’interès:
–

Presentació del PRECAT20 i debat sobre les repercussions pels ens locals:
Reunió amb ARC el 24 de març. Propostes de desenvolupament d’activitats
dins la Xarxa.

–

Fons de finançament Europeu

També es mantindrà informada a la Comissió de seguiment sobre la implicació de la
Xarxa en processos de redacció de noves normatives de la Generalitat de Catalunya:
•

Nou Decret de modificació de la normativa de soroll

•

Nou Decret sobre prevenció de la contaminació lluminosa

•

Procés de participació del Pla de gestió de la Conca fluvial de
Catalunya (ACA)

•

Pla de millora de la qualitat de l’Aire per l’hortizó 2015
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Grup de treball d’Energia Sostenible Local
•

Publicació de la Base de dades sobre preus de l’energia

•

Publicació de l’actualització del Comparador
consums energètics d'equipaments municipal

•

Reunions de Grup per debatre sobre:

de

–

Monitoratge, telegestió, comptabilitat i gestió de la facturació energètica

–

Mobilitat elèctrica

–

Seguiment canvis normatius del mercat elèctric

•

Jornada sobre bones pràctiques en gestió energètica en equipaments
municipals (il·luminació, climatització i manteniment)

•

Suport al seguiment i difusió de resultats dels PAES.

•

Suport a la Setmana de l’Energia Sostenible

•

Informació sobre opcions de finançament europeu

•

Visites tècniques (biomassa, instal·lacions d’autoconsum...): ja realitzada una a
Caldes de Montbui

•

PROJECTE VINCULATS DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA: Cercles de
comparació intermunicipal d’eficiència en l’enllumenat públic i dades de
consums energètics de tots els Cercles

Grup de treball de Gestió del Cicle Local de l’Aigua
•

Treballar en una proposta de generació d’indicadors
comuns de gestió local del cicle de l’aigua.

•

Reunions de Grup per debatre sobre:
–

Informació necessària a requerir a les concessions. Intercanvi
d’experiències i idees, posada en comú, eines disponibles... (Abril –
Maig). Col·laboració amb Associació Amics de l’Aigua.

–

Bones pràctiques en el manteniment de rieres urbanes

–

Ajudar a entendre i explicar el rebut de l’aigua

•

Vinculació amb l’associació NETWERCH20

•

Participació en el procés de revisió del Pla de gestió de la conca fluvial de
Catalunya (ACA) com a enllaç per la resta de Grup.
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•

Seminaris actuacions d’estalvi econòmic en consums hídrics en parcs i jardins,
en equipaments municipals.

•

Avaluació final campanya “La Xarxa estalvia aigua”

•

PROJECTE VINCULATS DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA: Cercles de
comparació intermunicipal de gestió sostenible del verd urbà / Pla de formació
ambiental

Grup de treball de Millora de la Qualitat de l’Aire
•

Reunió del Grup (9 d’abril 2014):
–

Actualització novetats i informació per part de la
Generalitat de Catalunya

–

Exposició de nous Plans locals aprovats

•

Jornada del Grup: El paper dels municipis en episodis de contaminació
atmosfèrica (MAIG 2014)

•

Jornada del Grup: Com informar i sensibilitzar la ciutadania sobre la qualitat de
l’aire ? (JUNY – JULIOL 2014)
–

Presentació recursos de suport a la Setmana de la Mobilitat sobre
qualitat de l’aire.

–

Presentació nova web i APP sobre Aire més Net .

•

Debat sobre l’efecte en la qualitat de l’aire de les instal·lacions de biomassa

•

Inici del Cicle de jornades del Grup sobre la relació en qualitat de l’aire i
mobilitat i accions locals: (SETEMBRE – DESEMBRE 2014)
–

Accions locals de prevenció respecte la població

–

Accions locals en gestió de la mobilitat per millorar la qualitat local de
l’aire

•

Recopilar d’accions municipals per millorar la qualitat per publicar un Catàleg
de casos i bones pràctiques

•

En cas d’aparèixer novetats normatives de caràcter supralocal es convocaria al
Grup per informar al respecte.

•

Col·laboració amb Red de Ciudades que Caminan i Vies Locals DiBa
–

Accions per promoure ciutats i pobles per caminar (camins escolars…)
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Grup de treball de Prevenció de la contaminació
acústica
•

Document Model: Informe d’Avaluació de soroll

•

Publicació de l’Estudi de l’impacte acústic del servei de
recollida d’escombraries.

•

Material de sensibilització sobre soroll. Ús per a ens locals 2014-2015.

•

Jornada Dia internacional del soroll a Terrassa (30 d’abril)

•

Presència al procés de redacció del nou Decret de prevenció de la
contaminació acústica i enllaç amb resta del Grup.

•

Un cop aprovat el Decret, reactivar la nova Ordenança tipus de soroll i
vibracions a aprovar per la Diputació de Barcelona

•

Sessions del Seminari tècnic sobre Soroll

Grup de treball de Consum responsable local i
Prevenció de Residus
COMPRA VERDA
•

Programa d’Apadrinament municipal en compra verda en
funcionament

•

Seminari d’intercanvi
municipals.

d’actuacions

d’estalvi

econòmic

en

consumibles

PREVENCIÓ DE RESIDUS
•

Suport a la Setmana Europea de la Prevenció de Residus: malbaratament
alimentari

•

Suport en l’organització de Clean up days

•

Jornada sobre mercats d’intercanvi i segona mà (Abril – Maig a Vilanova i la
Geltrú)

•

PROJECTE VINCULATS DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA: Cercles de
comparació intermunicipal de gestió de residus i neteja viària
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Grup de treball d’Educació per la Sostenibilitat
•

Calendari de campanyes de sensibilització comunes
Període
d’aplicació

Inici període de peticions
previst

Primavera 2014 –
Estiu 2015

Març – Abril 2014 i obert fins
completar oferta

Setmana de la
Mobilitat Sostenible

Juliol 2014 i obert

Juny – Juliol 2014

Març 2014

TEMA

Soroll

Aire més Net

Setmana
europea
de
l'Energia Sostenible + Dia
Mundial del Medi Ambient

Pacte
d’Alcaldes
Energia Sostenible

-

Setmana
europea
prevenció
residus:
Malbaratament alimentari

Estiu 2014 –
Març 2014 i obert
Estiu 2015

Setembre 2014
Novembre 2014
(Clean up days 10/05/2014)

•

Intercanvis entre la XESC i la Xarxa.

•

Detectar necessitats en formació per als tècnics municipals
d’educació ambientals i per als educadors ambientals
vinculats als municipis.

•

Organitzar dos o tres reunions durant l’any en format participatiu i d’intercanvi.

•

Reunió d’intercanvi d’experiències sobre els programes d’educació ambiental a
les escoles. Celebrar-la anualment a les mateixes dates. (Maig, Castellar del
Vallès)

•

Elaborar pósters per als congressos de CODES i de Ciutats Educadores.
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Agenda escolar 2014-15
Temàtica: SOM NATURA
No tan sols no estem separats del medi ambient, sinó
que en formem part, que som medi ambient, que som
natura. I, en aquest sentit, i partint dels quatre "elements
clàssics", que som aigua, que som aire, que som terra i
som foc.
El curs s'estructura, doncs, en aquests quatre apartats,
amb la intenció de recordar que som l’aire que respirem,
l’aigua que bevem i els aliments que ingerim. Estem fets
d’aigua, aire, terra i sol. Del mateix sol que nodreix i fa
créixer les plantes, els fruits i els animals que se
n’alimenten.

Club del Pacte d’Alcaldes
•

Creació de l’Estructura específica

•

Presentació del Full de Ruta (veure document a part)

a. Comissió de municipis per una gestió integrada del
litoral
•

Afectacions de la reforma de la Llei de Costes

•

Preparació de la Declaració de Vilanova i la Geltrú

•

Intercanvi d’experiències:
–

Projecte Platges Verdes

–

Regeneració de sorres
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b. Comissió d’Horts
•

•

Cicle Tallers d’introducció a criteris ecològics als horts
municipals (4 sessions durant l’any 2014: proper
10/04/2014)
–

Disseny dels horts i del seu entorn. Sòls

–

Gestió de l’aigua (10/04/2014)

–

Principals plagues i malalties. Fitosanitaris ecològics (11/06/2014)

–

El compostatge i la gestió dels residus. Adobs (15/10/2014)

Elaboració de Documents marc de referència sobre criteris ecològics als horts
municipals (3)
–

Proposta de criteris ecològics mínims pels Reglaments municipals
d’Horts

–

Llista de control de comprovació de l’aplicació de criteris ecològics als
horts municipals

–

Guia per a usuaris per incorporar dels criteris als horts municipals

•

Jornada d’intercanvi sobre models de gestió i aspectes jurídics

•

Jornada d’intercanvi sobre els horts socials

•

Visites tècniques als programes d’horts municipals

•

–

Ajuntament de Vilafranca del Penedès (27/03/2014)

–

Ajuntament de Manlleu (6/05/2014)

–

Altres

PROJECTE VINCULATS DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA: Taula de
Millora Urbana – Usos Temporals dels Espais Buits

Seminari d’Estratègia de la Xarxa
•

Elaboració de l’Estudi sobre les afectacions als Espais periurbans

•

PROJECTE VINCULATS DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA: Taula de
Millora Urbana – Usos Temporals dels Espais Buits
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Pla operatiu
1. Programa de promoció de la Xarxa
- Seguiment i impuls noves Declaracions de compromís polític del món local
- Suport a la difusió dels resultats de projectes dels ens locals membres
2. Programa de benvinguda i formació a nous membres
- Només per a noves adhesions
3. Programa de difusió d’experiències locals
- Recopilació de Bones pràctiques durant l’any 2014 per publicar el 2015 com a
balanç del mandat.
4. Programa de comunicació, nous formats i Xarxa 2.0
- Aplicació dels nous recursos audiovisuals (video i foto)
- Emissions en directe via internet de jornades i seminaris. Cicle
només per internet.
- Comunitat virtual de la Xarxaenxarxa versió 3.0

específic

5. Programa d’Ambientalització de la Xarxa
Obtenció segell Zero CO2 pel període 2013
Xarxa ambientalment i socialment responsable

Vilanova i la Geltrú, 18 de març del 2014
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Secretaria tècnica:
Diputació de Barcelona
Carrer del Comte
16 d’Urgell, 187. Edifici del Rellotge, 2n. 08036 Barcelona
Tel. 934 022 222 Fax 934 022 493 xarxasost@diba.cat www.diba.cat/xarxasost

