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20 anys 
Resum 2016 

 

 

 

Inici del nou mandat: nova presidència, comissió 

de seguiment i nous grups de treball i comissions. 

Pla Estratègic Xarxa 2020. Sostenibilitat per a les 

persones avui. Visions pel 2030 i més enllà.  

Coordinació entre administracions locals i 

supramunicipals i descentralització d’activitats. 

Transversalitat. 

Renovació total de Sostenible.cat 

Col·laboracions amb sector privat a través del 

Club del Pacte d’Alcaldes de Catalunya 

Col·laboració amb altres xarxes espanyoles 

 



20 anys 
Resum 2016. Temes tractats. 

Pobresa energètica, compra d’energia verda, 

eficiència, rehabilitació i transició energètica en el 

sector públic i sectors privats, biomassa i LEDs 

interior. 

Plans locals d’adaptació al canvi climàtic, 

solucions basades en la natura i promoció de la 

biodiversitat urbana, gestió de l’aigua, drenatges 

sostenibles, ambients aquàtics. 

Mobilitat sostenible i qualitat de l’aire, mobilitat 

elèctrica, carrils bici, acústica. 

Aprenentatge servei, xarxes i programes 

d’educació per la sostenibilitat, horts socials. 

Economia circular i verda. Prevenció de residus 

 

 



20 anys 
A l’anterior Assemblea 

Valentí Junyent, nou president 

Declaració de Sant Sadurní d’Anoia: 

Renovem el compromís local pel 

Desenvolupament Sostenible i la lluita 

contra el Canvi climàtic cap el 2030. 

36 ens locals adherits durant el 2016 

http://www.diba.cat/web/xarxasost/resultatsassemblees#

XVIASSEMBLEA 



20 anys 
1. Renovar la vigència del compromís polític del món local. 

 ACCIÓ 2016: Declaració de Sant Sadurní d’Anoia.  

2. Espai de referència, coordinació i governança multinivell. 

 ACCIÓ 2016: Presència i participació d’ens locals, 

diputacions, AMB i Generalitat de Catalunya als Grups de 

treball de la Xarxa. Coordinació a través del Club del Pacte 

d’Alcaldes, el Pla de treball sobre Economia circular i verda, 

les polítiques de prevenció de la contaminació atmosfèrica i 

les campanyes de sensibilització conjuntes.  

3. Pacte d’Alcaldes 2020 i 2030. 

 ACCIÓ 2016: GT Energia i Adaptació al canvi climàtic. 

Jornades Del Pacte l’acció.  

4. Difondre els Objectius de Desenvolupament Sostenible. 

 ACCIÓ 2016: Difusió i informació. Comunicació amb 

Generalitat i CADS. 

Objectius estratègics Xarxa 2020 

Acció 2016: s’ha actuat en tots els objectius 



20 anys 

5. Sostenibilitat: ambiental, social i econòmica. 

 ACCIÓ 2016: Activitats amb visió transversak sobre 

pobresa energètica, horts socials, mobilitat i qualitat de 

l‘aire o economia circular.  

6. Millora de la qualitat de l’aire i mobilitat sostenible. 

  ACCIÓ 2016: GT +Aire –Soroll amb tècnics municipals 

i supramunicipals de medi ambient, qualitat ambiental i 

mobilitat. Coordinació permanent amb la Generalitat de 

Catalunya.  

7. Economia circular i verda. 

  ACCIÓ 2016: Pla de treball al món local per impulsar 

l’economia circular i verda.  

8. Promoure l’educació per garantir la cohesió social de les 

persones i els territoris. 

  ACCIÓ 2016: Prioritat en activitats innovadores en 

l’àmbit educatiu i social en el Grup de treball 

d’educació. 



20 anys 

Grups de treball i 

comissions 

 

ACCIÓ 2016 

S’han constituït TOTS 

els Grups de treball 

durant l’any 2016 i 

disposen de Pla de 

treball propi 

 
Tots disposen d’un espai virtual propi 

http://xarxaenxarxa.diba.cat   



20 anys 
6/04/2016 22/02/2016 

13/04/2016 19/04/2016 3/11/2016 



20 anys 
Grups de treball i comissions 
ACCIÓ 2016: Més de 1.600 inscrits entre electes i tècnics (repetitis 
en alguns casos entre diversos grups i comissions) 

El 59% de les ciutats i pobles membres de la 
Xarxa formen part d’algun grup o comissió.  

Constituït. S’ha realitzat alguna reunió, activitat…  

 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 

 
 
 
 
 
 

 



20 anys 
Municipis associats 

 

 

 



20 anys 
Pacte d’Alcaldes 

 

 

 



20 anys 
Activitats realitzades 

 

 

 
 

ACCIÓ 2016 

S’han organitzat:  

63 activitats entre reunions i 

jornades   

13 activitats de col·laboració  

2.533 assistents l’any 2016  

 

La Xarxa més viva que mai 

 

Podeu veure el detall desglossat a 

l’Informe de gestió 2016 

 

 



20 anys 
Materials. Destaquem per exemple ACCIÓ 2016 

- Nou Sostenible.cat   

- Aplicatiu comparació consums energètics 

d'equipaments municipals (Diputació de Barcelona)  

- Agenda i Calendari Escolar del Medi ambient i el 

desenvolupament 2016-2017   

- Material campanya Setmana Europea de l'Energia 

Els materials i vídeos de totes les jornades a 

http://www.diba.cat/web/xarxasost/matejorn   



20 anys 

 

Comissió de seguiment 

ACCIÓ 2016:  

Constitució. 2 reunions 

(Girona i Barcelona) amb 

nou format més participatiu 

 

1/07/2016 

13/12/2016 



20 anys 
0. Club del Pacte d’Alcaldes de Catalunya 

Acció 2016  

- Comissió de coordinació, l’1 de juliol a Girona.  

- Activitats amb col·laboració amb el Col·legi 

d’Ambientòlegs de Catalunya, el Clúster d’Eficiència 

Energètica de Catalunya i la Fundació Fòrum Ambiental.  

- Coordinació amb l’ICAEN en diverses actuacions: 

Setmana de l’Energia i Comissió d’Agències d’Energia.  

Comissió 
1/07/2016 

Setmana Energia 
8/03/2016 



20 anys 
0. Club del Pacte d’Alcaldes de Catalunya 

Activitat prevista 2017:  

• Taula general d’intercanvi entre sectors públics i 

privats. 

• Col·laboració amb el Clúster de Biomassa i 

continuïtat amb anteriors (Clúster Eficiència 

Energètica, Col·legi d’Ambientòlegs i Fundació 

Fòrum Ambiental). 



20 anys 

1. Grup de treball d’Energia sostenible local 

Acció 2016: 

- Grup de treball constituït (2 reunions) i amb Comissió 

permanent (1 reunió): intercanvis d’experiències i debats 

sobre pobresa energètica i compra d’energia verda, trobada 

amb Som Energia. 

 

- Disposa de Pla de treball. Podeu veure el Pla de treball complet 

al Dossier de l’Assemblea.   

Dels objectius del Pla s’han executat Accions 2016 sobre:  

 

Acció 2016. Destaquem: 

- Jornada de presentació del Nou Pacte d’Alcaldes pel Clima 

i l’Energia.  

- Jornada Il·luminació amb LEDs en interior d'edificis.  

-I Trobada estatal d'Agències d'Energia (ICAEN - EnerAgen 

+Xarxa)  

- Jornada sobre mobilitat elèctrica  

- Jornada sobre Xarxes de Calor, a Granollers (col·laboració)  

 
 

 

 



20 anys 

1. Grup de treball d’Energia sostenible local 

Acció 2016. Destaquem: 

- Presentació i coordinació de la Setmana de l'Energia’16. 

Recursos de suport a 80 ens locals.  

- Presentació de l’Estudi sobre biomassa en equipaments 

públics de la Diputació de Barcelona.  

- Cicle de jornades Del Pacte a l’acció: Jornada Networking 

sobre eficiència energètica, amb el Clúster d’Eficiència 

Energètica de Catalunya.  

-Cicle de jornades Del Pacte a l’acció: Rehabilitació i 

transició energètica, amb l’Ajuntament de Viladecans i 

l’AMB.   

- II Trobada d’Agències d’Energia.  

 



20 anys 

 Accions previstes 2017 

 

• Reunions del Grup de treball  (2 durant el primer 

semestre, i més fins a final d’any) 

 

• Trobada d’Agències d’Energia (2 durant l’any) 

• Elaborar un Directori d’Agències locals i comarcals 

d’Energia 

• Coordinar accions de formació a càrrecs electes. 

• Coordinació per la Setmana de l’Energia 2017. 

 

• Continuïtat del cicle de jornades Del Pacte a l’acció 

 

• Seguiment de la nova Taula de l’autoconsum d’energia 

de Catalunya 

 

• Presentació i oferta de recursos de la Setmana 

de l’Energia’17 (6 de març). Inscripció oberta 

 

 

 



20 anys 

 

2. Grup de treball d’Adaptació al Canvi climàtic 

Acció 2016: 

- Grup de treball constituït (2 reunions) i amb Comissió 

permanent (1 reunió): intercanvis de coneixement, 

metodologies sobre plans locals d’adaptació dins el 

PAESC. 

- Disposa de Pla de treball. Podeu veure el Pla de treball 

complet al Dossier de l’Assemblea 

Dels objectius del Pla s’han executat Accions 2016 sobre:  

Destaquem: 

- Jornada de presentació del Nou Pacte d’Alcaldes pel 

Clima i l’Energia.  

- Diàleg el canvi climàtic i els nostres vins (4 febrer a 

Sant Sadurní)  

- Inici del Cicle de jornades Del Pacte a l’Acció: - 

Municipis i adaptació a Granollers, conjuntament amb 

l’Ajuntament de Granollers.  
 

 



20 anys Constituïda la Comissió de Biodiversitat urbana 

amb Pla de treball propi.  

- Recull de recursos pedagògics i de sensibilització.  

- Cicle de tallers sobre metodologies educatives 

d’aprenentatge servei aplicades a la promoció de la 

biodiversitat urbana.  

- Visita a Ecometròpoli (Santa Coloma de Gramenet) 

 

Comissió del Cicle local de l’Aigua   

- Cicle de 4 Jornades sobre Fonaments en la gestió de 

l’aigua (amb COAMB) 

 - Treball sobre comparació d’indicadors del servei 

d’abastament d’aigua potable entre municipis amb la 

participació dels Ajuntament de Sabadell, Granollers, 

Vic, Terrassa i Santa Perpètua de Mogoda.  

- Jornada sobre Sistemes urbans de Drenatges 

sostenibles (amb l’Ajuntament de Barcelona). 

 

 

 

2. Grup de treball d’Adaptació al Canvi climàtic 



20 anys 

 

Accions previstes 2017 

• Reunió del Grup de treball  (2 durant l’any) 

• Cicle de Tallers sobre biodiversitat urbana i solucions 

basades en la natura (1er semestre) 

• Jornades sobre resiliència urbana i adaptació: 

solucions basades en la natura i balanç econòmic, 

amb COAMB. (31 de març). Inscripció oberta. 

• Comissió del cicle de l’aigua per actualitzar Pla de 

treball (14 de març). Inscripció oberta 

• Coordinació d’accions pel Dia Mundial de l’Aigua 

(Març) 

• Jornada aplicacions i tecnologies antiDSU 

• 2a edició dels indicadors del servei d‘abastament 

d’aigua. Inscripció oberta 

• Reactivar la Comissió de municipis per una gestió 

integrada del litoral (Abril) 
 

 



20 anys ACCIÓ 2016: S’ha constituït el Grup de treball i 

coordinat prèviament amb els espais de participació 

de la Generalitat de Catalunya i l’AMB (2 reunions 

celebrades) 

El Grup de treball de la Xarxa seria l’espai 

transversal de trobada dels tècnics de mobilitat, 

urbanisme i medi ambient.  

Disposa de Pla de treball. Podeu veure el Pla de 

treball complet al Dossier de l’Assemblea 

 

Dels àmbits de les Comissions s’han realitzat: 

- 1 taller sobre criteris de disseny de carrils bici 

-  Col·laboració a ACUSTI.CAT 2016 a Sabadell, 

coordinant l’espai de sensibilització acústica. 

 

3. Grup de treball +Aire - Soroll 



20 anys 

  Accions previstes 2017  
 

• Reunions del Grup de treball  (2 durant l’any) 

 

• Coordinació d’accions després de la Cimera política 

(Abril) 

 

• Tallers sobre mobilitat, aire i soroll (2 durant el primer 

semestre) 

 

• Jornada sobre mobilitat sostenible i elèctrica a Reus 

(juny 2017) 

 

• Elaboració materials sensibilització 

 

• Presentació i coordinació d’accions per la Setmana de 

l’Acústica (abril 2017) 

 

• Suport a la Setmana de la Mobilitat (setembre 2017) 
 

 



20 anys 

4. Grup de treball d’Educació per la Sostenibilitat 

i per una Cohesió social i ambiental 

Acció 2016: 

- Grup de treball constituït (2 reunions). 

- Disposa de Pla de treball. Podeu veure el Pla de treball 

complet al Dossier de l’Assemblea 

Destaquem: 

- Presentació i coordinació de recursos de la Setmana 

de l’Energia’16  

-2 Tallers sobre escoles per la sostenibilitat 

(col·laboració Xarxa- XESC). 

-  Cicle de 3 tallers sobre la metodologia 

d’Aprenentatge servei. 

-  Presentació i coordinació de recursos per la 

Setmana de prevenció de residus’16 

-  Presentació del programa de suport “Passa 

l’energia” (DiBa)  

 



20 anys 
Acció 2016: 

Comissió d’horts municipals i socials 

- Cicle de 4 tallers sobre horts socials (1ª edició): amb 

el suport de Serveis socials i Medi ambient de la 

Diputació de Barcelona. Tècnics municipals de medi 

ambient i serveis socials de 20 ajuntaments.  

-Visita a horts socials i formatius a Sant Cugat del 

Vallès  

-S’ha donat suport a l’Aplec d’Agricultura urbana’16 

celebrat a Barcelona.  

-Sessió de la Comissió d’Horts municipals i socials i 

visita als horts de El Prat de Llobregat  

- Publicació del mapa d’Horts municipals a Instamaps. 

 

4. Grup de treball d’Educació per la Sostenibilitat 

i per una Cohesió social i ambiental 



20 anys 

 Accions previstes 2017 

Educació 

- Reunió del Grup de treball  (2 durant l’any) 

 - Gener: avaluació i preparació programa de campanyes  

- Cicle de tallers sobre comunicació i participació (Primer 

semestre) aplicada a l’educació per la sostenibilitat 

- Continuïtat del treball sobre Aprenentatge – Servei 

- Continuïtat col·laboració amb la XESC 

 

Horts 

- Guia de criteris socials en horts municipals 

- 2a edició del cicle de tallers sobre horts 

socials (abril – juny). Inscripció oberta 

- Jornada d’intercanvi sobre horts escolars 

- Visites tècniques 
 



20 anys  Constitució de la Comissió d’Ambients aquàtics 

 continentals 

La Diputació de Barcelona, a través de l’Oficina 

Tècnica d’Educació i Promoció ambiental, ha inciat el 

programa Va d’Aigua, de suport a programes i 

projectes d’educació ambiental vinculats a ambients 

aquàtics continentals.  

Fruit del treball previ amb els municipis, es proposa 

treballar en xarxa. 

• Reunió inicial 

• Visites a equipaments i projectes, sessions 

d’intercanvi 

• Crear banc de recursos 

• Jornades tècniques: espècies invasores, Plans 

d’usos de l’espai públic 

 Accions previstes 2017 



20 anys 
 Programació campanyes i recursos per a 



20 anys 

Agenda escolar 2016-2017 

  

 
S’han distribuït 86.000 

Agendes Escolars i 

8.000 Calendaris, en 

130 municipis.  

Agenda escolar 2017-2018 

Temàtica: Objectius de desenvolupament sostenible 

  

 



20 anys 
5. Grup de treball d’Economia circular i verda 

Acció 2016: 

- Grup de treball constituït (2 reunions) i amb Comissió 

permanent (1 reunió). Definició d’economia circular i 

verda i intercanvis sobre prevenció i gestió de residus. 

- Coordinació amb les polítiques de Desenvolupament 

econòmic de Diputació de Barcelona, ARC i 

Generalitat de Catalunya. 

-Suport tècnic de la Fundació Fòrum Ambiental. 

-Veure Pla per a l’impuls de l’economia circular i 

verda al món local 2016 – 2019 de la Xarxa  

 

 

 



20 anys 
5. Grup de treball d’Economia circular i verda 

Pla per a l’impuls de l’economia 

circular i verda al món local 2016 – 

2019 de la Xarxa  

 

 

 

   Els objectius específics són:  

 

- Divulgar i formar els òrgans decisors i tècnics 

municipals en el concepte d’economia circular i verda.  

- Exemplificar els potencials beneficis de l’economia 

circular i verda mitjançant casos pràctics nacionals i 

internacionals.  

- Proporcionar eines de diagnòstic d’oportunitats, pla 

d’aplicació i avaluació dels projectes d’economia 

circular i verda.  

- Generar coneixement compartit mitjançant la 

participació activa i presentació de projectes 

d’economia circular i verda en curs dels membres de la 

Xarxa.  



20 anys 
Acció 2016. Destaquem en Comissions: 

- Col·laboració en el curs sobre la Implantació de la 

recollida selectiva porta a porta  

- Presentació de la Setmana Europea de Prevenció de 

Residus i recursos de suport a 25 ens locals. 

- Suport als Clean Up Days 2016  

- Reunions d’intercanvi d’experiències del projecte 

SPP Regions  

 - Suport a la Declaració sobre compra 

pública  sostenible  

 - Compra d’energia verda.  

- Jornada "Els municipis i la gestió dels Residus 

Municipals" amb Fundació Fòrum Ambiental  

 

5. Grup de treball d’Economia circular i verda 



20 anys 
  Accions previstes 2017 
        

Cicle de tallers: Economia  

       circular i verda per al món  

       local, per a electes i tècnics de 

       promoció econòmica i medi  

       ambient  (abril – juny –   

       setembre) + visites tècniques – 

       Inscripcions obertes 

 

 

Elaborar la Guia sobre l’Economia circular i verda al món local pas 

a pas 

 

• Comissió de prevenció i gestió de residus  

• Comunicació i participació per millorar la recollida selectiva 

• Ambientalització de Festes sostenibles, fires... 

• Conèixer experiències d’intercanvi, reutilització 

• Conèixer experiències innovadores de recollida selectiva 

• Jornada d’Espigolada 

• Contractes performance de gestió de residus  

• Gestió de residus als mercats 

• Setmana Europea de la Prevenció de residus i LCUDS 

 



20 anys 
Altres projectes 
 

- Aplicació a escala local dels Objectius de 

Desenvolupament Sostenible 

 

- Trobades de la Red de Redes  

 

- Compensació de CO2 a través de  

 

 



20 anys 
Difusió i comunicació 

Web de la Xarxa  Xarxaenxarxa 
www.diba.cat/xarxasost    http://xarxaenxarxa.diba.cat  

 

 

 

 

 

 

 

Twitter 5.500 seguidors  Canal Youtube 
www.twitter.com/xarxasost   www.youtube.com/xarxasost  

 

http://www.diba.cat/xarxasost
http://xarxaenxarxa.diba.cat/
http://www.twitter.com/xarxasost
http://www.youtube.com/xarxasost


20 anys 
EL NOU SOSTENIBLE 

Accions 2016 

Nou format (15 febrer 2016) 

Nou butlletí quinzenal 

Augment considerable en la 

publicació de continguts i 

noticies locals 

4.200 subscriptors i + 65.000 

visites/any, augment 25%.  

Previst 2017 

Accés a municipis per 

introduir activitats a l’Agenda 

Especials sobre biomassa, 

economia circular, turisme 

sostenible i ODS 

 

 



20 anys 
La Xarxa 20 anys 

Celebració durant el 2017 

Exposició 

Logotip 

Acte commemoratiu 

Recull millors moments i fites 

 

 

 



20 anys Assemblees de la Xarxa per la resta del 

mandat aprovades per la Comissió de seguiment: 
 

- 2018: Castellar del Vallès 

 

- 2019: Bages – Mont Sant Benet 
 



20 anys  Es sotmet a aprovació de l’Assemblea el 

Pla anual d’activitats 2017 i  

 la creació de la Comissió d’ambients 

aquàtics continentals 
 



20 anys 

Moltes gràcies  

La Xarxa és neutra en CO2 


