
Benvolgudes i benvolguts membre de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, 

En nom de la Presidència de la Xarxa, i com a representant del vostre ens local, us convidem a 
la 20a Assemblea General que és l’òrgan de decisió de l’associació. 

La propera Assemblea General tindrà lloc al Teatre Municipal de Montcada i Reixac, gràcies al     
suport i la col·laboració de l’Ajuntament de Montcada i Reixac. 

L'Assemblea és l'espai de trobada anual dels ens locals associats que servirà per donar el tret 
de sortida al nou mandat 2020-2023 i en el qual s'aprovarà la nova estructura de                     
funcionament de la Xarxa i el Pla Estratègic. 

En cas de no poder assistir–hi podeu delegar el vostre vot en un altre representant del vostre 
ens local, d’un altre ens local o a la Presidència de la Xarxa. 

Amb la col·laboració de 

 

XARXA DE CIUTATS I POBLES CAP A LA SOSTENIBILITAT 

2    a Assemblea General  
 Montcada i Reixac, Teatre Municipal, 17 de març del 2    2 



Ordre del dia (provisional) 
 
9:00  Recepció dels membres de la Xarxa 
 
9:30  Benvinguda i obertura de la sessió 
  Valentí Junyent,   President (en funcions) de la Xarxa 
  Laura Campos,   Alcaldessa de Montcada i Reixac 
 
10:00  Presentació: Què és la Xarxa ? 
  Inma Pruna,   Cap de la Secretaria tècnica de la Xarxa 
 
10:15  Assumptes generals i normatius  
  ( Tota la documentació disponible en paper ) 

 Proposta de nomenament de la Presidència de la Xarxa i elecció 

 Salutació de la nova Presidència 

Proposta de nomenament de càrrecs estatutaris: vice-presidències i 
vocals de la Comissió de Seguiment 

Aprovació de l’Acta de l’Assemblea anterior (Sant Fruitós de Bages, 20 
de febrer del 2019)  

 Proposta d’aprovació de la incorporació de nous membres de la Xarxa 

 
10:30  Ponència magistral (a confirmar) 
 
11:00  Pausa - Cafè 

 

11:30   Espai d’intercanvi i reflexió entre els membres de la Xarxa 
  Intercanvi d’experiències i interessos compartits sobre Acció   
  climàtica i transició energètica, Qualitat de l‘Aire, Prevenció i  
  Gestió de Residus, i Educació Ambiental. En el  marc de l’Agenda 
  2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible  

 
13:00   Pla estratègic Xarxa 2020-2023 
  Presentació i aprovació, si s’escau, del Pla  
  Inma Pruna,   Cap de la Secretaria tècnica de la Xarxa 
 
  Presentació i aprovació, si s’escau, dels Compromisos de la  
  Xarxa per l’any 2020 
 
13:30   Acords institucionals 
  Proposta d’aprovació, si s’escau, de la  
  Declaració de Montcada i Reixac: per un espais naturals     
  propers a les ciutats i pobles sostenibles, saludables i resilients 
 
14:00  Precs i preguntes sobrevingudes 

  Cloenda 
  Oriol Serratusell Basachs,  
  Regidor de Medi Natural i Salut Pública, Transició Ecològica de  
  l’Ajuntament de Montcada i Reixac 
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Ordre del dia (provisional) 
(...) 

14:30  Dinar de germanor, de proximitat,       

  saludable i ecològic 

 

Activitats de descoberta del territori  

16:00 - 18:00 Visites a 

Grup 1:  Casa de les Aigües de Montcada i Reixac  

Grup 2:  Ermita i Pla de Reixac, un espai natural 

prop de la ciutat 

 

Inscripcions  

A través del Formulari d’inscripcions  

 

Secretaria tècnica de la  

Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat 

Comte d'Urgell 187, 08036 Barcelona 

Telèfon 934 022 222 – 37288 

xarxasost@diba.cat · www.diba.cat/xarxasost 

Com arribar-hi  

Teatre Municipal, Montcada i Reixac 
Carrer Tarragona, 32 - 08110 Montcada i Reixac   

Telèfon: 935 641 122 

Adreça electrònica: cultura@montcada.org 

Lloc web: www.mirteatres.cat  

Google maps 
 

Amb transport públic 

Montcada i Reixac compta amb cinc estacions de tren, Can 

Sant Joan, Montcada Centre i Terra Nostra (línies 4 i 7);   

Montcada Centre (línia 2); i Mas Rampinyo (línia 3),            

corresponents a les línies de rodalies de Renfe: 

2 (Barcelona - Sant Celoni - Girona - Portbou) 

3 (Barcelona - Vic - Puigcerdà) 

4 (Barcelona - Terrassa - Manresa) 

7 (Barcelona - Cerdanyola UAB - Martorell). 

A Montcada i Reixac hi ha una estació de metro, al barri de 

Can Cuiàs, corresponent a la línia 11. 

També existeixen diverses línies d'autobús que comuniquen 

el municipi amb Barcelona i les ciutats de l'entorn. 
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