Assemblea general de la Xarxa

ACTA DE LA 17a. ASSEMBLEA GENERAL DE l’ASSOCIACIÓ
“XARXA DE CIUTATS I POBLES CAP A LA SOSTENIBILITAT”

Data:
Caràcter:
Convocatòria:
Hora d’inici:
Hora d’acabament:
Lloc:

8 de març de 2017
Ordinari
Primera
9:45 hores
13:30 hores
Auditori de la Diputació de Tarragona
C. Pere Martell, 2.

Assistents:
Relació annexa
Composició de la Mesa en l’obertura de l’Assemblea
Il·lm. Sr. Valentí Junyent Torres, President de la Xarxa Ciutats i Pobles Cap a la
Sostenibilitat.
Il·lm. Sr. Josep M. Cruset Domènech, Vicepresident primer de la Diputació de
Tarragona.
Il·lma. Sra. Ivana Martínez Valverde, Consellera de Recursos Humans, Centres Cívics,
Sostenibilitat, Medi Ambient, Neteja, Joventut i Cooperació de l’Ajuntament de
Tarragona.

ORDRE DEL DIA DE LA SESSIÓ
La següent sessió versarà sobre l’examen i debat dels assumptes que conformen
l’ordre del dia que es transcriu a continuació:


Benvinguda i obertura de la sessió

Bloc 1: Assumptes generals


Assumptes generals i normatius:
1. Aprovació de l’Acta de l’Assemblea anterior (Sant Sadurní d’Anoia, 4 de
febrer del 2016)
2. Proposta d’aprovació de la incorporació de nous membres de la Xarxa
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3. Proposta d’aprovació de l’Acord entre la Xarxa i la Comissió Europea per
a la promoció del Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses pel Clima i l’Energia
4. Donar compte de la Declaració SPP regions aprovada per la Comissió de
seguiment de la Xarxa
5. Acord d’adhesió de la Xarxa en ple i suport a la Declaració basca
6. Presentació de l’Informe de gestió 2016 i del Pla anual d’activitats 2017,
a aprovar per l’Assemblea.


Què en sabem dels ODS ?



Pausa

Bloc 2: Intercanvi d’experiències en xarxa


Taula rodona d’experiències locals de membres de la Xarxa

Bloc 3: Acords institucionals


El Turisme Sostenible:
Lectura i Proposta d’aprovació de la Declaració de Tarragona per un turisme

sostenible i proper al territori.



Precs i preguntes sobrevingudes



Cloenda

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
Benvinguda i obertura de la sessió.
Il·lm. Sr. Valentí Junyent Torres, President de la Xarxa, dona la benvinguda a tots els
assistents.
Primerament, agraeix a la Diputació i a la ciutat de Tarragona l’acollida i l’hospitalitat
per acollir la 17a. Assemblea General de Xarxa, completant així un procés
d’apropament al conjunt del territori de Catalunya que es va iniciar fa temps. Ja s’ha
fet l’Assemblea General a Girona, a Lleida, i ara també a les Terres de Tarragona. Amb
això, es vol reflectir la vocació de la Xarxa de treballar conjuntament amb tots els
municipis catalans.
I es fa en un moment especial, per que enguany la Xarxa compleix 20 anys. Aquella
aventura que va començar el 1997 a Manresa ha aconseguit arribar fins aquests
moments i fer-se gran, duplicant el nombre de municipis i reunint administracions
d’arreu de Catalunya.
Dona la benvinguda a la Il·lma. Sra. Ivana Martínez Valverde, i li cedeix la paraula.
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La Il·lma. Sra. Ivana Martínez Valverde dona la benvinguda per part de l’Alcalde, que
excusa la seva absència per motius de salut, però hagués estat encantat d’assistir-hi, i
per part de tota la ciutat de Tarragona.
Tarragona és un marc incomparable per acollir la sessió de l’Assemblea i coincideix que
ha estat declarat per les Nacions Unides com any internacional de l’economia
sostenible per al desenvolupament.
Explica que per a l’Ajuntament de Tarragona la gestió del medi ambient és una
prioritat màxima. En la ciutat hi ha activitat econòmica, patrimoni històric i natural, i els
recursos per compatibilitzar el desenvolupament sostenible respectuós amb el medi, i
encoratja a continuar treballant dins de la sostenibilitat.
Seguidament, Il·lm. Sr. Valentí Junyent, dona la benvinguda a Il·lm. Sr. Josep M.
Cruset Domènech, i li cedeix la paraula.
Il·lm. Sr. Josep M. Cruset Domènech, dona les gràcies i la benvinguda a tots. Per la
Diputació de Tarragona és una dia que fa especialment il·lusió, ja que s’emmarca
dintre de les àrees on s’han dedicat més esforços i recursos, i s’ha treballat molt amb
estratègia i visió de futur.
Agraeix a la Xarxa que hagi escollit a la Diputació de Tarragona per acollir la celebració
de la Xarxa, i els hi hagi obert les portes per poder-se integrar com a membre de la
mateixa.
Fa esment que la primera part de la jornada és més tècnica, i que per la segona part
s’ha escollit la sortida al Monestir de Poblet, per que s’emmarca en els objectius de la
jornada. El Monestir disposa de 1000 anys d’història i no es diferència la rutina diària
d’avui, de com es va fundar. En aquest entorn es pot constatar la feina feta en pro de
la sostenibilitat.
Desitja que sigui una jornada profitosa, que es sentin ben acollits/des i que s’ho passin
bé en el Monestir de Poblet, i dona les gràcies per la feina feta des de totes les
institucions assistents.
Seguidament, comença el desenvolupament dels diversos punts que conformen l’ordre
del dia de la sessió.
Bloc 1: Assumptes generals
Composició de la Mesa durant els assumptes generals i normatius.
Il·lm. Sr. Valentí Junyent Torres, President de la Xarxa.
Sra. Inma Pruna González, Cap de la Secretaria Tècnica de la Xarxa.
Sra. Isi Guardiola Salinas, Secretària delegada de la Xarxa.
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Il·lm. Sr Valentí Junyent presenta a la nova Secretària delegada de la Xarxa, la Sra. Isi
Guardiola, tot agraint a la seva antecessora, la Sra. Núria Marcet, la bona tasca
realitzada en la Xarxa.
Comenta que avui ha coincidit la celebració de l’Assemblea amb el Dia de la dona i
lamenta la coincidència. La Xarxa seguirà treballant per eliminar barreres que dificultin
l’accés a les dones en àmbits laborals, polítics... i continuarà defensant la política
social orientada a la cohesió i la reducció de les desigualtats.
Repassa de manera breu el que s’ha fet en aquest primer any de presidència de
l’Assemblea, destacant la molt bona feina per part de tots, gairebé ja es té 20 grups de
treball, xifra que és molt significativa.
Exposa que tots els plantejaments es poden tirar endavant a base del lideratge que
han d’assumir els tècnics dels respectius municipis, però aquest lideratge ha d’anar
acompanyat de la coresponsabilitat de la resta de Regidors.
Destaca que la col·laboració entre administracions sempre és important, i s’ha de
reforçar el concepte de territorialitat. Agraeix la participació de l’Il·lm. Sr. Josep M.
Cruset i de la Il·lma. Sra. Ivana Martínez, així com la presència entre els assistents
del representant de la Diputació de València.
1. Aprovació de l’acta de l’Assemblea General de 4 de febrer de 2016
Il·lm. Sr Valentí Junyent, President de la Xarxa, comenta que el text de l’Acta de 4 de
febrer de 2016, correspon a la darrera sessió de l’Assemblea General de la Xarxa i s’ha
acompanyat amb la convocatòria.
Es pregunta si hi ha alguna objecció, i en no manifestar-se’n cap, ni emetre’s vots en
contra ni abstencions, l’Acta corresponent a l’Assemblea General celebrada el dia 4 de
febrer de 2016, s’aprova per unanimitat.
2. Proposta d’aprovació de la incorporació de nous membres a la Xarxa
Il·lm. Sr Valentí Junyent comenta que al dossier enviat junt amb la convocatòria i
l’ordre del dia, constava la proposta de dictamen de la incorporació de tres
Ajuntaments com a membres de ple dret i una Mancomunitat com a membre
observador.
L’Assemblea General aprova per unanimitat el present dictamen, el text íntegre del
qual es transcriu a continuació:
“Des de la setzena Assemblea General Ordinària de la Xarxa de ciutats i pobles cap
a la Sostenibilitat, celebrada a Sant Sadurní d’Anoia el 4 de febrer del 2016, alguns
ens locals han sol·licitat la seva incorporació a l'Associació.
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Aquests ens locals han seguit els corresponents tràmits procedimentals i han
aprovat, mitjançant acord adoptat per l’òrgan competent de cada organització, la
incorporació a la Xarxa i els Estatuts pels quals es regeix l’Associació.
De conformitat amb el que disposen els Estatuts en el seu article 8.e), correspon a
l’Assemblea General de l’Associació l’admissió de nous membres.
Per tot l’exposat, es proposa a l’Assemblea General l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Acceptar la integració com a membres de ple dret de l’Associació XARXA
DE CIUTATS I POBLES CAP A LA SOSTENIBILITAT dels ens locals que tot seguit es
detallen:
-

Ajuntament de Fonollosa
Ajuntament de Sant Climent de Llobregat
Consell Comarcal de l’Alt Urgell

Segon.- Acceptar la integració com a membre observador a l’Associació XARXA DE
CIUTATS I POBLES CAP A LA SOSTENIBILITAT l’ens local que tot seguit es detalla:
-

Mancomunitat Penedès-Garraf”

3. Proposta d’aprovació del compromís de la Xarxa de ciutats i pobles cap a
la Sostenibilitat per a la promoció del Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses pel
Clima i l’Energia de la Comissió Europea
L’Assemblea General aprova per unanimitat el present dictamen, el text íntegre del
qual es transcriu a continuació:

“La Comissió Europea va llançar el Pacte dels Alcaldes per una Energia Sostenible
Local en 2008 per donar suport als esforços desplegats per les autoritats locals en
l'execució de les polítiques per al clima i l'energia sostenible.
El Pacte dels Alcaldes per al Clima i l'Energia és un moviment des de les bases
que reuneix municipis de diverses mides que es comprometen de forma voluntària a
executar els objectius de la UE en matèria de clima i energia mitjançant una visió
transversal que inclou tant la mitigació com l'adaptació al canvi climàtic.
La Xarxa de Ciutats i pobles cap a la Sostenibilitat ja és promotora del primer Pacte
d’Alcaldes per l’Energia Sostenible Local des de l’any 2012 i manifesta la voluntat de
mantenir aquest compromís amb el nou Pacte d’Alcaldes pel Clima i l’Energia.
Com a promotors del Pacte som una organització amb la capacitat per
promoure’l, mobilitzar i donar suport als nostres membres i a les autoritats locals
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per a la consecució dels objectius del Pacte d’Alcaldes. Actuem en el nostre territori i
en les nostres respectives àrees d'experiència (energia, adaptació, educació,
economia circular i qualitat de l’aire) i a diversos nivells de govern, amb la presència
dels ens locals, comarcals, metropolitans, provincials i la Generalitat de Catalunya,
com a observador.
Recolzem la visió del Pacte d’Alcaldes cap a uns territoris baixos en carboni i
resilients, en els quals els ciutadans i ciutadanes tinguin accés a una energia segura,
sostenible i assequible.
Reconeixem que el nostre compromís implica la col·laboració mitjançant un
enfocament intersectorial i multinivell.
Estem preparats per donar suport a tots els signants del Pacte en l'execució de
mesures pràctiques i a llarg termini en nom d'un medi ambient saludable, d'equitat
social i econòmicament viable per a les generacions actuals i futures.
AMB AQUEST PROPÒSIT, ENS COMPROMETEM, DINS EL NOSTRE TERRITORI I
ÀREES D'ESPECIALITZACIÓ, PER:
Promoure la iniciativa del Pacte d’Alcaldes pel Clima i l’Energia, per
mobilitzar els signants ja existents i possibles
Donar suport i assessorar els signants del Pacte d’Alcaldes.
Donar suport i compartir el coneixement, les experiències, millors
pràctiques, eines o recursos que siguin rellevants per als signants del Pacte.
Col·laborar de manera conjunta amb altres Promotors del Pacte i
Coordinadors Territorials / Nacionals per impulsar l'acció conjunta i promoure
un enfocament coordinat, a través del Club del Pacte d’Alcaldes de Catalunya.
Participar en les activitats del Pacte dels Alcaldes
Informar periòdicament, i almenys cada 2 anys, a l'Oficina del Pacte dels
Alcaldes de les activitats que es realitzin dins el marc de la iniciativa.
Reconeixem EL SEGÜENT:
El Pacte d’Alcaldes no pot servir per a propòsits comercials.
Aquesta declaració es renovarà automàticament cada any a menys que la
nostra administració decideixi el contrari.
L'Oficina del Pacte dels Alcaldes suspendrà la nostra participació en la
iniciativa en el cas d'incompliment dels compromisos indicats
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De conformitat amb el que disposen els Estatuts en el seu article 8.a), en relació als
objectius de la Xarxa.
Per tot l’exposat, es proposa a l’Assemblea General l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar el compromís de la Xarxa de ciutats i pobles cap a la Sostenibilitat
per a la promoció del Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses pel Clima i l’Energia de la
Comissió Europea.
Segon.- Habilitar al President de la Xarxa per signar els documents corresponents
per l’execució del Compromís.
Tercer.- Notificar a la Comissió Europea l’acord aprovat.”

4. Donar compte de la Declaració de suport de la Xarxa de Ciutats i Pobles
cap a la Sostenibilitat al projecte europeu SPP Regions
El Sr. Junyet explica que aquest acord no necessita votació ja que es tracta d’un acord
a donar compte, el contingut del qual es reprodueix tot seguit:

“A la reunió de la Comissió de seguiment de la Xarxa celebrada l’1 de juliol del 2016
a Girona, es va aprovar la Declaració de suport de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a
la Sostenibilitat al projecte europeu SPP Regions.
L’acord va permetre manifestar el suport al projecte SPP Regions (Sustainable públic
procurement - Compra pública sostenible) amb la voluntat d’intensificar l’aplicació
de criteris d’aquesta compra pública sostenible i innovadora a les compres i les
contractacions municipals, adequar els plecs de condicions als coneixements que
esdevinguin del projecte SPP Regions i establir mecanismes de comunicació
permanent i intercanvi d’experiències que facilitin la difusió ràpida de la contractació
respectuosa amb el medi.
L’acord també preveu promoure les activitats de la Comissió de Compra pública
Sostenible de la Xarxa – que depèn del Grup de treball d’Economia circular i verda amb la finalitat d’afavorir l’assoliment dels objectius del projecte SPP Regions.
De conformitat amb el que disposen els Estatuts en el seu article 8.k), i per tot
l’exposat, es proposa a l’Assemblea General l’adopció del següent
ACORD
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Donar compte a l’Assemblea General, als efectes de ratificació, de l’acord de la
Comissió de Seguiment de la Xarxa de ciutats i pobles cap a la Sostenibilitat en la
sessió d’1 de juliol del 2016, d’aprovació de la Declaració de suport de la Xarxa de
ciutats i pobles cap a la Sostenibilitat al projecte europeu SPP Regions, segons
document annex.”

5. Aprovació de l’Acord d’adhesió de la Xarxa de ciutats i pobles cap a la
Sostenibilitat a la Declaració basca
L’Assemblea General aprova per unanimitat el present dictamen, el text íntegre del
qual es transcriu a continuació:

“Els dies 27 al 29 d’abril del 2016, representants i líders locals es van reunir a Bilbao
a la 8a Conferència Europea de Ciutats i Pobles Sostenibles. Prop de 900
representants de 40 països- entres els quals representants de la Xarxa de Ciutats i
Pobles cap a la Sostenibilitat - van aprovar la declaració basca, un document que
defineix els nous camins perquè les ciutats i pobles europeus puguin convertir-se en
municipis productius, sostenibles i resilients, en el marc d'una Europa més habitable
i inclusiva.
La Declaració Basca inclou un total de 15 vies per donar suport i accelerar les
transformacions socioculturals, socioeconòmiques i tecnològiques que assegurin
una qualitat de vida digna a la ciutadania, alhora que respecten els ecosistemes
locals i globals i els recursos naturals disponibles.
La Declaració Basca remarca la necessitat i el desig dels líders locals de fer un pas
més i de buscar maneres innovadores d'implicar la societat civil amb
l'objectiu de superar els reptes econòmics, ambientals i socials i, al mateix temps,
subratlla la importància de trobar solucions sostenibles que aportin valor econòmic
per a benefici de la població local.
Reconeix també la necessitat d'accions transformadores per a "descarbonitzar"
el sistema energètic, configurar patrons de mobilitat urbana sostenible, reduir
l'explotació d'espais naturals, protegir i millorar els serveis dels ecosistemes i la
biodiversitat, protegir els recursos hídrics i la qualitat del aire, adaptar-se al canvi
climàtic, millorar els espais públics, proveir habitatges adequats, garantir la inclusió
social i enfortir les economies locals.
La Declaració Basca té com a objectiu inspirar ciutats i pobles en els processos
de desenvolupament i creació de les seves pròpies accions transformadores.
El document és un dels resultats més importants de la 8a Conferència Europea de
Ciutats i Pobles Sostenibles i és un pas important després de la Carta d'Aalborg
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(1994) i els Compromisos d'Aalborg (2004), els quals també han estat,
històricament, documents de referència de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la
Sostenibilitat.
Tot i que ja alguns dels membres de la Xarxa ja han aprovat en els respectiu Plens
el seu suport a la Declaració Basca, es vol donar difusió del document per la seva
importància estratègica i donar suport a la Declaració Basca per part de tots els
membres de la Xarxa en conjunt, com a representació del món local i dels diversos
nivells de govern que treballem conjuntament a favor del desenvolupament
sostenible a les ciutats i pobles de Catalunya. De tal manera, per part de les entitats
promotores de la Declaració Basca es consideraria que donen suport al document
els més de 280 membres de la Xarxa.
De conformitat amb el que disposen els Estatuts en el seu article 8.k), i per tot
l’exposat, es proposa a l’Assemblea General l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar l’adhesió de la Xarxa en el seu conjunt a la Declaració Basca, el
Nou full de ruta per a ciutats i pobles europeus per crear municipis productius,
sostenibles i resilients per a una Europa habitable i inclusiva, segons text annex
traduït en català.
Segon.- Notificar a les entitats i administracions promotores de la Declaració Basca
l’acord aprovat.
Tercer.- Fer difusió dels principis de la Declaració i de l’acord a través dels mitjans
de comunicació de la Xarxa de ciutats i pobles cap a la Sostenibilitat.”

6. Presentació de l’informe de gestió 2016 i aprovació del Pla anual
d’activitats 2017 de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat
L’Il·lm. Sr. Valentí Junyent dona la paraula a la Sra. Inma Pruna, Cap de la Secretaria
Tècnica de la Xarxa, per a la presentació de l’informe de gestió 2016 i explicació del Pla
anual d’activitats 2017 de la Xarxa.
La Sra. Inma Pruna, explica aquests punts de l’odre del dia, tot visualitzant un power
point que es va posar a disposició dels assistents junt amb la documentació de la
present sessió, el contingut del qual és el que es transcriu a continuació.
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0. Club del Pacte d'Alcaldes de Catalunya
Activitat prevista 2O17:
- 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).
1. Grup de treball d'Energia sostenible local
Pla de treball








Suport als petits municipis i als nous càrrecs electes.
Impulsar accions que vinculin la mobilitat sostenible i el canvi climàtic.
Aprendre dels municipis més avançats. Promoure la comptabilitat energètica.
Incidir i implicar el sector domèstic.
Analitzar com aplicar la nova normativa sobre contaminació lluminosa
Desenvolupament del conveni entre l'ICAEN i la Xarxa.
Setmana Energia

Accions previstes 2017


Reunions del Grup de treball (2 durant el primer semestre)



Trobada d’Agències d'Energia (2 durant l'any)
 Elaborar un Directori d’Agències locals i comarcals d'Energia, amb una
part pública via web i una part tancada només pels membres de la
Comissió, amb informació sobre funcions, projectes i funcionament de
les Agències.
 Elaborar materials comuns sobre accions de sensibilització
 Compartir informació sobre contractes de manteniment i el control
d'execució dels mateixos
 Coordinar accions de formació a càrrecs electes de municipis petits
entre la Xarxa i les agències comarcals.
 Accions coordinades en el marc de la Setmana de l'Energia 2017.



Continuïtat del cicle de jornades Del Pacte a l'acció
 Coorganització de jornades amb Node Garraf (sectors econòmics) i
Ajuntament de Reus (mobilitat sostenible i elèctrica (juny 2016).
2. Grup de treball d'Adaptació al Canvi climàtic
Pla de treball
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intercanviar experiències i casos d’èxit per promoure la transversalitat,
coordinació i planificació a llarg termini dins els ajuntaments a l'hora
d'abordar l'adaptació al canvi climàtic.
Generar eines compartides i activitats per informar i comunicar
internament sobre la importància del canvi climàtic i les polítiques i accions
d'adaptació, sobretot als càrrecs electes.
Posar en comú i informar als ens locals sobre els estudis, treballs,
metodologies
i
projectes
que
estan
desenvolupament
les
administracions supralocals de forma coordinada.
Recull i difusió d’experiències locals segons la tipologia de municipi i
actuació: per detectar problemàtiques similars, diferenciar entre municipis
litorals, amb massa forestal...
Adquirir més coneixement sobre el valor econòmic de l'adaptació:
informar i coordinar accions de cerca de finan9ament i ajudes, analitzar i
quantificar el cost i retorn econòmic de les accions, el cost de No actuar i els
beneficis dels plans d'adaptació en termes econòmics.
Compartir i disposar d'eines i recursos per comunicar i sensibilitzar a
la ciutadania i com arribar al màxim de persones i col·lectius, a través
d'idees concretes i exemples properes.
Treballar monogràficament sobre Àmbits d'actuació específics dels Plans
locals d'adaptació al canvi climàtic: mobilitat o renaturalització de les ciutats
(C.biodiversitat).
3. Grup de treball d'Adaptació al Canvi climàtic



Comissió per una gestió integrada del litoral: reunió Abril



Comissió per la Biodiversitat urbana





intercanvi d’experiències i metodologies sobre ciutats biofísiques



Recull de recursos pedagògics i de sensibilització



Elaborar un Document de treball, recull de BBPP i model de Declaració



Visites a accions pilot i necessitats formatives diverses (disseny caixes niu,
orenetes, abelles, lluita biològica, insectes, amfibis, rèptils, invasores...)

Comissió del cicle local de l'aigua


Treball sobre indicadors de gestió del servei local d'abastament



Tècniques antiDSU

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)
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Jornades sobre adaptació: el valor econòmic i socialització de l'adaptació. (31 de
mar;). Convocatòria oberta.



Comissió del cicle de l'aigua per actualitzar Pla de treball (14 de mar;)



Coordinació d'accions pel Dia Mundial de l'Aigua (Mar;)



Jornada aplicacions i tecnologies antiDSU



2a edició dels indicadors del servei d'abastament d'aigua



Reactivar la Comissió de municipis per una gestió integrada del litoral (Abril)

S'ha constituït el Grup de treball i coordinat prèviament amb els espais de participació
de la Generalitat de Catalunya i l'AMB.
El Grup de treball de la Xarxa seria l'espai transversal de trobada dels tècnics de
mobilitat, urbanisme i medi ambient. intercanvi de les accions que s'estan fent entre
els diversos territoris i departaments amb dues reunions l'any, i comunicació
permanent via espai virtual.
Grup de treball +Aire - Soroll
Pla de treball







Coordinació entre eines de planificació i zonificació de soroll, aire i mobilitat.
identificació d'accions amb sinergies.
Coordinació sobre la senyalització de zones, etiquetatge de vehicles i altres.
Intercanvis d’experiències municipals amb perfils de diferents disciplines.
Fomentar la implantació de mesures dels plans de millora de la qualitat de l'aire,
per exemple a l'entorn de les escoles.
Potenciar la idea de les superilles a tots els municipis per separar els vehicles dels
vianants i així millorar la qualitat de l'aire a les zones dedicades més als vianants.
Més coneixement sobre la relació entre qualitat ambiental i salut.
Continuar estudiant i analitzant les emissions de PM i BaP
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de les calderes de biomassa.

Pla de treball
En temes de soroll, tot esperant la modificació de la normativa, podríem treballar:
 Oci nocturn. Sensibilització sobre soroll a les escoles.
 Aspectes tècnics Revisió de la normativa i nou model d’Ordenança.
 Estudi de casos concrets d'avaluació del soroll (terrasses, campanes, veïns,
infraestructures, etc.). L'objectiu seria debatre la metodologia emprada i els
criteris utilitzats (el punt de mesura, la durada de les mesures, la correcció pel
soroll de fons, l'aplicació dels coeficients correctors, etc.). Tema dedicat
especialment a les persones que fan informes de soroll. L'estudi de casos pot
derivar cap a recomanacions per a la gestió de temes com terrasses,
campanes, animals domèstics, etc.
1 en ambdós temes: sensibilització sobre la qualitat de l'aire i el soroll a les escoles,
exposicions pel públic en general , etc.
 Accions de sensibilització conjuntes Gencat, AMB i D1BA
 Suport a la Setmana de la mobilitat sostenible
Accions previstes 2017



Reunió del Grup de treball (2 durant l'any)
Coordinació d'accions després de la Cimera política (Marc)



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



Jornada sobre mobilitat sostenible i elèctrica a Reus (maig 2016)



Elaboració materials sensibilització




Presentació i coordinació d'accions per la Setmana de l'Acústica 2017
Suport a la Setmana de la Mobilitat 2017

4. Grup de treball d'Educació per la Sostenibilitat i per una
Cohesió social i ambiental
Pla de treball
El Grup de treball es dota d'un Pla de treball propi on es tractarà sobre el debat i
reflexió sobre com passar del coneixement a l'acció, eines i recursos d'educació
ambiental per adults, identificació d'accions amb sinergies amb altres serveis
municipals: pobresa energètica, ...
Debat i participació sobre el Pla d'educació per la sostenibilitat de la
Diputació de Barcelona
Crear un espai de difusió de Dades ambientals
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incloure una ampliació de projectes sobre estalvis d'energia per destinar
recursos sobre pobresa energètica  7 GT Energia
Millorar la comunicació sobre la qualitat de l'aire  GT +Aire - Soroll
Promoure els camins escolars
Sensibilitzar a les escoles, AMPES...
Promoure accions i sensibilització sobre l'aprofitament alimentari (enlloc de
prevenció del malbaratament alimentari)
lntercanviar experiències pedagògiques i sobre ciència ciutadana
Recopilar recursos educatius i pedagògics sobre biodiversitat urbana  C.
Biodiversitat
4. Grup de treball d'Educació per la Sostenibilitat i per una Cohesió social i
ambiental
lmplicació i aplicació de l'Aprenentatge servei
Elaborar un model de Pacte ciutadà per implicar a diversos sectors en el
Pacte d'Alcaldes
Promoure projecte transversals amb:
Serveis socials:
- Horts (C.Horts) - Pobresa energètica (GT.E)
Educació i Centre de Recursos pedagògics
Promoció econòmica i comerç
Cultura, turisme i altres.
Millorar el coneixement sobre aspectes metodològics i dinàmiques
participatives
Promoure intercanvis d’experiències
Coordinació i intercanvis de programes d'educació ambiental per a escoles i
per a adults
Sensibilització a personal municipal
Desenvolupament accions XESC – XARXA
Seguir tallers d'aprenentatge i diagnòstic xarxes i programes ed.ambiental a
escoles
Accions previstes 2017
Educació
 Reunió del Grup de treball (2 durant l'any)
 Gener: avaluació i preparació programa de campanyes 2017
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Cicle de tallers sobre comunicació i participació (Primer semestre) aplicada a
l'educació per la sostenibilitat
Continu tat del treball sobre APS



Continu tat col·laboració amb la XESC

Horts
 Publicació de la Guia de criteris socials en horts municipals
 2a edició del cicle de tallers sobre horts socials (abril - juny)
 Jornada d'intercanvi sobre horts escolars
 Visites tècniques
Constitució de la Comissió d'Ambients aquàtics continentals
 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

Programació campanyes i recursos per a
 Mar;: Dia mundial de l'aigua'17
 Abril: Setmana de l'Acústica'17
 Juny : Setmana de la Natura'16 i 17 Setmana de l'Energia'17
 Setembre: Setmana de la Mobilitat'17
 Novembre: Setmana de prevenció de residus'17

Agenda escolar 2017-2018
Temàtica: Objectius de desenvolupament sostenible
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5. Grup de treball d'Economia circular i verda
Pla de treball
- Veure Pla per a l’impuls de l’economia circular i verda al món local 2016 –
2019 de la Xarxa
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 - Convocatòria oberta
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

Altres projectes
-

Aplicació a
Sostenible

escala

local

dels

16

Objectius

de

Desenvolupament
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-

Recuperar el programa d'lndicadors municipals de sostenibilitat

-

Trobades de la Red de Redes

EL NOU sostenible
Accions 2017
Accés a municipis per introduir activitats a l'Agenda
Especials sobre biomassa,
turisme sostenible i ODS

economia

circular,

Especials sobre Dia o Setmana de.
Noves millores en disseny
Assemblees de la Xarxa per la resta del
mandat:
-

2018: Castellar del Vallès

-

2019:Bages-MontSantBenet

Moltes gracies
La Xarxa és neutra en C02

Finalitzada l’exposició, l’Assemblea General aprova per unanimitat el present dictamen,
el text íntegre del qual es transcriu a continuació:

“Amb vint anys d’activitat, la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat està
molt consolidada i és reconeguda com a una important plataforma local que permet
sumar recursos i esforços dels municipis que en formen part per aconseguir
objectius comuns de sostenibilitat, sent, a la vegada, un fòrum on els ajuntaments
troben un marc adequat de debat i intercanvi d’experiències.
En la 16a Assemblea General de la Xarxa celebrada el 4 de febrer del 2016 a Sant
Sadurní d’Anoia, es va aprovar el Pla Estratègic Xarxa 2020. Sostenibilitat per
a les persones avui, visions pel 2030 i més enllà que incloïa 1 missió i 8
objectius estratègics, destacant la necessitat i acord per impulsar el treball en xarxa
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entre els municipis i associats per millorar la gestió ambiental local i aprofundir en
un model de desenvolupament sostenible.
Per continuar avançant per assolir els objectius estratègics previstos i continuar
avançant en el seu desenvolupament, es planteja la presentació i aprovació del “Pla
anual d’activitats 2017”.
Es presenta, doncs, a la dissetena Assemblea general de la Xarxa, celebrada a
Tarragona, el Pla anual d’activitats 2017 que inclou les previsions d’activitats
dels diversos Grups de treball i del Club del Pacte d’Alcaldes de Catalunya, les
actuacions per donar compliment als objectius estratègics aprovats i al Pla operatiu
de la Xarxa.
Específicament, el Pla d’activitats també inclou la creació d’una nova comissió
d’Ambients aquàtics continentals que depèn del Grup de treball d’Educació per
la Sostenibilitat i la Cohesió social. L’objectiu de la comissió serà l’intercanvi
d’experiències i el treball comú dels diversos equipaments i projectes d’educació
ambiental vinculats a diversos ambients aquàtics continentals (rius, rieres,
aiguamolls, basses, pantans, ...) i que en promoguin accions d’educació,
sensibilització i conservació del medi aquàtic. La Comissió es relacionarà, de forma
especial, amb el programa de suport adhoc de la Diputació de Barcelona.
Els Estatuts de la Xarxa, article 8, apartats a) i b) preveuen que seran competències
de l’Assemblea General, entre d’altres, l’aprovació dels objectius a assolir per la
Xarxa i l’aprovació del Pla general i del Pla anual d’activitats.
Per tot l’exposat es proposa l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- Aprovar el Pla anual d’activitats 2017 de la Xarxa de ciutats i pobles cap a
la Sostenibilitat, segons Annex que s’acompanya.
Segon.- Aprovar la creació de la comissió d’Ambients aquàtics continentals que
depèn del Grup de treball d’Educació per la Sostenibilitat i la Cohesió social.”
El Sr. Junyent dona pas a la presentació dels objectius de Desenvolupament sostenible
per part de membres de la Secretaria tècnica de la Xarxa, tot buidant l’escenari els
membres de la mesa.


Què en sabem dels ODS?

Presentació a càrrec de la Sra. Blanca Martínez de Foix, Cap de l’Oficina tècnica
d’Educació i Promoció Ambiental de la Diputació de Barcelona; Sr. Gonçal Luna i SR.
Enric Coll, ambdós tècnics de la Secretaria Tècnica de la Xarxa.
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Es proposa un joc interactiu de preguntes i respostes amb tots els presents, mitjançant
els seus telèfons mòbils. S’ha d’accedir a la web següent: kahoot.it, mitjançant una
contrasenya, comprovant així, els coneixements previs sobre els objectius del
desenvolupament sostenible.
El joc consta de 13 preguntes amb 4 possibles respostes, i es disposa de 20 segons
per marcar l’opció que es creu correcta.
A la finalització del concurs, es fa públic el guanyador que ha estat el Diputat de Medi
Ambient de la Diputació de València, i puja a l’escenari a recollir el premi.


Pausa

BLOC 2: Intercanvi d’experiències en xarxa
Composició de la taula rodona d’experiències locals de membres de la Xarxa
Sr. Domènech Cucurull, Comissionat de la Xarxa que actua com a moderador.
Sr. Josep Casafont, Regidor d’Urbanisme, Medi Ambient i Serveis Municipals de
l’Ajuntament de Navàs.
Sr. Jordi Serracanta, Regidor de Qualitat Urbana i Serveis de l’Ajuntament de Manresa.
Sr. Isaac Andrade, Cap tècnic de Medi Ambient de l’Ajuntament de Tarragona.
Sr. Àlex Mañas, segon Tinent d’Alcalde i regidor de Promoció Econòmica i Ocupació,
Industrialització, Comerç, Turisme, Consum, Nova Economia, Sostenibilitat i Medi
Ambient de l’Ajuntament de Badalona.
Sra. Maica Bassas, regidora de Medi Ambient i Pagesia de l’Ajuntament de Manlleu.
El Sr. Domènech Cucurull fa la presentació dels membres integrants de la taula rodona.
Ajuntament de Tarragona
El Sr. Isaac Andrade, Cap tècnic de Medi Ambient de l’Ajuntament de Tarragona,
introdueix la seva presentació parlant de la Brigada de Medi Ambient de
l’Ajuntament de Tarragona, instrument creat mitjançant un acord amb el Departament
de Justícia de la Generalitat. Els integrants d’aquesta brigada són persones que han de
complir penes alternatives de presó, com penes de treball en benefici de la comunitat.
Les tasques principals són feines complementàries a la brigada municipal o al grans
contractes com el de neteja viària i, parcs i jardins. Aquestes tasques consisteixen, per
exemple, en recollida de residus, neteja forestal, entre d’altres. Hi ha molta rotació de
personal, per tant les tasques a realitzar són de molt bàsiques.
Porten 3 anys i ja han passat 53 persones. Actualment tenen capacitat per acollir a 16
persones, amb 2 furgonetes, i amb jornades de 4 hores.
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Amb aquest projecte s’aconsegueixen diferents objectius:
-

inserció social,

-

educació ambiental, fomentant els valors ambientals del municipi, i

-

complement a la gestió del territori com afegitó als grans contractes municipals.

Ajuntament de Badalona
Torn de paraula a càrrec del Sr. Àlex Mañas, segon Tinent d’Alcalde i regidor de
Promoció Econòmica i Ocupació, Industrialització, Comerç, Turisme, Consum, Nova
Economia, Sostenibilitat i Medi Ambient de l’Ajuntament de Badalona.
Comença la seva intervenció agraint la invitació i tot seguit, explica l’opció que van
adoptar a l’Ajuntament, al vincular les polítiques de desenvolupament econòmic amb
les polítiques de sostenibilitat, d’aquesta manera es van inventar un nou àmbit que li
diuen Badalona Propera i Sostenible, el qual té molt a veure amb els objectius de
desenvolupament sostenible considerats dins del Pla d’Actuació Municipal de Badalona.
Tant a Catalunya com a tots els municipis de l’àrea metropolitana hi ha un valor
intangible de potencial de creixement i de generació d’ocupació, malgrat això, es vol
aconseguir un equilibri entre aquest desenvolupament econòmic i la qualitat de vida.
Parla de la tendència a viure de forma més sostenible i que tot el que està vinculat a
aquesta nova economia circular va en augment a tot arreu, motiu pel qual es marquen
les polítiques del municipi. Amb els canvis arran de la crisi econòmica i la nova
tendència, es presenta el nou plantejament urbanístic. Beneficiat per la ubicació
estratègica municipal, es desenvolupa un nou plantejament amb 339 habitatges
respectant les directrius europees, més sostenible i amb consum energètic zero
aprofitant la tecnologia geotèrmica.

Ajuntament de Manresa
Torn de paraula Jordi Serracanta, Regidor de Qualitat Urbana i Serveis de l’Ajuntament
de Manresa.
Agraeix i explica l’experiència que s’està portat a Manresa, en relació a l’economia
circular amb el projecte de Simbiosi Industrial, el qual es centra, concretament, al
Polígon Industrial Bufalvent, lloc on s’ubica l’Associació d'Empresaris de Bufalvent. Una
experiència que vol esdevenir una realitat en un futur.
Dins del polígon tenen una sèrie d’empreses entre les quals es troba el Consorci
Comarcal del Bages per a la Gestió de Residus; l’abocador comarcal, la Depuradora,
així com també, el Centre Tecnològic de Manresa. S’ha intentat amb aquest ecosistema
20
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tirar endavant el projecte de Simbiosi Industrial d’economia circular, per tal que el
residu que origini una empresa, pugui ser matèria primera d’una altra.
S’ha fet un diagnòstic a 53 empreses del polígon industrial, generant una xarxa de
connexió entre totes elles per tal de buscar les oportunitats reals i connectivitat.
Després d’un any i mig de prova pilot, el resultat ha estat un canvi d’òptica en els
empresaris, veient que és una oportunitat potencial de sinergies entre molts d’ells i
d’estalvis considerables.

Ajuntament de Manlleu
Torn de paraula de la Sra. Maica Bassas, regidora de Medi Ambient i Pagesia de
l’Ajuntament de Manlleu, que agraeix i comença fent la presentació del Projecte
d’Horts Socials i Urbans Ecològics de Manlleu el qual va començar fa 8 anys. En
un principi, es va crear una zona i a causa de la seva demanda, cada 2 anys, s’ha anat
ampliant les zones fins arribar a tenir-ne 4.
Presenta els primers Horts de Can Sangles, zona on va començar el projecte
conjuntament amb voluntariat, entitats i educadors. Els professors van mostrar molt
interès i es van organitzar visites guiades, tallers i cursets, aconseguint que hagués un
hort a cada escola, institut i escoles bressol.
Fa esment del nou projecte del Banc d’Aliments, amb el qual fa 3 mesos van signar
un conveni amb Sant Tomés, centre d’educació especial, amb la finalitat de treballar
voluntàriament el terreny donat al Banc d’aliments (El Sarro), del qual van treure la
temporada passada 800 quilos de verdures i hortalisses.
Parla dels horts de la platja del Dolcet, els quals també es treballen conjuntament amb
plans d’ocupació (famílies amb situació vulnerable) i benestar social, afavorint
l’autoestima i la confiança de les persones, així com també, l’aprenentatge de
l’horticultura ecològica i les relacions d’equip de treball.
Continua explicant com es treballa a la resta d’horts, on assenyala la seva importància,
ja que no només es treballa conjuntament amb benestar social, sinó que també amb
educació, participació ciutadana, urbanisme i medi ambient, tots plegats en xarxa,
vetllant per la salut, la qualitat de vida, la convivència i la igualtat d’oportunitats de les
persones en situació més precari. Finalitza parlant de la millora de vida de moltes
d’aquestes persones.
Ajuntament de Navàs
Torn de paraula del Sr. Josep Casafont, Regidor d'Urbanisme, Medi Ambient i Serveis
Municipals de l’Ajuntament de Navàs.
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Comença posant en antecedents que Navàs és un poble petit, gairebé amb 6.000
habitants, raó per la qual considera que és un avantatge poder portar a terme el
projecte de Sobirania Alimentària.
Explica el significat del projecte Sobirania Alimentària SA, com una vida sana, una
alimentació sana, el dret a escollir les polítiques agroalimentàries que volen, la qual
cosa no vol dir que tot el que es menja al municipi sigui produït per ells mateixos. Com
a projecte és un projecte transversal (engloba totes les regidories) obert (ha d’avançar
diàriament introduint si cal modificacions) i de construcció nacional (un poble sobirà
amb totes les sobiranies: l’alimentària, l’energètica...).
Explica que s’han dinamitzat fires amb el producte local: “Tasta Entorn”, verema,
mostra de la verema, maridatge... Són tot d’activitats que l’Ajuntament promociona per
al producte local. També; tallers de cuina ecològica i proximitat per col·lectivitats,
esplais per ensenyar que la cuina ecològica no és més cara ni més difícil de fer i per
trencar les barreres que s’han creat respecte aquest tipus de consum.
S’ha creat un logotip per a què la gent del poble pugui identificar els establiments
adherits a la campanya. Al mateix temps, cada establiment disposarà dels mateixos per
identificar els seus productes, com per exemple: de producte local, produït a Navàs; de
producte de proximitat; de km 0; i de producte ecològic.
En relació al món rural i turisme, destaca el Banc de Terres, projecte per acostar a la
gent que vol treballar les terres amb la gent que les té i que no les pot treballar. Ha
tingut una bona acollida. Suport en conreus tradicionals mitjançant: cursos amb els
productors, fires, jornades de formació i mostres de vins. Sensibilització i divulgació de
la importància del paisatge.
Finalitza exposant el que s’està fent des de la resta d’àrees de l’Ajuntament: Joventut
Festes i Comunicació, Educació i Esports, Drets socials i Sanitat i Urbanisme i Medi
Ambient.

Després de les exposicions comença el debat.
El Sr. D. Cucurull en primer lloc agraeix les aportacions dels integrants de la taula
rodona i els felicita, tot evidenciant l’enfoc integrador, inclusiu i universal de les
propostes, i recalcant que aquest és el camí.
El Sr. D. Cucurull exposa dues preguntes als ponents:
-

Quin tipus de barreres no escrites us heu trobat per tirar endavant els
projectes?

-

Com valoreu aquestes barreres?
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Comença la Sra. M. Bassas i explica que el principal obstacle que s’han trobar és amb
el departament d’urbanisme ja que aquests terrenys en desús s’havien de posar en
funcionament. També és important treballar amb diverses àrees per tirar endavant els
projectes, i no sempre és tasca fàcil.
El Sr. J. Serracanta explica que el problema principal va ser entendre que no era el
projecte de l’Ajuntament, que sí que és el principal impulsor, però havia d’acabar sent
dels empresaris del polígon, i conscienciar-los que era una oportunitat per a ells.
El Sr. A. Mañas, continua explicant que el principal obstacle va ser legislatiu, la
legislació estatal de consum elèctric i energètic, nogensmenys, convèncer al personal
de planejament urbanístic també va ser difícil.
El Sr. J. Casafont exposa que els no han trobat gaires obstacles.
El Sr. I. Andrade, finalitza aquest torn de preguntes exposant que el problema era tant
de recursos materials (vehicles) com de recursos humans (2 encarregats del projecte).
De fet la primera furgoneta que van tenir la van heretar d’un altre departament que la
va donar de baixa.
El Sr. D. Cucurull dona la paraula a la sala per si algú vol fer alguna pregunta, no
havent-hi cap, torna a prendre la paraula i planteja una altra qüestió als membres de
la taula: vosaltres ara que esteu treballant en temes socials i econòmics, veieu
important el tema ambiental, o destorba?
El Sr. A. Mañas prenc la paraula exposant que el principal motor de creixement
econòmic en el futur és, precisament, els naixements ocupacionals vinculats amb el
medi ambient i la sostenibilitat.
El Sr. J. Casafont afegeix que la part econòmica no ha valorat mai a la part
mediambiental.
Per altra banda, els Sr. J. Serracanta afegeix que es deixi fer als municipis. Si als
municipis se’ls hi donen les eines necessàries, tot sortiria bé. Totes les iniciatives
sorgeixen d’escoltar la ciutadà, que és allò que els interessa, i si a sobre poden tenir
les eines adequades per fer-ho, sortiria molt millor.
De part del públic assistent se’n formulen dues preguntes:
-

En relació amb el banc de terres de Navàs, si són terres privades i si ha hagut
alguna reticència per part dels propietaris.
I el tema dels horts si ha hagut algun inconvenient normatiu.
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Contesten els concernits, tot començant pel Sr. Casafont que explica que a Navàs són
acords amb privats, posant en contacte els propietaris que tenen terres que
actualment no es treballen, amb la gent que les vol treballar.
Continua la Sra. Bassas explicant que en el seu cas són horts municipals i va costar
una mica, però era un projecte molt agraït, i hi havia demanda. També l’equip de
govern es va creure que feia falta aquest projecte.
Per part del públic assistent, concretament de la representant de Vilafranca, exposa el
seu cas concret en relació amb els bancs de terres, posant en contacte els propietaris
amb els pagesos que volien sembrar les terres. L’experiència ha estat molt bona.
El Sr. Cucurull conclou el debat de la taula rodona tot donant les gràcies als
intervinents per les seves aportacions.

BLOC 3: Acords institucionals


El Turisme Sostenible

Composició de la mesa de Turisme Sostenible
Il·lm. Sr. Valentí Junyent Torres, President de la Xarxa Ciutats i Pobles Cap a la
Sostenibilitat.
Sra. Rosa Serra Rotés, Coordinadora de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local de
la Diputació de Barcelona
Sra. Isi Guardiola, Secretària delegada de la Xarxa

El President de la Xarxa presenta a la Sra. Rosa Serra i li cedeix la paraula.
La Sra. Serra felicita a la Xarxa pels 20 anys de reconeixements i èxits, i agraeix a
l’Assemblea i organitzadors que l’hagi convidat per explicar la feina feta per la
Diputació de Barcelona en turisme sostenible.
Parla en nom del Diputat de Turisme que per motius d’agenda no ha pogut assistir-hi, i
exposa que aquest any, és l’any de Turisme Sostenible i que la Diputació està immersa
en aquest gran repte.
L’any 2011 els parcs del Montseny i de Sant Llorenç del Munt i l’Obac van aconseguir
ser els pioners en aconseguir la Carta europea d’Economia sostenible.
Per altra banda, es va elaborar una Guia de Turisme Sostenible als parcs, que va
dirigida als usuaris i altres persones que formen part del context del parc.
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L’any 2014 van començar els indicadors de Turisme Sostenible a partir del contacte
amb les universitats catalanes per aconseguir un doble objectiu: identificar per avaluar
i comparar. Aquest projecte va merèixer un premi de la Comunitat Europea al 2016, i
ha permet el contacte amb d’altres destins turístics per fer aquesta aposta.
També explica un projecte de la Unió Europea denominat BleuTourMed que agrupa
uns projectes de vàries regions de la Mediterrània Nord que comparteixen el tema de
la sostenibilitat, comptant amb el suport importantíssim de fons FEDER.
Un altre repte del 2015, desenvolupat al 2016 i que s’aconseguirà al 2017, és
aconseguir la certificació Biosphere, que aposta a favor de la qualitat. La Diputació
disposa d’una marca turística “Barcelona és molt més” i 3 marques territorials: “Costa
de Barcelona”, “Paisatges de Barcelona” i “Pirineus de Barcelona”, on s’ha d’aconseguir
tenir aquesta certificació Biosphere.
La Diputació fa una clara aposta per aconseguir que el turisme sigui de qualitat, i la
qualitat es defineix a través de 2 conceptes: sostenibilitat i accessibilitat per a tothom.
Exposa, que entrem a formar part del programa europeu NECSTOUR (Network of
European Regions for Competitive and Sustainable Tourism), projecte que es lidera per
la Generalitat i es tracta d’un altre compromís a favor del Turisme Sostenible.
Finalment, explica que des de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic de la Diputació de
Barcelona s’està impulsant un projecte anomenat Vies Blaves, que aposta per
recuperar els camins dels rius (en una primer fase el riu Llobregat, amb els seus
principals afluents: el Cardener i l’Anoia), per posar en valor el patrimoni natural i
patrimonial amb uns itineraris fluvials que siguin espais socials.
Conclou la seva intervenció agraint la invitació a aquest fòrum.



Proposta d’aprovació de la Declaració de Tarragona per un turisme
sostenible i proper al territori

El Sr. Valentí Junyent dona lectura del Dictamen de referència.
El Sr. Josep Casafont, de l’Ajuntament de Navàs manifesta una reflexió en relació mb
aquest assumpte ja que hi ha un projecte turístic (al voltant del creixement del parc
temàtic de Port Aventura) que xoca frontalment amb la declaració que es vol aprovar, i
en conseqüències quines mesures es prendran des de la Xarxa.
El Sr. Valentí Junyent, exposa que s’ha previst des de la Xarxa pressionar per que
aquest projecte no segueixi endavant. S’ha consultat abans de la celebració d’aquesta
sessió en quin punt hi estava del procés, i han comunicat que en un d’urbanístic, que
encara no hi estava tancat, per bé que es fa constar en acta la intervenció del
representant de l’Ajuntament de Navàs i la preocupació per la protecció del medi
natural.
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I no havent més preguntes, i a mà alçada l’Assemblea General aprova per unanimitat
el present dictamen, el text íntegre del qual es transcriu a continuació:

“La Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat és la plataforma d’intercanvi i
cooperació del món local en l’àmbit del medi ambient i per avançar cap a un
desenvolupament sostenible, a través d’un marc adient per debatre problemes,
inquietuds, necessitats, experiències, i promoure i dur a terme projectes d’interès
comú.
Aquesta confluència d’interessos va portar, ja l’any 2004 a Mataró, a aprovar una
declaració institucional a l’Assemblea general de la Xarxa amb l’objectiu d’establir
un posicionament comú en determinades matèries. Any rere any, en totes les
següents Assemblees generals hem aprovat una Declaració per tal de manifestar el
nostre compromís vigent amb la sostenibilitat, la lluita del canvi climàtic, un
urbanisme sostenible, l’ocupació al servei del medi ambient i la biodiversitat, el
vehicle elèctric, l’economia verda o l’educació ambiental.
Més enllà d’una tradició anual, les Declaracions de la Xarxa són una manifestació
concreta de les preocupacions i prioritats de cada moment, expressades pels
propis membres, i difoses pel territori amb adhesions a la declaració per part dels
Plens dels ens locals.
Enguany, aprofitant l’avinentesa de celebrar la 17a Assemblea general a la ciutat
de Tarragona i que és l’Any internacional del Turisme Sostenible pel
Desenvolupament, s’ha escollit la temàtica del turisme sostenible com a element
en el qual una visió transversal de la sostenibilitat és imprescindible.
De conformitat amb el que disposen els Estatuts en el seu article 8.k), i per tot
l’exposat, es proposa a l’Assemblea General l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar la Declaració de Tarragona, per un turisme sostenible i
compartit, tal i com es transcriu a continuació:
DECLARACIÓ DE TARRAGONA
Per un turisme sostenible i compartit
Nacions Unides ha proclamat 2017 Any Internacional del Turisme Sostenible per al
Desenvolupament amb la voluntat de destacar el potencial del turisme com a
instrument per aconseguir els Objectius de Desenvolupament Sostenible de
l’Agenda 2030 i com a eina d’intercanvi de cultures per promoure la pau, la
sostenibilitat i l'eradicació de la pobresa, amb una apel·lació especial a empreses,
autoritats i consumidors.
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Al nostre país, el turisme ha assolit un punt de maduresa que l’ha portat a
plantejar-se reptes de sostenibilitat i de relació equilibrada entre residents i
visitants. Aquesta perspectiva assumeix les visions de documents com la
Declaració de Cape Town (2002), la Carta de turisme responsable (Ajuntament de
Barcelona 2010, Diputació de Barcelona 2015), la Declaració de Barcelona, la Visió
2020 pel Turisme Responsable de Catalunya (2013) o la Carta Mundial del Turismo
sostenible +20 (2015), que posen èmfasi en la gestió dels impactes i en una
distribució equitativa dels efectes beneficiosos i adversos.
La tasca ha estat reconeguda amb diverses certificacions que avalen la promoció
de models no agressius amb el medi ambient i d'enriquiment social i cultural, com
són ara Biosphere World Class Destination, atorgada a alguns municipis i territoris
catalans, o la Carta Europea de Turisme Sostenible (CETS) que han aconseguit
diversos espais naturals on conviuen la conservació, l’ús públic i el
desenvolupament econòmic de la població local.
En particular, el turisme té un pes important a la ciutat de Tarragona que avui ens
acull, i també a les comarques que l’envolten, on l’arqueologia i l’arquitectura, la
tradició i la cultura, el paisatge i el medi natural o la gastronomia i l’enologia tenen
un paper destacat en el triangle ambiental, econòmic i social.
És per tot això les ciutats i pobles ACORDEM:
SUMAR-NOS als objectius de l’Any Internacional del Turisme Sostenible per al
Desenvolupament, per impulsar un model de turisme responsable, econòmicament
pròsper, ambientalment sostenible i socialment inclusiu.
CONSCIENCIAR les administracions, els consumidors i el sector sobre la
importància de conservar el patrimoni social, cultural i ambiental i persuadir-los
sota el lema de la campanya internacional #Tourism17.
PROMOURE als nostres territoris, ciutats i pobles un turisme sostenible, amb
lideratge públic i models de gestió responsable, amb orientacions sobre
acreditacions, sensibilització cap a la problemàtica del canvi climàtic i
implementació de criteris d’ecoeficiència als establiments.
ASSUMIR les repercussions d’un turisme que, malgrat el seu valor econòmic i
d’intercanvi cultural, ha de controlar i gestionar el seus impactes per tal de
garantir la preservació del medi ambient, social i econòmic i, en darrer terme, per
assegurar la seva mateixa subsistència.
RECONÈIXER el paper dels governs locals i els actors rellevants en un treball
col·laboratiu, transparent i de responsabilitat compartida per crear llocs millors per
viure i per visitar.
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ESTIMULAR la conservació del patrimoni natural i cultural i proporcionar als
visitants de les nostres ciutats i pobles experiències agradables i d’alta
qualitat mitjançant la participació en experiències de turisme sostenible millorades.
ENS INSTEM a presentar la Declaració de Tarragona en els respectius plens i a
notificar l’acord a la presidència de la Xarxa.
17a Assemblea de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat
Tarragona, 8 de març de 2017
Segon.- Instar als membres de la Xarxa a aprovar la Declaració de Tarragona en
els respectius plens corporatius.
Tercer.- Fer difusió de la Declaració a través dels mitjans de difusió de la Xarxa
amb la paraula clau Declaració de Tarragona #turismesostenible.”



Precs i preguntes sobrevingudes

No se’n formulen.



Cloenda

El Sr. Valentí Junyent presenta a la Sra. Imma Costa Ramón, Diputada de Medi
Ambient, Salut pública, Enginyeria Municipal i Territori de la Diputació de Tarragona.
La Sra. Imma Costa agraeix les aportacions tan interessants que s’han fet en aquesta
Assemblea.
Exposa que parlar de turisme, i turisme amb majúscules i amb perfil propis, i
d’eficiència energètica, és parlar de les comarques del camp de Tarragona i de les
Terres de l’Ebre. No es troba en tot Europa una combinació tan singular de patrimoni
arquitectònic, paisatgístic, gastronòmic, cultual... com es pot gaudir a la comarca de
Tarragona.
Tarragona és un exemple d’èxit de com el tradicional turisme de sol i platja dels anys
60 ha sabut anar evolucionant per a vestir una oferta molt més complerta; clar
exemple del qual és el Priorat, que cada vegada més i millor ha sabut aprofitar les
inèrcies i oportunitats que aporta el turisme sostenible.
També comenta que fa uns mesos van rebre la obtenció de la Carta Europea de
Turisme Sostenible al Parc Natural de Montsant i tota la seva àrea d’influència.
La setmana passada totes les institucions en el marc incomparable de la cartoixa
d’Escaladei es van comprometre a sumar esforços per avançar en la consecució de la
proclamació del paisatge de Priorat com a patrimoni mundial per la UNESCO.
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Destaca de l’eficiència energètica, la lluita per mitigar els efectes perjudicials del canvi
climàtic, el paper protagonista en el desenvolupament de projectes innovadors o en
l’assaig de nous materials o tècniques més eficients energèticament.
El treball comú de la Xarxa hauria de permetre també millorar l’àmbit del transport.
També mereix una menció especial la necessària millora d’eficiència energètica en
l’edificació o els nous equipaments, d’acord amb la normativa de la UE.
Cal per poder avançar, que ens ho creguem i que es pugui disposar dels mitjans
necessaris del territori per millorar l’oferta des de la sostenibilitat i l’eficiència
energètica, mantenint la dimensió humana i propera que sempre ens ha caracteritzat.
Hi ha molt camí per recorre, però també molts elements imprescindibles per seguir
planificant el desenvolupament del potencial turístic sostenible o de les mesures de
foment de l’eficiència energètica.
Cal impulsar també una cultura de consum responsable d’elements bàsics escassos
com és l’aigua i el lideratge de projectes ambientals, amb la involucració plena de tots
els interlocutors.
Per acabar exposa que vol accentuar la importància del turisme sostenible i l’eficiència
energètica com una eina que permet la transmissió de valors, i que tindran una gran
oportunitat de fer-ho en els jocs del mediterrani de Tarragona 2018, configurant un
llegat de transformació de tot l’entorn, també a nivell d’eficiència energètica, generant
nous hàbits de vida saludable i fomentar els valors de la convivència en l’espai públic.
En definitiva, cal seguir apostant pel Turisme sostenible i l’eficiència energètica per
millorar la qualitat de vida dels nostres ciutadans i fomentar valors humanístics, aquest
és el compromís que uneix a tots, i en aquí.
Dona les gràcies a tots els presents.
El President, Sr. Valentí Junyent clou l’acte tot agraint l’assistència, la implicació i la
feina realitzada.
Destaca algunes de les qüestions que han sorgit al llarg del matí, com són:
1. Coordinació
Generalitat.

interadministrativa

entre

entitats

locals,

supramunipals

i

2. Foment de la transversalitat en els municipis, s’ha de defugir de projectes de la
regidoria i passar a ser projectes de l’equip de govern, s’ha d’aconseguir que
tots plegats contagien a tot l’equip de govern.
3. Els 5 projectes que s’han exposat en aquesta assemblea en la taula rodona
d’experiències municipals, demostren que hem de trobar solucions innovadores
per aplicar-les, es té dret a equivocar-se, que tot és quantificable, i per tant
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també, tot pot ser rectificable, però convé fer plantejaments agosarats i
innovadors, fent valdre la força del medi ambient i la urgència de les mesures a
adoptar, inspirades des de la Xarxa que en formen part.
4. Per incentivar projectes sostenibles en el nostre territori es necessita l’aliança i
complicitat del sector privat.
Continua destacant que avui s’ha fet una declaració específica de turisme sostenible i
aquesta “Declaració de Tarragona per un turisme sostenible i proper al territori” se
sustenta en 2 elements claus: la sostenibilitat i l’accessibilitat. Hores d’ara no es pot
plantejar cap nova infraestructura que no tingui en compte aquests 2 elements.
Per aconseguir els objectius de la Xarxa es necessita la participació activa de tots els
presents, electes, tècnics municipals..., destaca que la Xarxa són els presents i que no
te sentit sense ells, tots i totes plegats serà de l’única manera que es pot fer efectiva la
continuïtat i l’efectivitat de la Xarxa.
Conclou que ha estat un plaer estar en aquesta Assemblea, i emplaça a tothom a la
propera que es realitzarà al 2018, a Castellar del Vallès.
Moltes gràcies, i fins la propera.
I sense més assumptes per tractar, s’aixeca la sessió i s’estén aquesta acta que signen
el President i la Secretària delegada que en dona fe.
El president

La secretària delegada

Valentí Junyent Torras

Isi Guardiola Salinas
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Vots vàlids dels acords de la 17a Assemblea de la Xarxa
Un cop comptabilitzats tots els vots vàlids (de representants assistents a l’Assemblea i
vots delegats tant a la Presidència com a d’altres representants assistents), els acords
aprovats a la 17a Assemblea general de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la
Sostenibilitat es consideren vàlids. Es disposa dels vots delegats a l’arxiu de la
Secretaria tècnica de la Xarxa.
VOT
VOT
ASSISTENT DELEGAT
Municipi
Abrera

1

Agramunt

1

Alella
Alpens

1

Arenys de Mar
Arenys de Munt
Argentona
Artés

1

Avià

1

Avinyó
Badalona

1

Badia del Vallès
Bagà
Balenyà
Balsareny

1

Barberà del Vallès

1

Barcelona

1
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Begues

1

Begur

1

Berga
Bigues i Riells

1

Borredà

1

Brull
Calaf

1

Calafell

1

Calders

1

Caldes de Montbui

1

Caldes d'Estrac

1

Calella

1

Callús

1

Calonge de Segarra

1

Cambrils

1

Campins

1

Canet de Mar

1

Canovelles

1

Cànoves i Samalús

1

Canyelles

1

Capellades

1

Cardedeu

1

Cardona

1

Carme

1

Castellar del Riu

1

Castellar del Vallès

1

Castellbell i el Vilar

1
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Castellbisbal

1

Castellcir

1

Castelldefels

1

Castellet i la Gornal

1

Castellví de Rosanes

1

Celrà

1

Centelles

1

Cercs

1

Cerdanyola del Vallès

1

Cervelló

1

Cervera
Collbató

1

Collsuspina

1

Copons

1

Corbera de Llobregat

1

Cornellà de Llobregat

1

Cubelles

1

Cunit

1

Dosrius

1

El Bruc

1

El Brull
El Masnou

1

El Papiol

1

El Pla del Penedès

1

El Pont de Vilomara i Rocafort

1

El Prat de Llobregat

1

El Vendrell

1

Els Hostalets de Pierola
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Els Pallaresos

1

EMD Bellaterra
Esparreguera

1

Esplugues de Llobregat

1

Figaró-Montmany

1

Figueres

1

Folgueroles

1

Gaià

1

Gavà

1

Gelida

1

Girona

1

Gironella

1

Granollers

1

Guardiola de Berguedà

1

Igualada

1

La Garriga

1

La Granada

1

La Llagosta
La Palma de Cervelló

1

La Pobla de Claramunt
La Pobla de Lillet

1

La Roca del Vallès

1

La Seu d'Urgell

1

L'Ametlla del Vallès
L'Arboç
Les Cabanyes

1

Les Franqueses del Vallès

1

Les Masies de Voltregà

1
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Les Preses
L'Espunyola
L'Esquirol
L'Estany
L'Hospitalet de Llobregat

1

Lleida

1

Lliçà d'Amunt
Lliçà de Vall

1

Lloret de Mar
Lluçà
Malgrat de Mar
Manlleu

1

Manresa

1

Martorell

1

Martorelles
Masquefa

1

Matadepera

1

Mataró

1

Mediona
Moià
Molins de Rei
Mollerussa
Mollet del Vallès
Monistrol de Calders
Monistrol de Montserrat
Montcada i Reixac
Montesquiu
Montgat

1
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Montmeló
Montornès del Vallès
Muntanyola
Mura
Navarcles

1

Navàs

1

Òdena

1

Olesa de Montserrat
Olivella
Olost
Olot

1

Orís
Oristà
Palafolls
Palau-solità i Plegamans

1

Pallejà

1

Parets del Vallès

1

Piera

1

Pineda de Mar

1

Polinyà
Premià de Dalt
Premià de Mar
Puigcerdà

1

Puig-Reig
Reus
Ripollet
Riudecanyes
Roda de Ter
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Rubí
Sabadell

1

Sallent
Salou
Sant Adrià de Besòs
Sant Andreu de la Barca

1

Sant Andreu de Llavaneres
Sant Antoni de Vilamajor

1

Sant Bartomeu del Grau
Sant Boi de Llobregat

1

Sant Boi de Lluçanès
Sant Cebrià de Vallalta
Sant Celoni

1

Sant Cugat del Vallès

1

Sant Cugat Sesgarrigues
Sant Esteve de Palautordera
Sant Esteve Sesrovires
Sant Feliu de Codines
Sant Feliu de Llobregat

1

Sant Feliu Sasserra
Sant Fost de Campsentelles
Sant Fruitós de Bages

1

Sant Hipòlit de Voltregà
Sant Jaume d'Enveja
Sant Joan de Vilatorrada
Sant Joan Despí

1

Sant Julià de Vilatorta
Sant Just Desvern
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Sant Llorenç d'Hortons

1

Sant Llorenç Savall
Sant Martí Sesgueioles

1

Sant Pere de Ribes
Sant Pere de Riudebitlles
Sant Pere de Torelló
Sant Pere de Vilamajor
Sant Pol de Mar
Sant Quintí de Mediona
Sant Quirze de Besora
Sant Quirze del Vallès

1

Sant Sadurní d'Anoia

1

Sant Salvador de Guardiola
Sant Vicenç de Castellet
Sant Vicenç de Montalt
Sant Vicenç de Torelló
Sant Vicenç dels Horts

1

Santa Coloma de Cervelló
Santa Coloma de Gramenet

1

Santa Eugènia de Berga
Santa Eulàlia de Ronçana
Santa Margarida de Montbui
Santa Margarida i els Monjos

1

Santa Maria de Palautordera
Santa Maria d'Oló
Santa Oliva
Santa Perpètua de Mogoda

1

Santpedor
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Sentmenat
Seva

1

Sitges
Sora
Subirats
Súria
Tagamanent

1

Talamanca
Taradell
Tarragona

1

Tàrrega
Teià
Terrassa
Tiana

1

Tona
Torelló
Torredembarra
Torrelles de Llobregat

1

Torroella de Montgrí
Tortosa
Ullastrell
Vacarisses
Vallbona d'Anoia
Vallgorguina
Vallirana
Vallromanes
Vic
Vilada
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Viladecans
Viladecavalls
Vilafranca del Penedès
Vilanova de Sau
Vilanova del Camí
Vilanova del Vallès

1

Vilanova i la Geltrú

1

Vilassar de Dalt

1

Vilassar de Mar
Administració local

Consell Comarcal del Vallès Oriental

1

Consell Comarcal del Bages
Consell Comarcal del Baix Llobregat

1

Consell Comarcal del Berguedà
Consell Comarcal del Vallès Occidental
Diputació de Barcelona

1

Consell Comarcal Alt Penedès
Consell Comarcal de la Segarra
Consell Comarcal d'Osona
Consell Comarcal de la Selva
Consell Comarcal del Garraf
Consell Comarcal del Maresme
Diputació de Girona - CILMA

1

Diputació de València
Diputació de Tarragona

1

Diputació de Lleida

1
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Àrea Metropolitana de Barcelona. Medi Ambient

1

Observadors

Associació Catalana de Municipis i Comarques
Federació de Municipis de Cat
Consorci de Turisme del Baix Llobregat
Almassora
Centre d'Estudis de la Neu i de la Muntanya
d'Andorra
Escaldes-Engordany
Ontinyent
Parc Tecnològic del Vallès
Getafe
Consorci El Far
Mancomunitat La Plana
Dènia
Consorci de Serveis del Baix Ebre i Montsià
(CODE)
Generalitat de Catalunya
Govern d'Andorra
Consorci del Parc Natural de la Serra de
Collserola
Mancomunitat de la Conca d'Òdena
Mancomunitat Intermunicipal del Cardener
Mancomunitat Penedès Garraf

Assisteix

Institut Català d'Energia

Altres assistents
Diputació de València
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