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Existir és canviar, canviar és madurar,  
madurar és creació sense fi.

Henri Bergson 
Filòsof i escriptor 

Premi Nobel de literatura el 1927
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QUÈ ÉS LA 
XARXA?

QUI SOM?

La Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la 
Sostenibilitat és:

Una associació de municipis d’àmbit català 
amb 297 ens adherits entre ajuntaments, 
consells  comarcals, diputacions i 
Generalitat de Catalunya.

Creada a Manresa l’any 1997. L’any 2020 
celebra la 20a Assemblea general.

L’espai de referència de les administracions 
locals sobre desenvolupament sostenible 
a Catalunya.

Una plataforma de cooperació, intercanvi i 
treball en xarxa, on els municipis debaten 
sobre reptes, inquietuds, necessitats 
i experiències, i promouen projectes 
d’interès comú.

225
Municipis de 
la província de 
Barcelona.

17
Entitats 
supramunicipals.

32
Municipis de la resta 
de Catalunya.

23
Observadors.

Mapa dels membres de la Xarxa de Ciutats i 
Pobles cap a la Sostenibilitat
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EL NOU MANDAT DE 
LA XARXA ES BASARÀ EN 
L’AGENDA 2030 I ELS
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La Memòria 2015-2019 va fer un balanç de la 
feina feta des de la Xarxa i des de les ciutats 
i pobles membres en relació a la localització 
de l’Agenda 2030 i els objectius de 
desenvolupament sostenible.  Vam localitzar 
accions i projectes per cadascun dels 17 
ODS. Podeu consultar els resultats a:

https://www.diba.cat/web/xarxasost/ods 

En la darrera Assemblea general de 
l’anterior mandat, celebrada el 20 de febrer 
de 2019 a Sant Fruitós de Bages, es va 
aprovar la Declaració “Les ciutats i pobles 
davant el repte de l’Agenda 2030”. 

Amb aquesta acord,  la Xarxa va 
assumir l’Agenda 2030 i els objectius 
de desenvolupament sostenible com a 
paradigma d’actuació de les ciutats i els 

pobles per al proper decenni, ja que els 
governs locals són al centre de l’Agenda i tots 
els ODS tenen fites que apel·len directament 
a les responsabilitats locals; i va instar als 
i les representants de la Xarxa de Ciutats 
i Pobles cap a la Sostenibilitat durant el 
proper mandat que l’Agenda 2030 sigui l’eix 
vertebrador de les temàtiques i l’estructura de 
funcionament de la Xarxa.

https://www.diba.cat/web/xarxasost/ods  
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QUÈ ÉS UNA 
XARXA?

Reflexions prèvies a partir de dues mirades

1. Repensando el ecosistema de redes 
internacionales de ciudades. Retos y 
oportunidades

Agustí Fernández de Losada et al. 
CIDOB i Ajuntament de Barcelona. 
Maig 2019

Les xarxes de ciutats i pobles, amb vocació local 
o internacional, no són una eina nova. La primera 
xarxa de ciutats internacional es va fundar 
el 1913; però l’eclosió es va produir, en una 
primera gran onada europea, els anys 80 i 90. 
Davant la dificultat d’operar de forma individual 
en escenaris supralocals, les ciutats porten anys 
impulsant plataformes per disposar de massa 
crítica que els aporti legitimitat, visibilitat i força 
per incidir. A la vegada, les xarxes son espais 
privilegiats per a l’intercanvi d’experiències, 
la transferència de coneixement i l’impuls a 
projectes compartits. 

Però marcar l’agenda global des del món local 
implica construir aliances amb altres operadors 
i disposar de recursos  per construir arguments 
basats en evidències verificables. La xarxes 
han de treballar amb altres organitzacions, amb 
els diversos nivells de govern, el sector privat, 
la societat civil, les universitats i els centres 
d’investigació.

2. Què és una Xarxa?  
Presentació a la Xarxa de Ciutats i Pobles cap 
a la Sostenibilitat

Marta Cuixart  
Xarxa Barcelona + Sostenible. 
Ajuntament de Barcelona. 
Desembre 2017

Una xarxa es compon de dos elements bàsics: els 
seus nodes i les connexions que s’hi estableixen. 
Una xarxa es pot analitzar en funció de criteris 
diversos: el grau d’interconnectivitat entre els 
nodes; el grau de centralitat —si tot depèn d’un 
node central o existeixen diversos nodes—; el grau 
d’obertura,  en relació a la capacitat d’incloure  
nous nodes; l’homogeneïtat o heterogeneïtat dels 
integrants; i els ponts i els vincles dins i fora de 
la xarxa entre els elements. A banda, també cal 
considerar qui són els integrants de la xarxa, quins 
els objectius, quins mitjans de comunicació hi ha 
per establir connexions, la relació amb l’entorn i el 
model de governança.



PLA ESTRATÈGIC DE LA XARXA 2020 - 2023

13

NO
US

 R
EP

TE
S, 

NO
US

 C
OM

PR
OM

IS
OS

En la classificació que proposa Fernández de 
Losada, la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a 
la Sostenibilitat es pot caracteritzar com una 
xarxa temàtica d’àmbit regional de filiació 
pública, i forma part d’aquesta onada de 
creació de xarxes a Europa dels 90, fruit de 
trobades com la Cimera de Rio de Janeiro 
(1992) i la Carta d’Aalborg (1995).

I d’acord amb la proposta de Cuixart, a 
la Xarxa, les ciutats i els pobles, els ens 
locals membres, actuarien com a conjunt 
de nodes, amb la Secretaria tècnica com a 
node central facilitador de les connexions 
que s’estableixen entre els ens locals i amb 
altres agents.

El Pla Estratègic 2020-2023 proposa 
promoure una major connectivitat entre els 
membres de la Xarxa, tant els electes com 
els tècnics; incrementar la seva diversitat 
per tal d’incorporar la visió transversal 
que implica l’adopció de l’Agenda 2030; 
i obrir la Xarxa, en qualitat de convidats, 
a nous agents d’altres sectors privats o 
socials, inclosos ens locals nous. La Xarxa 
es dinamitza des del node central que 
és la Secretaria tècnica de la Xarxa però 
promoure la creació de nous nodes amb 
projectes compartits específics.

Els objectius de la Xarxa son explícits i 
s’han sotmès a un procés de participació 
per tal que sigui plenament compartit. 
Per tothom També es mesuraran amb els 
indicadors de seguiment proposats.

Es presenta una visualització de 
l’Ecosistema de mitjans de comunicació 
de la Xarxa, per tenir ben definits tots els 
canals, quina informació es transmet i com, 
qui ho fa i amb quina freqüència.

La governança de la Xarxa es mantindrà 
amb l’Assemblea general i la Comissió 
de seguiment, i amb els processos 
de definició d’interessos compartits i 
avaluació dels Grups de treball, però 
es volen potenciar la coordinació i 
identificació de projectes compartits.

EL PLA ESTRATÈGIC 
2020-2023 DE 
LA XARXA DONA 
RESPOSTA A AQUESTES 
REFLEXIONS PRÈVIES 
SOBRE QUÈ ÉS UNA 
XARXA I COM HA DE 
FUNCIONAR
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El setembre del 2015, l’Assemblea General 
de les Nacions Unides va aprovar l’estratègia 
de l’organització per als propers 15 anys. El 
document Transformar el món: l’Agenda 2030 
per al Desenvolupament Sostenible planteja 
els reptes globals a través de 17 objectius de 
desenvolupament sostenible, ODS, que es 
concreten en 169 fites. 

El canvi climàtic, les desigualtats, els drets laborals 
i socials, la protecció dels ecosistemes, l’erradicació 
de la pobresa o de la fam, entre d’altres, són reptes 
que no poden resoldre cap govern, ni cap institució 
en solitari, sinó en el marc d’aliances. I alhora, per 
aconseguir resultats globals, els reptes s’hauran 
d’afrontar a través d’accions locals. L’Agenda 2030 
per al Desenvolupament Sostenible serveix de 
marc de referència per alinear les polítiques socials, 
ambientals i econòmiques i obtenir així els canvis 
globals que perseguim. 

 

NO
US

 R
EP

TE
S, 

NO
US

 C
OM

PR
OM

IS
OS

QUÈ SÓN L’AGENDA 
2030 I ELS OBJECTIUS 
DE DESENVOLUPAMENT 
SOSTENIBLE?

Localització dels ODS als membres de la Xarxa
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Els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible.
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IMPLICACIONS I 
COMPROMISOS AMB 
L’AGENDA 2030

Un dels reptes que comporta assumir l’Agenda 2030 
és el d’entendre les seves implicacions: es tracta 
d’un marc de referència universal i integrat. Això es 
pot resumir amb el lema: 

Tots els O DS importen 
Per tant, és necessari fer un canvi o evolució en la 
mirada i aproximació als ODS. 

No només cal adonar-nos que tots els ODS tenen 
relació, un per un, amb els projectes i els àmbits 
de treball de les ciutats i els pobles. Ni que podem 
localitzar projectes concrets per cada ODS de 
forma diferenciada. 

Ben al contrari, hem de (re)mirar les nostres 
polítiques, plans, programes, projectes i accions des 
de la visió dels 17 ODS. No només des d’un o dos 
ODS que ens interessen, sinó pel conjunt. I examinar 
quants ODS tenen relació amb la nostra acció, i 

quins altres ODS podríem incloure-hi si introduïm 
millores, innovacions i aliances en el nostre projecte.

Aquesta visió de l’Agenda 2030 i els ODS 
comporta, doncs, un pas més en la visió que ja 
hem incorporat a la Xarxa des del naixement: de 
les Agendes 21 Locals de la Cimera de Rio de 
1992, i les tres potes de la sostenibilitat ambiental, 
econòmica i social de la Cimera de Johannesburg 
del 2000, fins al repte de la transició energètica i 
l’emergència climàtica, amb el Pacte dels alcaldes 
i les alcaldesses pel clima i l’energia. 

El Pla Estratègic 2020-2023 ha de donar resposta a 
aquesta nova visió ja no transversal sinó integral, i 
a les implicacions de l’Agenda 2030, tant en el fons 
com en la forma de funcionar de la Xarxa
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A part de l’escala estrictament internacional, 
la Generalitat de Catalunya, per estendre el 
compromís més enllà de l’acció de govern 
promou un Acord nacional per a l’Agenda 
2030 que donarà lloc a l’Aliança Catalunya 
2030, un partenariat entre actors públics i 
privats on es compartiran els compromisos 
de país per fer realitat els ODS.

Aquest acord posa sobre la taula un aspecte 
fonamental de l’Agenda 2030:

Les Aliances com a 
element nuclear

El Pla Estratègic Xarxa 2020-2023 ha de 
donar també resposta a aquest element 
nuclear, i atès que se sent interpel·lada 
clarament pels continguts de l’Aliança 
Catalunya 2030 proposa que la Xarxa de 

Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat s’hi 
adhereixi i esdevingui un espai per reforçar 
aliances entre ens locals membres i agents 
d’altres sectors adherits també a l’Aliança 
Catalunya 2030.

En resum, la Xarxa ha de ser un espai 
generador d’aliances.

La Xarxa es 
compromet amb 
l’Aliança Catalunya 
2030
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En un planeta on els recursos naturals són finits i 
el canvi climàtic és un fet, hem d’avançar cap a un 
model que aposti  per la sostenibilitat, la minimització 
de residus, les energies renovables, l’autoconsum i 
la gestió sostenible del cicle de l’aigua, i que porti a 
terme una política integral de gestió del territori amb 
una explotació sostenible dels recursos naturals. 

Els informes recents sobre l’estat de la biodiversitat 
de la Plataforma Intergovernamental en 
Biodiversitat i Serveis dels Ecosistemes, IPBES, 
i del Grup Intergovernamental sobre el Canvi 
Climàtic, sobre l’escalfament global d’1,5 °C, 
alerten que som a la vora d’un punt de no retorn 
que condueix a la degradació dels ecosistemes, 
i que un milió d’espècies imprescindibles per a la 
vida a la Terra estan amenaçades per l’activitat 
humana. No respondre davant la crisi ecològica 
comportaria, a més,  la mort de milions de persones 
i el desplaçament forçat d’alguns milions més.

Les administracions públiques tenen l’obligació 
d’articular estratègies d’adaptació i mitigació al canvi 
climàtic. El món local, en l’exercici de les seves 
competències i com a administració més propera a 
la ciutadania, hi juga un paper central, especialment 
en la conscienciació i en el canvi d’hàbits. 

Com a resposta, les ciutats i els pobles han 
impulsat, primer a Europa i ara a tot el món, el 
moviment del Pacte dels Alcaldes i Alcaldesses 
pel Clima i l’Energia, una iniciativa amb una visió 
global del canvi climàtic, i que ara suma l’adaptació 
i la justícia climàtica al compromís inicial de 
reducció d’emissions de gasos amb efecte 

EMERGÈNCIA 
CLIMÀTICA I 
TRANSICIÓ 
ENERGÈTICA
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d’hivernacle. El Pacte fixa uns objectius 
de reducció de les emissions del 40 % per 
al 2030 (en relació als nivells de 2005), 
que es basen en un procés de transició 
energètica amb un increment del 27 % de 
l’eficiència energètica i del 27 % en l’ús de 
les energies renovables.

La Xarxa és entitat promotora del Pacte des 
de 2012, i en l’actual mandat vol  redoblar 
esforços per refermar el compromís del 
món local i perquè el màxim nombre de 
ciutats i pobles segueixen formant part 
d’aquest moviment.

En paral·lel al Pacte, la primera Cimera 
Catalana d’Acció Climàtica celebrada el 
gener de 2020 ha refermat el compromís 
de col·laboració entre institucions i 
el sector econòmic de Catalunya per 
reduir les emissions de CO2 i tendir cap 
a la descarbonització de la societat. 
Els compromisos globals passen per 
assolir la neutralitat de carboni el 2050; 
aprofundir en el coneixement de l’impacte 
climàtic de l’activitat pròpia; divulgar i 
fomentar el compromís climàtic; impulsar la 
transició energètica; adoptar els principis de 
l’economia circular; i reduir l’impacte climàtic 
de la mobilitat: foment del transport públic, 

vehicles compartits, reunions telemàtiques 
que evitin desplaçaments, entre altres.

A banda d’aquests compromisos generals, 
els  sectors poden reduir les emissions 
amb accions concretes contingudes en 11 
àmbits. En el cas de l’administració local, 
es proposen compromisos específics  
com ara declarar l’emergència climàtica, 
endegar mesures de resiliència en l’àmbit 
territorial propi, incorporar els aspectes 
climàtics en la planificació urbanística, 
revisar les ordenances municipals adaptant-
les a la situació d’emergència, regular la 
mobilitat urbana amb criteris de minimització 
d’emissions, adequar els pressupostos 
públics a les prioritats de l’emergència, 
vetllar per les situacions de vulnerabilitat 
personal vinculades a pobresa energètica i 
contribuir a l’apoderament dels ciutadans i les 
associacions per a fer front al canvi climàtic.
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La Xarxa referma 
el compromís 
amb el Pacte dels 
Alcaldes i les 
Alcaldesses pel 
Clima i l’Energia i 
es compromet amb 
els nous acords 
d’Acció Climàtica
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La planificació urbana, com a instrument que permet 
l’assoliment de la qualitat de vida i el benestar de les 
persones, demana la contribució de tots els nivells de 
govern que, en coordinació, alineïn les seves polítiques 
urbanes mitjançant una Agenda Urbana compartida.

Els tres compromisos de transformació per a un 
desenvolupament urbà sostenible, descrits a la 
Declaració de Quito — Conferència Hàbitat III de 
l’ONU — són: la inclusió social i l’erradicació de la 
pobresa; la prosperitat urbana sostenible, inclusiva i amb 
oportunitats per a tothom; i el desenvolupament urbà 
resilient i ambientalment sostenible.

Sota aquest paradigma destaquem: 

L’Agenda Urbana Espanyola, presa en consideració 
pel Consell de Ministres el 22 de febrer de 2019, és 
el full de ruta que, fins al 2030, marcarà l’estratègia i 
les accions a dur a terme per fer dels nostres pobles 
i ciutats àmbits de convivència amables, acollidors, 
saludables i conscienciats. Constitueix un veritable 
“menú a la carta” perquè tots els actors, públics i 
privats, que intervenen a les ciutats i que busquen un 
desenvolupament equitatiu, just i sostenible puguin 
elaborar els seus plans d’acció propis.

AGENDA 
URBANA
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L’Agenda Urbana de Catalunya, que ha 
de ser l’eina que permeti potenciar les 
oportunitats i afrontar els reptes que planteja 
la creixent urbanització. S’estructura a 
partir de quatre principis: l‘Agenda 2030 
com a marc de referència; la sostenibilitat 
econòmica, ambiental i social; la governança 
compartida; i la dimensió territorial: l’Agenda 
Urbana no pot restringir-se a les principals 
conurbacions del país, sinó que  ha de tenir 
en compte la particular configuració nodal 
del territori sobre el qual descansa l’àrea 
metropolitana, un entramat constituït per 
una xarxa de ciutats mitjanes i petites que 
articulen el conjunt urbà del país. 

L’elaboració de l’Agenda Urbana a 
Catalunya requereix la implicació de tots 
els actors que influeixen amb les seves 
decisions en la ciutat i el territori. Cal, 
per tant, que totes les administracions, la 
ciutadania i els sectors econòmics treballin 
plegats per afrontar els reptes que tenim 
com a país i com a societat global.

La Xarxa es 
compromet amb 
els principis de 
l’Agenda Urbana i 
alinearà  les accions 
en consonàn cia 
amb l’Agenda 2030 
i el Pacte d’Alcaldes 
i Alcaldesses pel 
Clima i l’Energia



Quan un ho pot fer, 
ho ha de fer.

Charlotte Whitton 
Política 

Primera dona alcaldessa d’una ciutat gran 
a Canadà, Ottawa, de 1951 a 1956
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En base als reptes als quals hem de fer front, el 
Pla Estratègic Xarxa 2020 - 2023 es fixa com a 
visió general els compromisos següents:

La Xarxa és un espai obert,  
divers i compartit

La Xarxa adopta l’Agenda 2030, un marc 
de referència universal i integrat on tots 
els ODS compten i on les aliances són 
un element nuclear. I també s’alinea amb 
els principis de l’Agenda Urbana 

La Xarxa actua davant l’emergència 
climàtica i la transició energètica 
necessària i urgent, en el marc del 
Pacte dels Alcaldes i les Alcaldesses 
pel Clima i Energia

Aquesta visió implica evolucionar i canviar la 
mirada sobre diversos àmbits de treball en els 
quals la Xarxa ha treballat durant anys. Per aquest 
motiu els objectius estratègics i l’estructura de 
treball de la Xarxa proposa canvis per fer front als 
nous reptes i compromisos.
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L’AGENDA 2030, UNA 
NOVA MIRADA AL 
DESENVOLUPAMENT 
SOSTENIBLE
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En sessió celebrada el 15 de gener 2020, es va reunir a Comissió de 
seguiment de la Xarxa en format de Grup motor i es van establir tres 
prioritats estratègiques:

Complementàriament, per donar resposta als reptes i compromisos 
exposats, i d’acord a la visió de la Xarxa pel mandat 2020-2023, es 
proposen també aquests objectius estratègics:

Promoure el coneixement per a una transició energètica 
local efectiva.

Impulsar les polítiques de prevenció i gestió de residus 
per assolir els objectius quantitats i qualitatius fixats en el 
marc de l’economia circular i dels recursos i materials.

Promoure la coordinació de les administracions locals per 
millorar la qualitat de l’aire.

Promoure l’adhesió del món local als compromisos 
i principis de l’Agenda 2030 i els objectius de 
desenvolupament sostenible.

Promoure la renovació dels compromisos del món local 
amb el Pacte dels Alcaldes i Alcaldesses pel Clima i 
l’Energia, en relació a l’emergència climàtica i la transició 
energètica. 

Integrar la qualitat de l’aire i les polítiques de prevenció 
de la contaminació acústica i de promoció de la mobilitat 
sostenible.

1
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Refermar la Xarxa com a espai de sostenibilitat de 
referència pel món local a Catalunya, i com a espai 
privilegiat per a l’intercanvi d’experiències, la 
transferència de coneixement i, especialment, l’impuls 
a projectes compartits, generadors d’aliances o Projectes 
d’Especials Interès per a la Xarxa (PEIX).

Fer evolucionar la visió de les ciutats i els pobles en 
referència a les polítiques alimentàries cap a un 
model estratègic sostenible que tingui en compte el 
dret a l’alimentació, l’agroecologia o la prevenció del 
malbaratament alimentari, entre altres.

Fomentar bones pràctiques i aliances per incorporar 
l’economia circular a les ciutats i els pobles, en especial 
en els sectors productius.

Valorar el paper de l’educació per la sostenibilitat 
com a eina imprescindible per capacitar i apoderar a la 
ciutadania davant els reptes urgents als quals hem de fer 
front, des dels més joves fins, i amb, els més grans.

Tenir en compte tots els ODS en el moment d’implementar 
qualsevol dels objectius estratègics, i també el potencial de 
generar aliances dins i fora de la Xarxa.

Reforçar el coneixement sobre polítiques i accions locals 
d’adaptació i resiliència de les ciutats.
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ESTRUCTURA DE LA 
XARXA 2020 - 2023

La Xarxa disposa d’uns estatuts, els quals en 
fixen el funcionament de forma general. El model 
de governança de la Xarxa s’estructura en quatre 
espais de govern i participació:  

L’Assemblea general 

La Comissió de seguiment

La Secretaria tècnica 

Els Grups de treball i Comissions,  
nodes principals de l’activitat de la Xarxa.

Els espais de participació de la Xarxa es 
plantejaran igualment tenint en compte l’Agenda 
2030 i els ODS. 

Cada espai de participació, especialment els 
Grups de treball, tindran un ODS de referència o 
punt de partida però amb l’objectiu d’ampliar-ne 
les relacions. Cada espai iniciarà el mandat amb 
una formació breu sobre l’Agenda 2030 i els ODS.

FI DE LA POBRESA1
4
7
8

11
12
13

EDUCACIÓ DE QUALITAT
ENERGIA NETA I ASSEQUIBLE
TREBALL DIGNE I CREIXEMENT ECONÒMIC

CIUTATS I COMUNITATS SOSTENIBLES
CONSUM I PRODUCCIÓ RESPONSABLES
ACCIÓ CLIMÀTICA

9 INDÚSTRIA, INNOVACIÓ I INFRAESTRUCTURES

Exemple de com s’exposarà la informació:

Nom de l’espai de participació: 
Club del Pacte dels Alcaldes i les Alcaldesses 
pel Clima i l’Energia a Catalunya

ODS de referència o punt de partida: 
Icona gran, en aquest cas ODS 17

ODS a relacionar durant el mandat: 
Franges inferiors



PLA ESTRATÈGIC DE LA XARXA 2020 - 2023

27

Assemblea general
És l’òrgan superior de decisió i administració 
de la Xarxa. Està integrada per tots els 
representants polítics i tècnics de cada ens 
municipal membre de la Xarxa. Es reuneix 
una vegada a l’any com a mínim.

L’Assemblea general es dota també 
del caràcter de punt de trobada anual i 
d’intercanvi dels membres de la Xarxa, amb 
un augment de les dinàmiques participatives, 
en especial en el marc de l’Agenda 2030 i les 
prioritats estratègiques: transició energètica, 
residus i qualitat de l’aire.

Les Assembles  són també l’espai on fer 
front a nous compromisos i on sotmetre 
Acords o Declaracions institucionals a la 
consideració dels membres .

El punt de partida és l’ODS 11: Aconseguir 
que les ciutats i els assentaments humans 
siguin inclusius, segurs, resilients i 
sostenibles, però té la vocació d’abordar 
de forma integral el conjunt d’ODS.

Comissió de seguiment
És l'organisme de direcció de la Xarxa i 
el màxim òrgan operatiu per delegació de 
l'Assemblea. Està constituït pel president, 
els vice-presidents i un conjunt de vocals 
en representació de les entitats locals 
membres.

A la documentació per a la 20a 
Assemblea s’inclou la proposta de 
membres de la Comissió de seguiment.

La Comissió tindrà com a funcions les 
previstes als estatuts, però també serà 
un espai d’intercanvi i participació dels 
membres sobre temàtiques del seu interès, 
en especial l’Agenda 2030 i les prioritats 
estratègiques: transició energètica, residus 
i qualitat de l’aire. Per aquest motiu, el punt 
de partida és l’ODS 11, amb vinculació 
amb els ODS 3,7, 12, 13 i 17. 

9
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INDÚSTRIA, INNOVACIÓ 
I INFRAESTRUCTURES

TREBALL DIGNE I
CREIXEMENT ECONÒMIC

ENERGIA NETA I ASSEQUIBLE

ENERGIA NETA I ASSEQUIBLE

FI DE LA POBRESA

FAM ZERO

SALUT I BENESTAR

SALUT I BENESTAR

EDUCACIÓ DE QUALITAT

IGUALTAT DE GÈNERE

AIGUA NETA I SANEJAMENT

REDUCCIÓ DE LES
DESIGUALTATS
CONSUM I PRODUCCIÓ
RESPONSABLES

CONSUM I PRODUCCIÓ
RESPONSABLES

ACCIÓ CLIMÀTICA

ACCIÓ CLIMÀTICA

VIDA SUBMARINA

VIDA TERRESTRE

PAU, JUSTÍCIA I
INSTITUCIONS SÒLIDES

ALIANÇA PELS OBJECTIUS ALIANÇA PELS OBJECTIUS
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La Secretaria tècnica 
Està integrada pels tècnics de la Gerència 
de Serveis de Medi Ambient de la Diputació 
de Barcelona i té la funció de donar suport 
logístic i tècnic als grups de treball. Cada 
Grup de treball comptarà com a mínim amb 
el suport següent:

Una persona tècnica de referència de la 
Secretaria, com a dinamitzador.

Una o més persones tècniques de la 
Diputació de Barcelona, vinculades a la 
temàtica específica de cada grup , com a 
suport expert.

Una persona tècnica, com a mínim, de la 
Generalitat de Catalunya com a suport 
expert i en compliment dels objectius 
de coordinació i governança multinivell 
i la voluntat expressada per la mateixa 
Generalitat de Catalunya.

Els grups de treball 
i les comissions 
Els grups de treball i les comissions del 
mandat 2015-2019 han fet un procés 
d’avaluació de la feina feta i també una 
proposta de continuïtat per als grups que 
han mostrat interès a seguir. Els Plans de 
treball de cada grup parteixen  de la feina 
de participació dels propis membres de 
la Xarxa.  A aquest treball tècnic caldrà 
incorporar les reflexions del grup motor 
de la xarxa sobre les temàtiques definides 
com a prioritats estratègiques: transició 
energètica, residus i qualitat de l’aire.

Els grups de treball són un dels elements 
essencials i nuclears de la Xarxa i es proposa 
la creació de 

7 grups de treball 
i 4 comissions

derivades d’un grup. Es dotarà de plena 
continuïtat als grups de treball de l’anterior 
mandat a través de la nova estructura.

Participació en els grups de treball

Els grups de treball estan formats pels 
representants tècnics i polítics dels municipis 
inscrits en cada grup. Tenen una metodologia 
de treball dinàmica i flexible, però tenen, com 
a marc de referència la Visió de la Xarxa.

Són els espais de referència d’informació i 
coneixement, d’intercanvi i de participació 
dels membres de la Xarxa. Amb les eines 
i recursos dels quals disposa la Xarxa, la 
implicació i participació dels membres en els 
grups de treball és variable en funció dels seus 
interessos, disponibilitats, recursos i capacitats.

Funcionament dels grups de treball

Els grups de treball responen a la necessitat 
d’oferir instruments de debat i discussió 
al major nombre de municipis. Cada grup 
defineix la seva metodologia i el seu pla de 
treball, i funciona de manera autònoma, però 

la seva estructura i 
organització és comuna

i s’estableix de la manera següent:
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Un àmbit de treball virtual, la Comunitat 
virtual Xarxaenxarxa, que difon la 
informació relativa al grup.

Reunions de Grup: formades per tots 
els representants dels municipis inscrits, 
estableixen el Pla de treball, funcionen 
per objectius concrets i per projectes, i 
són l’espai de referència per a l’intercanvi 
i el treball comú, presencial i virtual.

Comissions: derivades d’un grup de treball, 
per a temàtiques concretes integrada pels 
representants de diversos municipis que els 
interessi la temàtica de treball.

Activitats del Grup: jornades, seminaris, 
tallers organitzats a proposta del Grup o 
Comissió, de caràcter obert o restringit

 Nivells d’implicació en els grups de treball

Només vull estar informat sobre la 
temàtica: per ser membres del Grup 
de treball tindràs accés a l’espai virtual 
específic del Grup a la comunitat virtual 
de la Xarxa (http://xarxaenxarxa.diba.cat). 
Rebràs notícies via el butlletí de l’espai 
virtual i el mailing de la Secretaria tècnica, 
propostes de jornades i activitats.

Vull intercanviar experiències i 
coneixement amb altres ens locals: 
A l’espai virtual es disposa d’eines per 
intercanviar i debatre entre els membres 
del Grup, però també es convocaran un 
mínim de dues trobades anuals del Grup 
de treball per promoure l’intercanvi. Les 
trobades seran regulars i fixes segons el 
Calendari del Pla Estratègic.

Vull adquirir coneixement i debatre 
sobre temàtiques concretes del Grup de 
treball: cada Grup de treball pot disposar 
de Comissions, derivades del seu pla de 
treball general, sobre projectes, iniciatives 
o debats específiques d’interès d’una part 
dels membres del Grup.

Ser membre d’un grup de treball té 
avantatges. Per aquest motiu, 

recomanem a tots els 
ens locals membres de 
la Xarxa que inscriguin 
com a mínim un referent 
(electe o tècnic) a 

cadascun dels grups 
de treball per estar 
informats en tot moment.

Cada membre de la Xarxa pot inscriure a 
més d’un representant a un grup de treball 
i no només de l’àmbit o regidoria de l’ODS 
de referència sinó a d’altres amb els quals 
estigui alineat.

Espais de treball transversal i multidisciplinar

Els grups de treball es plantegen com els 
espais on hi poden ser presents tots els perfils 
i disciplines interessades en la temàtiques de 
cada grup, de tal manera que es converteixin 
en espais de treball transversal i multidisciplinar.

Cada grup de treball haurà de definir el seu Pla 
de treball propi a partir de les propostes del 
Pla estratègic, amb un ODS com a referència o 
punt de partida i una alineació amb altres ODS. 

Cada grup de treball identificarà un Projecte 
d’Especial Interès de la Xarxa (PEIX) durant 
el mandat, que neixi com a interès compartit 
o projecte a treballar de forma coordinada i 
amb governança multinivell.
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Grups de treball i Comissions (en cursiva). 
Ordenats per ODS de referència.
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ACCIÓ CLIMÀTICA

9 INDÚSTRIA, INNOVACIÓ I INFRAESTRUCTURES

Club del Pacte dels 
Alcaldes i les Alcaldesses 
pel Clima i l’Energia a 
Catalunya

Aquest espai de participació promou la renovació 
dels compromisos del món local en el marc del Pacte 
dels Alcaldes i les Alcaldesses pel Clima i l’Energia 
i ha de donar resposta als objectius estratègic 
en relació a l’emergència climàtica i la transició 
energètica. 

Té com a punt de partida l’ODS 17 , pel seu potencial 
i vocació de  generar aliances, i es pretén  relacionar 
amb els ODS 1 sobre pobresa energètica (ODS 
1), educació (ODS 4), transició energètica (ODS 
7), empresa i infraestructures (ODS 8 i 9), ciutats 
sostenibles en termes de mitigació  i adaptació (ODS 
11), consum responsable (ODS 12) i, evidentment, 
acció climàtica (ODS 13).

Per aquest motiu, i aprofitant l’entrada al nou 
Pacte pel Clima i l’Energia i la finalització del 
primer Pacte per l’Energia Sostenible, es proposa 
un reimpuls del Club especialment sobre tres 
elements que ja s’han exposat en el document:

La sincronització entre les entitats 
coordinadores i promotores del Pacte: 
Diputacions, AMB, ICAEN, Xarxa.

L’espai de trobada per a electes en relació a 
l’emergència climàtica i la transició energètica.

L’espai de trobada amb agents organitzats 
del sector privat: clústers, associacions 
empresarials, sindicats, tercer sector, etc.

Proposta de calendari 
d’activitats pel 2020

Reunió de coordinació i preparació. 
Juliol 2020.



Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat

32 ESTRUCTURA DE LA XARXA 2020 - 2030

FI DE LA POBRESA1
4
5
9
11
13
16
17

EDUCACIÓ DE QUALITAT
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PAU, JUSTÍCIA I INSTITUCIONS SÒLIDES

ALIANÇA PELS OBJECTIUS

Grup de treball de 
Transició energètica local 

El grup s’inclou en una de les prioritats 
estratègiques de la Xarxa per al mandat: 
Promoure el coneixement per a una  
transició energètica local efectiva.

És un grup amb continuïtat i evolució 
respecte de l’anterior mandat. Té el ODS 
7 com a referència: Garantir l’accés a una 
energia assequible, segura, sostenible i 
moderna  a totes les persones, en relació 
a les fites sobre energia assequible, 
percentatge d’energies renovables i millora 
de l’eficiència energètica.

Amb aquest punt de partida, es proposa 
treballar amb una mirada amplia en qüestions 
relacionades amb la pobresa energètica 
(ODS 1), l’educació ambiental i l’apoderament 
energètic de la ciutadania (ODS 4), la 
transició energètica amb perspectiva de 
gènere (ODS 5), les infraestructures, la 
recerca i la innovació (ODS 9), la relació amb 
l’acció climàtica (ODS 13); i tres ODS comuns 
a tots els espais de participació de la Xarxa 
ODS 11, ODS 16 i ODS 17.

També forma part del paquet d’accions de la 
Xarxa com a entitat promotora del Pacte dels 
Alcaldes i les Alcaldesses pel Clima i l’Energia.

Funcionament
Es mantindran dues reunions anuals del grup de treball i de les trobades d’agències 
d’energia, d’un matí de durada i amb densitat de continguts. La resta de temes , es 
desenvoluparan amb jornades, productes i difusió, via els canals digitals de la Xarxa.
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1. Finançament de les accions de transició 
energètica. Consolidar i augmentar els 
recursos destinats a personal en serveis 
energètics.

2. Participació ciutadana (finançament) per 
a la transició energètica. Comunitats 
energètiques. Coparticipació ciutadana amb 
el municipi per impulsar projectes d’energies 
renovables. 

3. Suport, foment, i informació per promoure 
accions en el sector domèstic. Sensibilització 
ciutadana en la lluita contra el canvi climàtic.

4. Suport a la monitorització energètica 
d’equipaments municipals.

5. Rehabilitació energètica i edificis nZEB.

6. Transport públic i mobilitat. Reducció del 
vehicle privat. Promoció de la mobilitat 
elèctrica.

7. Operadors energètics municipals o 
supramunicipals. Canvi del model 
socioeconòmic. Nous operadors energètics 
públics. Lluita contra l’oligopoli. Analitzar les 
repercussions del nou model energètic.

8. Transició energètica a la indústria. Energies 
renovables al sector industrial.

9. Fixar indicadors i fites municipals a mig camí 
del 2030, pel mandat 2019-2023. Compartir el 
seguiment de les accions dels PAES / PAESC.

10. Autoconsum fotovoltaic en edificis municipals. 
Compra agregada. Fotovoltaica en habitatges 
de protecció oficial. Energies renovables en 
municipis petits.

11. Eficiència energètica en equipaments 
municipals, llars vulnerables i habitatges en 
general.

12. Coordinació i treball de les accions a les 
escales adients i més eficaces.

13. Compra agregada d’equipament per a 
l’enllumenat públic. Formació i legalització en 
baixa tensió.

14. Anàlisi de l’aplicació de la Llei per a la 
transició energètica al territori.

Proposta de calendari  
d’activitats pel 2020

Inici d’un Cicle de seminaris sobre 
Transició energètica al món local.

Reunions del grup de treball sobre eines 
per impulsar l’autoconsum: ordenances 
reguladores i fiscals. 
Març i Setembre 2020.

Trobades d’agències d’energia. 
Juny 2020 i desembre 2020.

Presentació de la Setmana de l’Energia. 
Març 2020.

Proposta de producte del 
grup per aquest mandat

Guia o fitxes sobre transició energètica 
al món local. Especialment sobre 
apoderament energètic de la ciutadania 
i finançament.

Treball sobre com potenciar 
l’autoconsum, models d’ordenances i 
ordenances fiscals.

Temes a tractar
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SALUT I BENESTAR
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VIDA SUBMARINA

VIDA TERRESTRE

PAU, JUSTÍCIA I INSTITUCIONS SÒLIDES

ALIANÇA PELS OBJECTIUS

Grup de treball d’Adaptació al 
canvi climàtic i resiliència

El grup dona resposta a l’objectiu estratègic: 
Reforçar el coneixement sobre polítiques i 
accions locals d’adaptació i resiliència de les 
ciutats al canvi climàtic.

També és un grup de treball amb continuïtat 
i evolució respecte del  mandat anterior, i té 
l’ODS 13 com a referència:  Adoptar mesures 
urgents per a combatre el canvi climàtic i els 
seus efectes, en relació a les fites d’enfortir la 
resiliència i la capacitat d’adaptació, incorporar 
l’acció climàtica en les polítiques locals, millorar 
l’educació, la conscienciació i la capacitat 
humana a l’adaptació, i promoure la reducció 
dels efectes del canvi climàtic i l’alerta diligent.

A partir d’aquest punt de partida, es proposa 
treballar amb una mirada amplia en qüestions 

relacionades amb la capacitat d’adaptació en 
funció dels recursos econòmics i les desigualtats 
entre persones i territoris (ODS 1 i 10), o per 
gènere (ODS 5), els impactes del canvi climàtic 
en la salut (ODS 3), l’educació i conscienciació 
ambiental (ODS 4), l’impacte sobre el cicle de 
l’aigua (ODS 6), l’energia (ODS 7) i els materials 
(ODS 12), i els impactes sobre els ecosistemes 
litorals i terrestres (ODs 14 i 15). Com la resta 
de grups s’inclouen els ODS comuns a tots 
els espais de participació de la Xarxa: ODS 11 
sobre ciutats i comunitats sostenibles, ODS 16 
sobre justícia climàtica i ODS 17 en relació al 
treball en xarxa.

També forma part del paquet d’accions de la 
Xarxa com a entitat promotora del Pacte dels 
Alcaldes i les Alcaldesses pel Clima i l’Energia.

Funcionament
Es mantindran dues reunions anuals del grup de treball, que incorporaran aspectes sobre 
gestió del territori, del litoral i del cicle de l’aigua, i també les reunions de la comissió de 
Biodiversitat urbana. La resta de temes es desenvoluparan amb jornades, productes i 
difusió via els canals digitals de la Xarxa.
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1. Aconseguir més participació de més ens 
locals, i perfils tècnics més diversos i amb 
nous punts de vista (salut, urbanisme...).

2. Cerca de recursos per executar les 
accions previstes als Plans d’adaptació 
i als PAESC. Ajudar a elaborar Plans de 
resiliència.

3. Tenir en compte que en matèria 
d’adaptació al canvi climàtic cal treballar 
sovint a una escala supramunicipal.

4. Seguir promovent la coordinació 
entre administracions, sobretot les 
supramunicipals.

5. Definir accions concretes sobre adaptació 
per als ajuntaments, no propostes amb 
verbs en infinitiu i propostes que no 
són accions sinó objectius o resultats 
esperats.

6. Promoure l’intercanvi amb altres grups 
de la Xarxa per incloure l’adaptació en 
polítiques d’aigua —com a factor clau en el 
canvi climàtic—, verd urbà i biodiversitat, 
incendis forestals... entre d’altres.

7. Demanar a l’Ajuntament de Barcelona que 
aporti més informació tècnica i en detall 
sobre els projectes que impulsa.

8. Ajudar a detectar fons de finançament.

9. Incorporar la visió que l’adaptació al canvi 
climàtic es vincula amb més salut i més 
qualitat de vida.

10. Aclarir com es farà el seguiment de les 
accions d’adaptació previstes als plans.

11. Implicacions de les Declaracions 
d’emergència climàtica.

Proposta de calendari 
d’activitats pel 2020

Reunions del Grup de treball. 
Març i octubre 2020.

Comissió de biodiversitat urbana. 
Trobada a l’abril 2020. Inici d’un 
segon cicle de seminaris tècnics sobre 
biodiversitat urbana amb Diputació 
de Barcelona, AMB, Ajuntament de 
Barcelona i Zoo de Barcelona.

Proposta de producte del 
grup per aquest mandat

Generar un catàleg viu d’accions tipus i 
pràctiques reals locals

Temes a tractar
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4
5

11
13
17

EDUCACIÓ DE QUALITAT

IGUALTAT DE GÈNERE

CIUTATS I COMUNITATS SOSTENIBLES

ACCIÓ CLIMÀTICA

10 REDUCCIÓ DE LES DESIGUALTATS

ALIANÇA PELS OBJECTIUS

Grup de treball de Qualitat de l’aire, 
soroll i mobilitat sostenible

El grup  s’inclou en una de les prioritats 
estratègiques de la Xarxa per al mandat: 
Compartir i promoure la coordinació de les 
administracions locals per millorar la qualitat de 
l’aire; i l’objectiu d’integrar la qualitat de l’aire i 
les polítiques de prevenció de la contaminació 
acústica i de promoció de la mobilitat sostenible.

També es tracta d’un grup de treball amb 
continuïtat i evolució respecte l’anterior 
mandat, i té com l’ODS 3 com a referència: 
Garantir una vida sana i promoure el benestar 
per a totes les persones a totes les edats, 
específicament la fita 3.9 que proposa, per a 
2030, reduir substancialment el nombre de 
morts i malalties causats per productes químics 
perillosos, i la pol·lució de l’aire, l’aigua i el sòl.

Es proposa treballar amb una mirada amplia 
en qüestions relacionades amb l’educació i 
conscienciació ambiental (ODS 4), l’accés al 
transport públic i la contaminació de l’aire i el 
soroll en funció del gènere i altres desigualtats 
(ODS 5 i 10), la relació amb el canvi climàtic 
(ODS 13) i  les ciutats i comunitats sostenibles 
(ODS 11). Tindran especial interès l’accés a 
sistemes de transport segurs, assequibles, 
accessibles i sostenibles per a totes les 
persones, mitjançant sobretot l’ampliació del 
transport públic (fita 11.2) i la reducció de 
l’impacte ambiental negatiu en la qualitat de 
l’aire (fita 11.6). De nou s’inclou l’ODS 17 en 
relació a la capacitat de coordinació i treball en 
xarxa entre diversos actors.

Funcionament
Es mantindran dues reunions anuals del grup de treball. La resta de temes es tractaran 
com a suport a l’organització dels congressos ACUSTICAT 2020 i 2022 i Qualitat de l’Aire 
2021 i 2023.
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1. Es vol reforçar el grup com a espai 
d’intercanvi i informació, i de diàleg: 
conèixer les necessitats de tothom, 
les inquietuds, coordinar-se, compartir 
missatges comuns, reforçar els tècnics 
municipals per tal de dissenyar solucions.

2. Espai  de trobada i comunicació per 
a tècnics de medi ambient, qualitat 
ambiental, educació i també mobilitat. 

3. Espai de referència per als municipis i 
administracions actuants –dins i fora 
de l’àmbit metropolità– on es poden 
intercanviar experiències i coneixement. 
Altres espais existents tenen altres 
objectius i no estan dissenyats per a 
compartir com es fa a la Xarxa. 

4. Es proposa que a l’inici de cada reunió hi 
hagi intervencions de les administracions 
supramunicipals: Generalitat de Catalunya, 
Diputació de Barcelona, AMB, i també 
l’Ajuntament de Barcelona, per aprendre 
de l’intercanvi i el coneixement mutu. 
També que a cada reunió es presenti una 
bona pràctica d’un municipi i també hi hagi 
un espai per compartir i intercanviar. Les 
sessions seran com a mínim de tres hores.

5. Alguns dels temes que cal tractar sobre 
qualitat de l’aire són: l’aplicació de les ZBE 
a les grans ciutats i al territori; conèixer 
la normativa mínima a aplicar per part 
dels ajuntaments i com anar més enllà; 
conèixer eines, solucions, actors;  ciutats 
saludables; olors i qualitat de l’aire.

6. Sobre mobilitat sostenible: canvis en 
el model de mobilitat; promoció de 
la mobilitat no motoritzada; mobilitat 
sostenible a l’empresa; camins ciclables.

7. Sobre contaminació acústica: revisió del 
model d’ordenança de soroll.

Proposta de calendari 
d’activitats pel 2020

Reunions del grup de treball. 
Març i Novembre 2020

ACUSTICAT 2020: 
28 i 29 d’abril 2020 a Sant Cugat del Vallès

Proposta de producte del 
grup per aquest mandat

Participar en l’organització dels 
Congressos. Suport a la Setmana 
sense Soroll i Setmana de la Mobilitat 
Sostenible.

Temes a tractar
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SALUT I BENESTAR

FI DE LA POBRESA

3

1
2

5
11
12
13
16
17

FAM ZERO

IGUALTAT DE GÈNERE

CIUTATS I COMUNITATS SOSTENIBLES

CONSUM I PRODUCCIÓ RESPONSABLES

ACCIÓ CLIMÀTICA

PAU, JUSTÍCIA I INSTITUCIONS SÒLIDES

ALIANÇA PELS OBJECTIUS

Grup de treball d’Educació 
per la sostenibilitat

El grup de treball dona resposta a l’objectiu 
estratègic: Posar en valor el paper de 
l’educació per a la sostenibilitat com a eina 
imprescindible per capacitar i apoderar a la 
ciutadania, joves i grans, davant els reptes 
urgents als quals hem de fer front.

Grup amb voluntat de continuïtat respecte 
al mandat anterior, amb l’ODS 4 com a 
referència: Garantir una educació inclusiva, 
equitativa i de qualitat i promoure oportunitats 
d’aprenentatge durant tota la vida per a tothom. 
Específicament la fita 4.7, que proposa garantir 
que tot l’alumnat adquireixi els coneixements 
teòrics i pràctics necessaris per a promoure 
el desenvolupament sostenible a través 
de l’educació i l’adopció d’estils de vida 
sostenibles, els drets humans, la igualtat de 

gènere, la promoció d’una cultura de pau i no-
violència, la valoració de la diversitat cultural i 
la contribució de la cultura.

A partir d’aquest punt de partida, es proposa 
treballar amb una mirada amplia en qüestions 
relacionades amb poblacions vulnerables 
(ODS 1), la prevenció del malbaratament 
alimentari a les escoles (ODS 2), la 
salut (ODS 3), l’educació ambiental amb 
perspectiva de gènere (ODS 5), l’educació i 
conscienciació ambiental en entorns urbans 
(ODS 11), en relació al consum i els residus 
(ODS 12), l’emergència climàtica i els nous 
moviments juvenils (ODS 13) i la justícia 
climàtica (ODS 16). De nou s’inclou l’ODS 
17 com a referent de coordinació i treball en 
xarxa entre diversos actors.
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Cocreació, participació en un projecte compartit:

1. Crear i executar un recurs compartit. 
Compartir-ne de fets.

2. Concretar accions conjuntes de tots els 
participants de la Xarxa. No en forma de 
campanya. Efemèrides, perquè es visualitzi a 
tot Catalunya.

3. Treballar conjuntament l’APS entre les 
gerències de Medi Ambient, Espais Naturals i 
Educació.

4. Fer una meta-APS en el grup de treball.

5. Fer propostes conjuntes d’accions concretes.

6. Obrir la Xarxa! Expandir-nos, que siguem el 
catalitzador d’un canvi amb impacte tangible 
a la societat.

Transversalitat

7. Fer una sessió amb tècnics municipals 
“emparellats” de medi ambient i d’educació.

8. Aplicar la transversalitat en els temes 
d’educació ambiental al meu ajuntament, per 
poder portar a terme projectes.

Creació de documents de referència d’educació per 
la sostenibilitat i Món local

9. Com incloure l’educació ambiental en la resta 
de plans de l’ajuntament.

10. Fer un pla estratègic d’educació ambiental 
consensuat per tots els municipis que 
marquin línies de treball per tal de tenir 
programes i accions coordinades i coherents.

Contactes amb altres agents

11. Arribar a les AMPA i AFA i personal no docent 
de la comunitat educativa.

12. Comunicar tècnics municipals amb joves del 
moviment Fridays. Hi ha un salt generacional 
important que cal trencar.

13. Què enganxa als joves (més enllà dels 
Fridays).

14. Conèixer eines per millora la participació de 
tots els agents municipals.

15. Aprofundir sobre com comunicar el 
canvi climàtic infants de diferents edats i 
sensibilitats per evitar deprimir-los però 
alhora ser realistes.

16. Com connectar amb el moviment Fridays 
for Future i similars.

17. Crec que estaria bé reflexionar sobre 
aquest moviment juvenil  i fins i tot fer 
alguna formació específica o sessió 
per posar en context aquesta iniciativa 
respecte els joves i el foment de la 
participació en general. 

Nous formats, noves dinàmiques

18. Posar en comú recursos que no siguin tant 
experimentals (de ciències), sinó de  les 
arts escèniques i plàstiques, també les 
llengües, els idiomes.

19. Dinàmiques de reflexió que ens puguem 
emportar al nostre municipi

20. Compartir projectes d’èxit, innovadors.

21. Experimentar! Ser més innovadores en el 
disseny/concepció, però alhora ser més 
atrevits en l’acció, en l’arrencada i posada 
en marxa dels recursos.

Temes a tractar
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Comunicació ambiental aplicada a l’Educació per la 
Sostenibilitat

22. Aprofundir sobre com comunicar el 
canvi climàtic a nens de diferents edats i 
sensibilitats per evitar deprimir-los però 
alhora ser realistes.

Compartir

23. Conèixer eines / recursos per millora la 
participació de tots els agents municipals.

24. Compartir projectes d’èxit, innovadors.

25. Formació i intercanvi.

Visites i intercanvi entre projectes i equipaments 
d’educació ambiental

26. “Provar” en pell pròpia projectes locals, 
visites, conèixer-los in situ.

Reflexions sobre Educació per la Sostenibilitat

27. Fer pressió a nivell polític perquè el medi 
ambient tingui més prioritat a l’agenda.

28. L’educació per a la sostenibilitat als 
currículums d’educació secundària.

29. Esdevenir referents! Que siguem influencers 
en educació per la sostenibilitat als nostres 
territoris. Amb solvència, amb professionalitat. 

Que els grups activistes no ens passin per 
sobre i se’ns mengin la feina feta.

30. Consolidar-nos! L’educació per la 
sostenibilitat no té final, no pot ser un grup 
de treball esporàdic. Cal perseverar, cal 
seguir empenyent junts. La unió fa la força.

31. Marcar-nos fites. Avaluar l’abast de les 
nostres accions.

32. Estaria bé treballar alguna mena d’indicadors 
sobre les activitats d’educació ambiental que 
es fan des dels municipis que integren la xarxa 
per valorar què es fa, més enllà de si estan a la 
xesc o no...i conèixer projectes singulars.

Temes on aplicar l’educació per la sostenibilitat

33. Recursos útils sobre canvi climàtic.

34. Potenciació de les energies renovables a la 
ciutadania.

35. Subvencions a escoles per millores 
energètiques, aigua i aïllament.

36. Recursos ecològics limitats: fi del petroli, no 
més plàstics, fi de la tecnologia basada en 
minerals.

37. Ambientalització de les institucions i 
l’ajuntament.

38. Disminució dels residus.

39. Disminució de CO2.

40. Consum d’energia, plàstic, local. 

41. Com treballar el tema del plàstic a nivell 
municipal.

42. Seria interessant fer alguna activitat sobre 
microplàstics... Fer una sessió pràctica (el 
CRAM ens la podria fer...) i rebre formació 
“acadèmica” sobre el tema.

Proposta de calendari 
d’activitats pel 2020

Projecte compartit sobre canvi climàtic i 
educació ambiental.

Proposta de producte del 
grup per aquest mandat

Cicle de tallers d’educació ambiental: 
Divendres amb futur, a partir del març.

Comissió d’Equipaments d’educació 
ambiental a partir del maig

Coordinació de campanyes 
d’educació ambiental: La Setmana de...
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Dates 2020 Període d’aplicació dels 
recursos de suport

Recursos de la 
Diputació de Barcelona*

Dates de llançament 
de l’oferta de recursos 

DIBA

Dia mundial de l’aigua 22 de març
Segona quinzena de 

març a primera quinzena 
d’abril

Recursos: 
Dia Mundial de l’Aigua 

+ Recursos del programa 
Va d’Aigua (per tot l’any 

2020)

15 de gener

Setmana Sense Soroll 27 d’abril a  
l’1 de maig

Segona quinzena abril  a 
primera quinzena de maig

Recursos: 
La Xarxa sona bé 14 de febrer

Dia Mundial del Medi ambient 
+ Setmana de la Natura

Dia 5 i primera 
setmana de juny Suport a la difusió

Setmana europea de 
l’energia sostenible 22 al 26 de juny Maig a Juliol Recursos: 

Setmana de l’Energia
Primera quinzena 

de març.

Setmana Europea de la mobilitat Setembre Setembre – Octubre Recursos: 
Setmana de la Mobilitat Maig

Setmana Bio per 
l’alimentació ecològica Octubre Suport a la difusió

Setmana europea de 
prevenció de residus

LCUDS 
8 a 10 Maig

Setmana del 21 al 
29 de novembre 

Novembre a Desembre Recursos de la Setmana 
de prevenció de residus

Juliol i jornada de 
presentació al setembre.

Coordinació de campanyes 
de sensibilització ambiental

Fruit del treball del grup, anualment es proposa el calendari de campanyes 
de sensibilització ambiental, que inclou “Dies” i “Setmanes” internacionals.

Durant les campanyes, la Xarxa coordina esforços i recursos de diverses 
aministracions supramunicipals, i fa la convocatòria de suport als municipis  
a través dels seus mitjans de difusió. Les campanyes presentaran un nou 
format vinculat als ODS i a les perspectives de l’educació ambiental.
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EDUCACIÓ DE QUALITAT4
5
8

11
12
13
17

IGUALTAT DE GÈNERE

TREBALL DIGNE I CREIXEMENT ECONÒMIC

CIUTATS I COMUNITATS SOSTENIBLES

CONSUM I PRODUCCIÓ RESPONSABLES

ACCIÓ CLIMÀTICA

ALIANÇA PELS OBJECTIUS

Grup de treball  
d’Economia circular

El grup recull un dels objectius estratègics: 
Fomentar bones pràctiques i aliances per 
incorporar l’economia circular a les ciutats i 
pobles, en especial en els sectors productius.

La referència  de partida és l’ODS 9, sobre 
construir infraestructures resilients, promoure la 
industrialització inclusiva i sostenible i fomentar 
la innovació; i, en concret, la fita 9.4 sobre 
modernitzar les infraestructures i reconvertir les 
indústries perquè siguin sostenibles, fer servir 
els recursos amb més eficàcia i promoure 
l’adopció de tecnologies i processos industrials 
nets i racionals ambientalment.

A partir d’aquest ODS també es preveuen 
tractar aspectes relacionats amb els diversos 
rols que poden abordar els ens locals 
per promoure l’economia circular com a 
impulsors (ODS 8 i 9), facilitadors i promotors 
de la conscienciació (ODS 4), reguladors i 
consumidors (ODS 12), i la relació amb la 
col·laboració públicoprivada (ODS 17) i el canvi 
climàtic (ODS 13).

Aquest grup de treball compta amb la 
col·laboració, via conveni, de la Fundació 
Fòrum Ambiental.
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Acció 1 
Sessions de treball

Sessions per a càrrecs electes. 

Coordinació món local pel Hotsport Economia 
Circular (Novembre 2020). 

Grup de treball en economia circular.

A nivell de periodicitat, es planteja que cada any  
(2020, 2021 i 2022) es facin un total de 3 sessions 
del grup de treball i entre 1 i 2 sessions sectorials.  

EIX 1 (PRINCIPAL): Guia d’economia circular i 
verda a la pràctica!

EIX 2 (SECTORIAL): Línies de treball sectorial 

Les deixalleries del futur. Quines són les 
tendències? Quines experiències locals i 
internacionals són de referència?

La comunicació de l’economia circular. 
Aprofundir en el Toolkit de comunicació 
i, en particular, en la comunicació dins de 
l’administració i amb la indústria.

La contractació pública circular. Com 
implementar-la? 

L’economia col·laborativa: què és? Què no és? 
Quin és el paper del món local?

Ciutats i economia circular: el paper de 
l’Internet de les coses.

Acció 2 
Col·lecció de fitxes pràctiques per 
a l’impuls de l’Economia circular al 
món local

Acció 3 
Accions de suport la Xarxa

Dinamització del món local per al Circular 
Economy Hotspot 2020

Secció d’Economia circular a la pàgina web de 
la Xarxa

Acció 4 
Publicació ECONOMIA CIRCULAR I 
OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT 
SOSTENIBLE (ODS)

Proposta del 
calendari 2020

Inici del nou cicle de tallers d’economia 
circular al mon local

Circular Economy Hotspot. 
Novembre 2020.
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EDUCACIÓ DE QUALITAT4
5
8

11
9

13
17

IGUALTAT DE GÈNERE

TREBALL DIGNE I CREIXEMENT ECONÒMIC

CIUTATS I COMUNITATS SOSTENIBLES

INDÚSTRIA, INNOVACIÓ I INFRAESTRUCTURES

ACCIÓ CLIMÀTICA

ALIANÇA PELS OBJECTIUS

Trobades de ciutats i 
pobles mitjans per millorar 
la recollida selectiva 

Com a comissió específica del Grup de 
treball sobre economia circular, i  també per 
donar resposta amb accions diverses i un 
espai de participació de nova creació a la 
prioritat estratègica: Impulsar les polítiques 
de prevenció i gestió de residus per assolir 
els objectius quantitats i qualitatius fixats 
en el marc de l’economia circular i dels 
recursos i materials, amb vincle directe amb 
l’ODS 12, per garantir modalitats de consum 
i producció sostenibles.

1. Internalització de serveis.

2. Eines informàtiques, solucions 
tecnològiques aplicades a la millora de 
la recollida selectiva i al seu seguiment. 
Optimització de la gestió de residus.

3. Implantació de la recollida selectiva porta 
a porta o millors solucions disponibles. 

Nuclis urbans en entorns amb alts índex 
d’immigració o diversitat de perspectives 
socials.

4. Pagament per generació o participació en la 
recollida selectiva, taxa justa, nous mitjans 
(físics, fiscals...) de recollida per assolir 
nivells més alts de reciclatge.

5. Potenciar el residu zero.

6. Corresponsabilitat dels sectors econòmics 
en la prevenció i gestió de residus.

Es proposa impulsar la col·laboració amb 
agents de l’àmbit dels residus (Agència de 
Residus de Catalunya, Col·legi d’Ambientòlegs 
de Catalunya, Associació de municipis per 
a la recollida porta a porta,...) per organitzar 
activitats conjuntes d’interès pel món local.

Proposta del calendari 2020
Inici de l’espai de Trobada de ciutats i pobles 
mitjans per millorar la recollida selectiva. 
Primavera 2020

Jornades i activitats sobre residus en 
col·laboració amb altres agents. 
Tot el 2020.

Congrés Recuwaste. 
Octubre 2020, Mataró.

Temes a tractar:
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SALUT I BENESTAR

FI DE LA POBRESA

3
1

4
5

11
12
13
16
17

EDUCACIÓ DE QUALITAT

IGUALTAT DE GÈNERE

CIUTATS I COMUNITATS SOSTENIBLES

CONSUM I PRODUCCIÓ RESPONSABLES

ACCIÓ CLIMÀTICA

PAU, JUSTÍCIA I INSTITUCIONS SÒLIDES

ALIANÇA PELS OBJECTIUS

Grup de treball de polítiques              
alimentàries sostenibles

El grup és de nova creació però parteix 
d’activitats prèvies a l’anterior Comissió 
d’horts urbans i socials i de trobades sobre 
aprofitament i prevenció del malbaratament 
alimentari.

L’objectiu estratègic a tractar és el de fer 
evolucionar la visió de les ciutats i els pobles 
en referència a les polítiques alimentàries cap 
a un model estratègic sostenible que tingui 
en compte aspectes relacionats amb el dret a 
l’alimentació, l’agroecologia i la prevenció del 
malbaratament alimentari, entre d’altres.

Òbviament, el punt de partida és l’ODS 
2: Posar fi a la fam, assolir la seguretat 
alimentària i la millora de la nutrició, i promoure 
l’agricultura sostenible. I especialment es 
tractaran els temes relacionats amb:

Dret a l’alimentació, en col·laboració amb 
l’Àrea de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar 
de la Diputació de Barcelona (tema nou).

Sobirania alimentària, com a extensió 
a escala dels temes dels horts socials i 
municipals (evolució de la feina feta).

Prevenció del malbaratament i 
aprofitament alimentari, en col·laboració 
amb l’Agència de Residus de Catalunya i en 
el marc del Pla de profit (tema iniciat a finals 
de l’anterior mandat).

Aquest visió més àmplia doncs, permet 
incloure aspectes sobre el dret a l’alimentació 
(ODS 1 i 16) i la salut (ODS 3), educació 
(ODS 4) i perspectiva de gènere (ODS 5), les 
polítiques alimentàries des de les ciutats i els 
pobles (ODS 11), la relació amb el consum i la 
prevenció del malbaratament alimentari (ODS 
12) i els impactes en termes de mitigació i 
adaptació al canvi climàtic (ODS 11 i 13) i el 
treball en xarxa (ODS 17).

Proposta del 
calendari 2020

Inici de sessions abril 2020.



Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat

46

Com a recull de tots els plans dels espais de participació 
de la Xarxa, us presentem la proposta de calendari 
d’activitats per l’any 2020, per tal que us pugueu 
programar i reservar les dates de les activitats que siguin 
del vostre interès. 

També  hi incloem esdeveniments en els quals 
col·laborem.

En cada cas s’enviarà la corresponent convocatòria. 
Els membres dels grups de treball específics rebran 
les corresponents convocatòries en el seu moment.
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20

 1. Grup de treball de Transició energètica local

Cicle de seminaris tècnics sobre Transició Energètica local

Sessió 1. Comunitats energètiques, 1a part. 
10 de desembre del 2019

Sessió 2. Operadors energètics municipals. 
28 de febrer del 2020

Sessió 3. Autoconsum fotovoltaic en edificis municipals i 
habitatges de protecció oficial. 
30 d’abril del 2020

Sessió 4. Transició energètica i acció climàtica en 
el sector domèstic  
19 de juny del 2020 / Setmana de l’Energia

Sessió 5. Finançament de les accions de transició energètica 
9 d’octubre del 2020

Sessió 6. Comunitats energètiques, 2a part 
13 de novembre del 2020

Reunions del Grup de treball i Trobades de les agències d’energia

Sessions el 27 de març, 29 de juny, 15 de setembre i desembre 
(a concretar dia)

Monogràfic sobre eines locals per promocionar l’autoconsum: 
ordenança reguladora i ordenances fiscals (eines de càlcul per a 
bonificacions, casos pràctics...)

Setmana Europea de l’Energia Sostenible 2020. 
22 al 26 de juny. Suport del maig al juliol.

Presentació de la Setmana de l’Energia Sostenible 2020.  
Març 2020.

20a Assemblea general de la Xarxa 
17 de març del 2020. Montcada i Reixac.

Comissió de seguiment de la Xarxa. 
Juliol i Desembre (dia a confirmar)

Club del Pacte d’Alcaldes: comissió de coordinació.  
Juliol i Desembre (dia a confirmar)

CALENDARI
D’ACTIVITATS
2020
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 4. Grup de treball d’Educació per la Sostenibilitat 

Nou cicle de taller d’educació ambiental: Divendres amb futur
6 de març, 3 d’abril, 12 de juny, 2 d’octubre i 6 de novembre.

Visites a equipaments d'educació ambiental i reunions de grup 
29 de maig. Altres a confirmar

Coordinació de campanyes de sensibilització ambiental

 5. Grup de treball d’Economia circular

Nou cicle de tallers d’Economia circular al món local
19 de febrer, 1 d’abril, 3 de juny, 30 de setembre

Coordinació del mon local per al Circular Economy Hotspot 
16 al 19 de novembre

Presentació de Let’s Clean Up Europe 2020. 
Març, data a confirmar. Amb l’ARC.

LCUE 2020. 
Suport i difusió de recursos. 
8 al 10 de maig.
Seminari de presentació 25 de febrer.

Trobades de ciutats grans i mitjanes sobre gestió de residus.  
Dates a confirmar

Presentació de la Setmana Europea de Prevenció de 
Residus 2020. 
17 de setembre.

Setmana Europea de Prevenció de Residus. 
Suport i difusió de recursos. 
20 al 26 de novembre 2020.

Recuwaste 2020. 
Mataró. 6 i 7 d’octubre. Col·laboració amb l’organització.

 2. Grup de treball d’Adaptació i resiliència al canvi climàtic

Reunions del Grup de treball 
Sessions el 19 de març i el 5 d’octubre

Cicle de seminaris sobre biodiversitat urbana. 
Dates a confirmar.

 3. Grup de treball de Qualitat de l’Aire, Soroll i Mobilitat Sostenible

Reunions del Grup de treball 
Sessions el 13 de març i el 2 de novembre

Congrés Acusticat 2020.
Sant Cugat del Vallès. 28 i 29 d’abril.

Setmana sense Soroll
Suport i difusió de recursos de suport. 
Abril

Setmana Europea de la Mobilitat.
Suport i difusió de recursos de suport. 
Setembre

 6. Grup de treball de polítiques alimentàries sostenible
Del dret a l’alimentació, a polítiques més enllà dels horts municipals, i 
trobades de profit per a la prevenció del malbaratament alimentari

Reunions del nou Grup de treball. 
15 de maig, 26 de juny, 6 de novembre.
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El Pla operatiu és el conjunt d’actuacions que es 
portarà a terme la Secretaria tècnica de la Xarxa 
per aplicar els objectius estratègics i desenvolupar 
l’estructura proposada.

Especialment, tindrà en compte la visió de la Xarxa 
com a espai obert, divers i compartit i preveurà 
accions referents als diversos aspectes que ens 
caracteritzen com a Xarxa. 

I també permetrà assolir l’objectiu estratègic de 
refermar el paper de la Xarxa com a espai local 
de referència en l’àmbit del desenvolupament 
sostenible, i com a espai privilegiat per a 
l’intercanvi d’experiències, la transferència de 
coneixement i l’impuls a projectes compartits, 
generadors d’aliances o Projectes d’Especials 
Interès per a la Xarxa (PEIX).

El Pla operatiu es divideix en diversos programes 
en funció de les característiques que ens 
defineixen com a xarxa:

Reforç dels nodes i les 
connexions
Les ciutats, pobles i ens locals membres de la 
Xarxa, amb la Secretaria tècnica com a punt 
central, formem el conjunt de nodes de la Xarxa de 
Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat.

Benvinguda i formació als nous membres: 
actuacions, algunes de les quals ja executades, 
per donar la benvinguda als nous membres de 
la Xarxa, explicar què és la Xarxa i oferir-los 
formació.

Augment de la diversitat: actuacions per 
augmentar més la diversitat del personal tècnics 
municipal, per tal d’incloure la visió transversal 
que implica l’adopció de l’Agenda 2030. Es 
faran convocatòries específiques per a perfils 
complementaris als habituals de l’àmbit del medi 
ambient i es promouran aliances amb referents 
estratègics dels nous àmbits. Ja s’ha fet amb èxit 
en grups de treball com el d’economia circular. 

PLA OPERATIU (1)
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Major connectivitat entre els membres: 
actuacions destinades a reforçar la identificació 
d’interessos i projectes comuns (projectes 
PEIX), i promoure la interacció física, però 
també virtual dels membres a través de la 
comunitat virtual de la Xarxa.

Programa de promoció de la Xarxa: inclou 
actuacions per augmentar el nombre de 
membres de la Xarxa, però també promoure 
que els membres de la Xarxa s’adhereixin al 
nou Pacte pel Clima i l’Energia i a l’Aliança 
Catalunya 2030. També es reforçarà la 
col·laboració amb altres xarxes –tant amb les 
que es col·labora actualment (veure Annex), 
com amb altres amb presència dels membres 
de la xarxa, i amb altres administracions– 
especialment la Generalitat de Catalunya -, 
i promoure la col·laboració públicoprivada a 
través del Club del Pacte.

Creació de nous nodes: La Xarxa es dinamitza 
des d’un node central que és la Secretaria 
tècnica de la Xarxa però es promourà la creació 
de nous nodes amb projectes compartits 
específics amb ens locals que coliderin i cocreïn 
en el marc del projecte PEIX.
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Ecosistema de mitjans 
de la Xarxa
La Xarxa disposa de diversos canals de comunicació i 
eines per gestionar-lo amb un doble objectiu: 

1. Establir connexions i intercanvi d’informació entre 
el node de la Secretaria tècnica i els membres, i 
entre els mateixos membres entre si.

2. Explicar de forma oberta l’activitat pròpia de 
la Xarxa i també la dels seus  membres, com 
a referència del moviment local respecte les 
polítiques de desenvolupament sostenible.

El conjunt de canals disponibles, doncs, formen un 
Ecosistema de mitjans de comunicació, per cadascun 
dels quals es defineixen públic objectiu, informació 
a transmetre, origen de la informació i intensitat i 
freqüència. 

PLA OPERATIU (2)
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Sabíeu que...
Pels qui veniu de la tradició del camp 
de l’ecologia, sabíeu que existeix una 
teoria metafòrica anomenada l’Ecologia 
dels mitjans? Es basa en l’estudi de la 
interrelació dels mitjans de comunicació, 
les seves tecnologies aplicades, les 
pràctiques culturals conseqüents a 
la sistematització d’aquests mitjans 
i els canvis, tant biològics com a 
socioambientals, que generen el 
sorgiment, l’evolució, la hibridació o 
l’extinció d’interfícies comunicacionals. 
Aquests conceptes teòrics van ser 
proposats per Marshall McLuhan el 
1964, per a després ser formalment 
exposats en 1968 per Neil Postman.  

D’aquesta teoria en sorgeix el 
concepte d’ecosistema de mitjans, 
un conjunt de mitjans i canals de 
comunicació interrelacionats de forma 
poc o molt prevista, que construeixen 
un marc de referència sobre els 
comportaments i actituds de la 
pròpia Xarxa, a més de les pròpies 
dimensions dels mitjans en qüestió.
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Ecosistemes 
de mitjans de 

la Xarxa

Web de la xarxa:
www.diba.cat/xarxasost

La Xarxa en xarxa:
www.xarxaenxarxa.diba.cat

Sostenible.cat
www.sostenible.cat

@xarxasost

@sosteniblecat

Butlletí de la Xarxa

Mailings des de 
la Secretaria Virtual

Comunitat Virtual: 
Butlletí de Xarxa en Xarxa

/xarxasost

/sosteniblecat

@sosteniblecat

/sostenible.cat



Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat

52

Ecosistema de mitjans de la Xarxa
L’Ecosistema de mitjans de la Xarxa vol donar 
resposta a la “Visió” de la Xarxa per aquest mandat: 

Incorporar la visió de l’Agenda 2030 a tots els mitjans 
de l’ecosistema i a les xarxes socials 

Readaptar la imatge gràfica de la Xarxa en clau 
Agenda 2030

Remodelar la web de la Xarxa en clau Agenda 2030.

Incorporar els ODS a Sostenible.cat

Web de la Xarxa:
La web de la Xarxa www.diba.cat/xarxasost es renova i 
actualitza periòdicament, com a mínim cada setmana, 
i té com a objectiu informar els membres de la Xarxa 
i el públic en general  sobre les activitats i productes 
elaborats. Serveix doncs d’hemeroteca sobre la feina ja 
feta i sobre l’actualitat. 

Podeu subscriure-us al seu canal RSS per rebre 
notificacions de les notícies que s’hi publiquen. Les 
notícies també s’inclouen al butlletí mensual eAmbient 
de la Gerència de Serveis de Medi Ambient de la 
Diputació de Barcelona.

Els continguts es vinculen amb el twitter @xarxasost i 
amb la comunitat virtual de la Xarxa.

La web es remodelarà per incorporar els criteris del nou 
Pla estratègic.

PLA OPERATIU (3)
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Secretaria tècnica:

Els continguts i informacions d’interès, cles 
onvocatòries específiques d’activitats i la 
comunicació de benvinguda i suport es 
realitza a través del correu electrònic des de 
l’adreça xarxasost@diba.cat 

Es fan enviament per segments en funció de 
l’interès diversos cops per setmana.

Comunitat virtual: 
La Xarxa en xarxa.
La comunitat virtuals és un entorn de treball 
2.0 per a qualsevol grup de la Xarxa amb 
interessos i projectes comuns a l’adreça 
http://xarxaenxarxa.diba.cat  

Els continguts d’interès es publiquen a 
la comunitat virtual, i també a la web de 
forma definitiva. Com a tret diferencial, 
però, la comunitat virtual Xarxa en Xarxa 
inclou sobretot els continguts exclusius 
pels membres, convocatòries dels espais 
de participació, documentació de resultats, 
actes de les reunions...

La comunitat virtual de la Xarxa, és d’accés 
restringit. Això vol dir que només podran 
ser-ne membres aquells usuaris prèviament 
registrats per la Secretaria tècnica.  Hi tenen 
accés més de 1.400 persones entre electes i 
tècnics dels ens locals.

L’eina permet crear diversos grups de treball 
interns amb permisos diferents, d’accés als 

materials (parts comuns i parts específiques 
d’accés per a cada membre, en funció dels 
GT als que estigui inscrit).

Inclou eines per publicar Notícies, Documents, 
Imatges i vídeos, Fòrum de debat i RSS.

Cada membre de la Xarxa, electe o tècnic, 
es dona d’alta i rep un correu de benvinguda 
amb el seu codi d’accés personalitzat. Cada 
membre té un perfil propi, personalitzable amb 
una foto pròpia, i pot crear continguts que sigui 
d’interès per compartir amb els els membres.

També es rep un resum dels continguts 
publicats de forma periòdica, en format 
butlletí de correu electrònic. Aquest butlletí 
es personalitza segons el perfil i els 
accessos a diversos grups de treball de 
cada membre i pot rebre’s diàriament  o 
setmanal.

Publica continguts diversos cops per 
setmana, tot i que no tots són visibles 
per  tots els usuaris, de manera que hi ha 
continguts exclusius pels usuaris vinculats a 
un grup de treball.
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Una part de l’Ecosistema de mitjans té com a objectiu 
ja no només els propis membres de la Xarxa (cas de 
la web, el mailing i la comunitat virtual), sinó que són 
canals oberts per mostrar al món en general i al públic 
interessat la (bona) feina que les ciutats i els pobles fan 
en el marc del desenvolupament sostenible.

Quan Mc Luhan diu “El medi és el mitjà” en part es 
refereix a això. Veure el volum d’informació del butlletins 
de Sostenible.cat i la quantitat de piulades setmanals al 
nostre compte de twitter, són també un manera d’informar 
de la quantitat de feina que s’està fent des del món local.

Per això, disposem d’un sistema de recollida 
d’informació per conèixer permanentment què esteu fent 
tots plegats: sindicació als comptes dels ens locals de 
RSS de les webs corporatives, subscripció als butlletins 
municipals i/o notificacions via twitter. Tota la informació 

rebuda es gestiona, es detecta l’ interès que té en els 
nostres àmbits de treball i es decideix a través de quin 
canal es difondrà la informació.

Això no obsta per tal ens informeu de projectes i notícies 
que voleu fem difusió a través dels canals següents.

Aquesta informació també es retroalimenta de l’activitat 
dels grups de treball de la Xarxa. Així, podem demanar 
a l’ens local que comparteixi en una sessió, com a 
protagonista, una notícia d’especial interès , i a l’inrevés, 
un projecte exposat dins una reunió o trobada, pot ser 
objecte de difusió posterior a través d’aquests canals. 

PLA OPERATIU (4)
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Twitter@xarxasost

El perfil www.twitter.com/xarxasost es va crear 
el Dia Mundial de l’Educació Ambiental de 
2012, i és un canal 2.0 dirigit tant als ens locals 
membres de la Xarxa com al públic interessat. 

Serveix com a repositori: per la qual cosa 
es “piula”  tant l’actualitat de l’activitat de 
la Xarxa (notícies, jornades en directes, 
resultats, vídeos i documents d’activitats); 
com també piulem sobre la vostra activitat 
fent RT dels vostres canals institucionals.  Ja 
supera els 9.400 seguidors i té una incidència 
diària mitjana d’uns 5.000 impactes.

És un bon referent sobre medi ambient i 

món local, i molts ens locals i altres entitats 
ja ens citen en les seves piulades per tal de 
rebre informació, establir converses...

El canal també ha permès generar sinèrgies 
amb els canals twitter dels ens locals i altres 
membres de la Xarxa i crear paraules claus 
específiques per a projectes i campanyes, i 
també els Dies internacionals en català.

Està integrat dins la web de la Xarxa, a 
la comunitat virtual i a Sostenible.cat. Us 
animem a seguir-nos si encara no ho feu.

Publica continguts diàriament. 

Xarxes socials:  
Youtube xarxasost

També com a extensió de les eines 2.0, es 
disposa del canal Youtube de la Xarxa 
(www.youtube.com/xarxasost). És d’us 
públic. S’hi inclouen els vídeos de les 
Assembles i jornades de la Xarxa, amb les 
ponències respectives. També s’utilitza com 
a suport per a materials audiovisuals de les 
campanyes coordinades de sensibilització 
ambiental. Es vinculen els continguts amb 
la comunitat virtual Xarxa en xarxa, i també 
amb l’hemeroteca de jornades a la web.

Us podeu subscriure al canal per rebre 
notificacions quan publiquem un nou vídeo

Publica continguts mensualment. 
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La revista SOSTENIBLE 
(https://www.sostenible.cat), es va crear l’any 2001 com 
a revista en paper, i des del 2003 ja existeix en format 
digital. 

Avui és un portal de mitjans destinat a difondre les 
actuacions del món local i les dels membres de la Xarxa 
a la ciutadania en general i al sector del medi ambient. 
Però també ha esdevingut un espai de reflexió i opinió 
sobre els grans debats i relats del desenvolupament 
sostenible.

Es gestiona amb un model mixt , amb recursos 
propis i el contracte amb una empresa experta en 
comunicació i medi ambient, i amb professionals 
periodistes.

Publica continguts diàriament: notícies, bones pràctiques, 
activitats d’agenda o recursos del món local, entrevistes, 
reportatges, opinions i altres formats a l’apartat de reflexió. 

Podeu publicar directament a l’Agenda de Sostenible.
cat les vostres activitats d’interès, si ens sol·liciteu accés.

Bimestralment es publiquen monografies temàtiques 
en format d’”Especials”, amb un butlletí específic. Els 
darrers han tractat temes com la Transició Energètica, 
l’Economia circular o la COP25.

Quinzenalment tota la informació publicada es recopila i 
s’envia en un butlletí de correu electrònic

La web rep més de 160.000 visites anuals, i disposa de 
canals específics a les  Twitter, Facebook, Instragram 
i Youtube, amb més de 20.000 seguidors de forma 
agregada. Més de 3.800 subscriptors reben el butlletí.  

Sostenible.cat és, en conclusió, és un dels canals 
referents en sostenibilitat i medi ambient a casa nostra i 
un bon espai on comunicar els vostres projectes.

Durant aquest mandat, s’incorporarà la iconografia 
dels ODS a les publicacions de Bones Pràctiques i 
es crearan etiquetets dels ODS i un especial sobre 
l’Agenda 2030.
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Neutralitat climàtica i 
ambientalització de la Xarxa
Fidel als seus objectius, la Xarxa aplica criteris 
d’ambientalització en l’organització de les activitats que 
desenvolupa, els materials que publica i la gestió de la 
Secretaria tècnica.

En aquest sentit, ha estat de molta utilitat, com a 
inspiradora de criteris, la Guia per a l’ambientalització 
de jornades, publicada fa uns anys per la Diputació de 
Barcelona.

Encara que el procés d’ambientalització és aplicable 
a molt diversos aspectes de l’activitat de la Xarxa, 
és evident que l’organització de jornades tècniques, 
seminaris o trobades com ara l’Assemblea General 
mateix, és un dels camps on és més rellevant.

Tot i que els criteris d’ambientalització aplicats en les 
actuacions són de caràcter molt divers, els principals 
s’agrupen al voltant d’àmbits com ara l’estalvi i la 
minimització de recursos, la promoció de l’assistència al 
punt de trobada en transport públic col·lectiu, la presa 
en consideració del nivell d’ecoeficiència de les seus de 
celebració, l’aplicació de criteris de sostenibilitat en el 

càtering (ambiental i, si s’escau, també social), la difusió 
mateixa dels criteris d’ambientalització entre el públic 
assistent i, finalment i com a conclusió coherent de tot el 
procés, la compensació de les emissions de CO2.

Des de l’any 2010, la Xarxa de Ciutats i Pobles cap 
a la Sostenibilitat calcula i compensa la petjada de 
carboni de la seva activitat. El darrer exercici en el 
qual s’han calculat i compensat les emissions son els 
anys 2017 i 2018. Com a novetat, la Xarxa s’ha adherit 
i ha compensat les emissions a través del Programa 
voluntari de Catalunya, impulsat per l’Oficina de Canvi 
Climàtic de la Generalitat de Catalunya; d’aquesta 
manera els crèdits es destinen a projectes locals.

Durant aquest mandat, cada dos anys es farà el càlcul i 
compensació d’emissions a través del Programa voluntari.

Més informació a 
https://www.diba.cat/web/xarxasost/ambiental  
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Projectes d’Especial Interès 
de la Xarxa (PEIX)
Paral·lelament a les activitats dels grups de treball, la Xarxa 
desenvolupa projectes d’àmbit general que gestiona la 
Secretaria Tècnica. És el cas de l’Agenda escolar. 

L´Agenda Escolar del Medi Ambient i el Desenvolupament és 
un producte d´educació ambiental per a estudiants de 
secundària. S’elabora des de la Gerència de Serveis de 
Medi Ambient, en col·laboració amb l’Àrea d’Educació.  La 
Xarxa l’ofereix als municipis que en són membres.

La iniciativa neix l’any 2001 a proposta del grup de 
treball de Participació, amb la idea de difondre, entre els 
joves estudiants, una nova manera d´entendre la relació 
amb el medi per promoure les conductes proambientals.

També s’elaboren els Calendaris escolars del medi ambient, 
que s’adrecen a alumnes de primària. Estan pensats 
per ser penjats a l’aula. Com les agendes, incorporen 
continguts d’educació ambiental. També inclouen 
informació sobre diades internacionals i d’interès ambiental.

L’agenda i el calendari es dediquen cada any a una 
temàtica diferent.

També disposen d’un espai web propi i un canal propi a 
Instagram.

Un cop l’any es notifica a tots els ens locals membres 
de la Xarxa el període en el qual poden fer les peticions 
d’agendes i calendaris per al curs següent.
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A banda, com a novetat d’aquest Pla 
estratègic, es proposa la identificació de 
Projectes d’Interès Estratègic per la Xarxa: 
projecte d’interès compartit per membres 
d’un mateix espai de participació, basats en 
la co-creació i colideratge entre la Secretaria 
tècnica i diversos ens locals impulsors. 

Es proposa que durant el mandat cada Grup 
de treball identifiqui un projecte PEIX.

Es proposa començar amb el Grup 
d’Educació per la sostenibilitat.

L’Assemblea validarà els projectes 
on aplicar-ho, seguint la filosofia dels 
pressupostos participatius.

Banc d’experiències
Es crearan repositoris de bancs 
d’experiències i casos pràctics temàtics.

Ja es disposa de dues eines creades per 
part de la Xarxa:

Experiències d’horts municipals: 
https://www.diba.cat/web/xarxasost/comissiohorts 

Localització dels ODS als membres de la 
Xarxa: 
https://www.diba.cat/web/xarxasost/mapa-cercador 

També el portal Sostenible.cat serveix com a 
repositori de bones pràctiques classificades 
per categories i etiquetes, elements que es 
continuarà potenciant.
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Indicadors de seguiment: 
El Xarxòmetre
Per tal d’avaluar el compliment del Pla estratègic cal 
incorporar un seguit d’eines de seguiment i avaluació que 
permetin anar-lo adaptant en funció de les necessitats 
detectades pels membres de la Xarxa –especialment 
a través de les Assembles generals i la Comissió de 
seguiment– fins al final del mandat (any 2023).

Indicadors de seguiment: sistema de seguiment 
d’indicadors quantitatius que sintetitzin de forma anual, i per 
mandats ,el funcionament de la Xarxa i que transformen les 
accions del Pla en paràmetres mesurables.

Metes: per cada indicador de seguiment es proposa un 
meta a assolir al final del mandat.

Comunicació del seguiment: s’informarà dels resultats 
del seguiment amb informes de gestió a presentar a 
la Comissió de seguiment (periòdics) i a l’Assemblea 
(anuals).

Memòria d’activitats de la Xarxa 2020-2023: la 
memòria ha de ser el reflex dels resultats de l’aplicació 
del Pla estratègic, i per tant ha d’aportar dades sobre la 
feina feta i conclusions sobre el coneixement aportat per 
la Xarxa durant el mandat.

Procés autoavaluació: al final del mandat s’obrirà un 
procés d’avaluació per analitzar de forma qualitativa 
i quantitativa: a) el grau d’acompliment dels objectius 
generals, per part de la Comissió de seguiment, i b) dels 
objectius sectorials i dels plans específics per part dels 
grups de treball.
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INDICADORS 
Estructura de la Xarxa Unitats Darrer valor anual Meta 2023

Membres de la Xarxa Unitats 320 320

Ens locals membres de la Xarxa Nº ens locals 295 295

Participació a la Xarxa Unitats

Assistència Assemblea Persones 118 125 / any
Assistència Comissió de seguiment Persones 56 60 / any
Participació als Grups Persones 658 750 / any
Participació en activitats de la Xarxa Persones 1.533 1.750 / any
Municipis de la Xarxa adherits al Pacte d’Alcaldes - -
% municipis Pacte d’Alcaldes sobre el total de la Xarxa (fins el 2020) % 85% 100%

Resultats de la Xarxa Unitats

Activitats Unitats 54 50 / any
Productes Unitats 17 25 / any
Grau de satisfacció jornades 1 al 5 4,1 >4

Indicadors ambientals Unitats

Estalvi de paper % 80% 85%
Emissions CO2 evitades % 75% 75%

Ecosistema de mitjans Unitats

Subscrits a Sostenible.cat Unitats 3.900 5.000
Membres de la Comunitat Virtual Unitats 1.350 1.500
Followers al twitter @xarxasost Unitats 9.300 12.000
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Cal fer el possible  per 
assolir l’impossible.

Simone Weil 
Filòsofa, activista política
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 Municipi Comarca Província
1 Abrera Baix Llobregat Barcelona
2 Agramunt Urgell Lleida
3 Alella Maresme Barcelona
4 Amposta Montsià Tarragona
5 Alpens Osona Barcelona
6 Arenys de Mar Maresme Barcelona
7 Arenys de Munt Maresme Barcelona
8 Argentona Maresme Barcelona
9 Artés Bages Barcelona

10 Avià Berguedà Barcelona
11 Avinyó Bages Barcelona
12 Badalona Barcelonès Barcelona
13 Badia del Vallès Vallès Occidental Barcelona
14 Bagà Berguedà Barcelona
15 Balenyà Osona Barcelona
16 Balsareny Bages Barcelona
17 Banyoles Pla de l'Estany Girona
18 Barberà del Vallès Vallès Occidental Barcelona
19 Barcelona  Barcelonès Barcelona
20 Begues Baix Llobregat Barcelona
21 Begur Baix Empordà (GI) Girona
22 Berga Berguedà Barcelona
23 Bigues i Riells Vallès Oriental Barcelona
24 Borredà Berguedà Barcelona
25 Cabrera de Mar
26 Calaf Anoia Barcelona
27 Calafell Baix Penedès (TA) Tarragona
28 Calders Moianès Barcelona
29 Caldes de Montbui Vallès Oriental Barcelona
30 Caldes d'Estrac Maresme Barcelona
31 Calella Maresme Barcelona

 Municipi Comarca Província
32 Callús Bages Barcelona
33 Calonge de Segarra Anoia Barcelona
34 Cambrils  Baix Camp (TA) Tarragona
35 Campins Vallès Oriental Barcelona
36 Canet de Mar Maresme Barcelona
37 Canovelles Vallès Oriental Barcelona
38 Cànoves i Samalús Vallès Oriental Barcelona
39 Canyelles Garraf Barcelona
40 Capellades Anoia Barcelona
41 Cardedeu Vallès Oriental Barcelona
42 Cardona Bages Barcelona
43 Carme Anoia Barcelona
44 Castell - Platja d'Aro Baix Empordà Girona
45 Castellar del Riu Berguedà Barcelona
46 Castellar del Vallès Vallès Occidental Barcelona
47 Castellolí Anoia Barcelona
48 Castellbell i el Vilar Bages Barcelona
49 Castellbisbal Vallès Occidental Barcelona
50 Castellcir Moianès Barcelona
51 Castelldefels Baix Llobregat Barcelona
52 Castellet i la Gornal Alt Penedès Barcelona
53 Castellnou del Bages Bages Barcelona
54 Castellví de Rosanes Baix Llobregat Barcelona
55 Celrà Gironès Girona
56 Centelles Osona Barcelona
57 Cercs Berguedà Barcelona
58 Cerdanyola del Vallès Vallès Occidental Barcelona
59 Cervelló Baix Llobregat Barcelona
60 Cervera Segarra (LLE) Lleida
61 Collbató Baix Llobregat Barcelona
62 Collsuspina Moianès Barcelona
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 Municipi Comarca Província
63 Copons Anoia Barcelona
64 Corbera de Llobregat Baix Llobregat Barcelona
65 Cornellà de Llobregat Baix Llobregat Barcelona
66 Cubelles Garraf Barcelona
67 Cunit Baix Penedès (TA) Tarragona
68 Dosrius Maresme Barcelona
69 El Bruc Anoia Barcelona
70 El Brull Osona Barcelona
71 El Masnou Maresme Barcelona
72 El Papiol Baix Llobregat Barcelona
73 El Pla del Penedès Alt Penedès Barcelona
74 El Pont de Vilomara i Rocafort Bages Barcelona
75 El Prat de Llobregat Baix Llobregat Barcelona
76 El Vendrell  Baix Penedès Tarragona
77 Els Hostalets de Pierola Anoia Barcelona
78 Els Pallaresos Tarragonès Tarragona
79 EMD Bellaterra Barcelonès Barcelona
80 Esparreguera Baix Llobregat Barcelona
81 Esplugues de Llobregat Baix Llobregat Barcelona
82 Figaró-Montmany Vallès Oriental Barcelona
83 Figueres Alt Empordà (GI) Girona
84 Folgueroles Osona Barcelona
85 Fonollosa Bages Barcelona
86 Gaià Bages Barcelona
87 Gavà Baix Llobregat Barcelona
88 Gelida Alt Penedès Barcelona
89 Girona Gironès Girona
90 Gironella Berguedà Barcelona
91 Granollers Vallès Oriental Barcelona
92 Guardiola de Berguedà Berguedà Barcelona
93 Igualada Anoia Barcelona

 Municipi Comarca Província
94 Jorba Anoia Barcelona
95 La Garriga Vallès Oriental Barcelona
96 La Granada Alt Penedès Barcelona
97 La Llagosta Vallès Oriental Barcelona
98 La Nou de Berguedà Berguedà Barcelona
99 La Palma de Cervelló  Baix Llobregat Barcelona

100 La Pobla de Claramunt Anoia Barcelona
101 La Pobla de Lillet Berguedà Barcelona
102 La Roca del Vallès Vallès Oriental Barcelona
103 La Seu d'Urgell Alt Urgell Lleida
104 L'Ametlla del Vallès Vallès Oriental Barcelona
105 L'Arboç Baix Penedès Tarragona
106 Les Cabanyes Alt Penedès Barcelona
107 Les Franqueses del Vallès Vallès Oriental Barcelona
108 Les Masies de Voltregà Osona Barcelona
109 Les Preses Garrotxa (GI) Girona
110 L'Espunyola Berguedà Barcelona
111 L'Esquirol Osona Barcelona
112 L'Estany Moianès Barcelona
113 L'Hospitalet de Llobregat Barcelonès Barcelona
114 Lleida Segrià (LLE) Lleida
115 Lliçà d'Amunt Vallès Oriental Barcelona
116 Lliçà de Vall Vallès Oriental Barcelona
117 Lloret de Mar Selva (GI) Girona
118 Lluçà Osona Barcelona
119 Malgrat de Mar Maresme Barcelona
120 Manlleu Osona Barcelona
121 Manresa Bages Barcelona
122 Martorell Baix Llobregat Barcelona
123 Martorelles Vallès Oriental Barcelona
124 Masquefa Anoia Barcelona
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 Municipi Comarca Província
125 Matadepera Vallès Occidental Barcelona
126 Mataró Maresme Barcelona
127 Mediona Alt Penedès Barcelona
128 Moià Moianès Barcelona
129 Molins de Rei Baix Llobregat Barcelona
130 Mollerussa Pla d'Urgell Lleida
131 Mollet del Vallès Vallès Oriental Barcelona
132 Monistrol de Calders Moianès Barcelona
133 Monistrol de Montserrat Bages Barcelona
134 Montcada i Reixac Vallès Occidental Barcelona
135 Montesquiu Osona Barcelona
136 Montgat Maresme Barcelona
137 Montmeló Vallès Oriental Barcelona
138 Montornès del Vallès Vallès Oriental Barcelona
139 Muntanyola Osona Barcelona
140 Mura Bages Barcelona
141 Navarcles Bages Barcelona
142 Navàs Bages Barcelona
143 Òdena Anoia Barcelona
144 Olesa de Montserrat Baix Llobregat Barcelona
145 Olivella Garraf Barcelona
146 Olost Osona Barcelona
147 Olot Garrotxa Girona
148 Orís Osona Barcelona
149 Oristà Osona Barcelona
150 Palafolls Maresme Barcelona
151 Palau-solità i Plegamans Vallès Occidental Barcelona
152 Pallejà Baix Llobregat Barcelona
153 Parets del Vallès Vallès Oriental Barcelona
154 Piera Anoia Barcelona
155 Pineda de Mar Maresme Barcelona

 Municipi Comarca Província
156 Polinyà Vallès Occidental Barcelona
157 Premià de Dalt Maresme Barcelona
158 Premià de Mar Maresme Barcelona
159 Puigcerdà  Cerdanya Girona
160 Puig-Reig Berguedà Barcelona
161 Reus Baix Camp Tarragona
162 Ripollet Vallès Occidental Barcelona
163 Riudecanyes  Baix Camp Tarragona
164 Roda de Ter Osona Barcelona
165 Rubí Vallès Occidental Barcelona
166 Sabadell Vallès Occidental Barcelona
167 Sallent Bages Barcelona
168 Salou Tarragonès Tarragona
169 Sant Adrià de Besòs Barcelonès Barcelona
170 Sant Andreu de la Barca Baix Llobregat Barcelona
171 Sant Andreu de Llavaneres Maresme Barcelona
172 Sant Antoni de Vilamajor Vallès Oriental Barcelona
173 Sant Bartomeu del Grau Osona Barcelona
174 Sant Boi de Llobregat Baix Llobregat Barcelona
175 Sant Boi de Lluçanès Osona Barcelona
176 Sant Cebrià de Vallalta Maresme Barcelona
177 Sant Celoni Vallès Oriental Barcelona
178 Sant Climent de Llobregat Baix Llobregat Barcelona
179 Sant Cugat del Vallès Vallès Occidental Barcelona
180 Sant Cugat Sesgarrigues Alt Penedès Barcelona
181 Sant Esteve de Palautordera Vallès Oriental Barcelona
182 Sant Esteve Sesrovires Baix Llobregat Barcelona
183 Sant Feliu de Codines Vallès Oriental Barcelona
184 Sant Feliu de Llobregat Baix Llobregat Barcelona
185 Sant Feliu Sasserra Bages Barcelona
186 Sant Fost de Campsentelles Vallès Oriental Barcelona
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 Municipi Comarca Província
187 Sant Fruitós de Bages Bages Barcelona
188 Sant Hipòlit de Voltregà Osona Barcelona
189 Sant Jaume d'Enveja Montsià Tarragona
190 Sant Joan de Vilatorrada Bages Barcelona
191 Sant Joan Despí Baix Llobregat Barcelona
192 Sant Julià de Vilatorta Osona Barcelona
193 Sant Just Desvern Baix Llobregat Barcelona
194 Sant Llorenç d'Hortons  Alt Penedès Barcelona
195 Sant Llorenç Savall Vallès Occidental Barcelona
196 Sant Martí Sesgueioles Anoia Barcelona
197 Sant Pere de Ribes Garraf Barcelona
198 Sant Pere de Riudebitlles Alt Penedès Barcelona
199 Sant Pere de Torelló Osona Barcelona
200 Sant Pere de Vilamajor Vallès Oriental Barcelona
201 Sant Pol de Mar Maresme Barcelona
202 Sant Quintí de Mediona Barcelona
203 Sant Quirze de Besora Osona Barcelona
204 Sant Quirze del Vallès Vallès Occidental Barcelona
205 Sant Sadurní d'Anoia Alt Penedès Barcelona
206 Sant Salvador de Guardiola Bages Barcelona
207 Sant Vicenç de Castellet Bages Barcelona
208 Sant Vicenç de Montalt Maresme Barcelona
209 Sant Vicenç de Torelló Osona Barcelona
210 Sant Vicenç dels Horts Baix Llobregat Barcelona
211 Santa Coloma de Cervelló Baix Llobregat Barcelona
212 Santa Coloma de Gramenet Barcelonès Barcelona
213 Santa Eugènia de Berga Berguedà Barcelona
214 Santa Eulàlia de Ronçana Vallès Oriental Barcelona
215 Santa Margarida de Montbui Anoia Barcelona
216 Santa Margarida i els Monjos Alt Penedès Barcelona
217 Santa Maria de Palautordera Vallès Oriental Barcelona

 Municipi Comarca Província
218 Santa Maria d'Oló Moianès Barcelona
219 Santa Oliva Baix Penedès Tarragona
220 Santa Perpètua de Mogoda Vallès Occidental Barcelona
221 Santpedor Bages Barcelona
222 Sentmenat Vallès Occidental Barcelona
223 Seva Osona Barcelona
224 Sitges  Garraf Barcelona
225 Sora Osona Barcelona
226 Subirats Alt Penedès Barcelona
227 Súria Bages Barcelona
228 Tagamanent Vallès Oriental Barcelona
229 Talamanca Bages Barcelona
230 Taradell Osona Barcelona
231 Tarragona Tarragonès Tarragona
232 Tàrrega Urgell Lleida
233 Teià Maresme Barcelona
234 Terrassa Vallès Occidental Barcelona
235 Tiana Maresme Barcelona
236 Tona Osona Barcelona
237 Torelló Osona Barcelona
238 Torredembarra Tarragonès Tarragona
239 Torrelles de Llobregat Baix Llobregat Barcelona
240 Torroella de Montgrí Baix Empordà Girona
241 Tortosa Baix Ebre Tarragona
242 Ullastrell Vallès Occidental Barcelona
243 Vacarisses Vallès Occidental Barcelona
244 Vallbona d'Anoia Anoia Barcelona
245 Vallgorguina Vallès Oriental Barcelona
246 Vallirana Baix Llobregat Barcelona
247 Vallromanes Vallès Oriental Barcelona
248 Vic Osona Barcelona
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Ens locals supramunicipals Comarca
1 Consell Comarcal del Vallès 

Oriental
Vallès Oriental Barcelona

2 Consell Comarcal del Bages Bages Barcelona
3 Consell Comarcal del 

Baix Llobregat
Baix Llobregat Barcelona

4 Consell Comarcal del Berguedà Berguedà Barcelona
5 Consell Comarcal del Vallès 

Occidental
Vallès Occidental Barcelona

6 Diputació de Barcelona Barcelona
7 Consell Comarcal Alt Penedès Alt Penedès Barcelona
8 Consell Comarcal de la Segarra La Segarra LLeida
9 Consell Comarcal d'Osona Osona Barcelona

10 Consell Comarcal de la Selva La Selva Girona
11 Consell Comarcal del Garraf Garraf Barcelona
12 Consell Comarcal del Maresme Maresme Barcelona
13 Consell Comarcal de l'Alt Urgell Alt Urgell LLeida
14 Diputació de Girona Girona
15 Diputació de Tarragona Tarragona

 Administració local
1 Associació Catalana de Municipis i Comarques
2 Federació de Municipis de Cat
3 Consorci de Turisme del Baix Llobregat
4 Almassora
5 Centre d'Estudis de la Neu i de la Muntanya d'Andorra
6 Escaldes-Engordany
7 Ontinyent
8 Parc Tecnològic del Vallès
9 Getafe

10 Mancomunitat La Plana
11 Dènia
12 Consorci de Serveis del Baix Ebre i Montsià (CODE) - 

Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre
13 Generalitat de Catalunya

Govern d'Andorra
14 Consorci del Parc Natural de la Serra de Collaserola
15 Mancomunitat de la Conca d'Òdena
16 Mancomunitat Intermunicipal del Cardener
17 Mancomunitat Penedès - Garraf
18 Associació de Micropobles de Catalunya
19 Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental
20 Consorci Besòs Tordera
21 Consorci per al tractament de Residus 

Sòlids urbans del Maresme
22 Consorci de la Zona Franca
23 Institut Català d'Energia

 Municipi Comarca Província
249 Vilada Berguedà Barcelona
250 Viladecans Baix Llobregat Barcelona
251 Viladecavalls Vallès Occidental Barcelona
252 Viladrau Osona Girona
253 Vilafranca del Penedès Alt Penedès Barcelona
254 Vilanova de Sau Osona Barcelona
255 Vilanova del Camí Anoia Barcelona
256 Vilanova del Vallès Vallès Oriental Barcelona
257 Vilanova i la Geltrú Garraf Barcelona
258 Vilassar de Dalt Maresme Barcelona
259 Vilassar de Mar Maresme Barcelona

16 Diputació de Lleida Lleida
17 Àrea Metropolitana de 

Barcelona. Medi Ambient
Barcelona
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La xarxa es vincula a les fites dels ODS
Els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible es concreten en 
169 fites. En les pàgines següents es relacionen les 169 fites i es 
destaquen aquelles amb les quals la Xarxa ha mantingut una vincu-
lació especial a través de la seva actuació durant el mandat.

OBJECTIU 1 
Eradicar la pobresa a tot el món i en 
totes les seves formes
1.1 Per a 2030, erradicar per a totes les persones del món la po-
bresa extrema, actualment mesurada per un ingrés per persona 
inferior a 1,25 dòlars EUA al dia.

1.2 Per a 2030, reduir com a mínim a la meitat la proporció d’homes, 
dones, nens i nenes de totes les edats que viuen en la pobresa en 
totes les seves dimensions d’acord amb les definicions nacionals.

1.3 Posar en pràctica en l’àmbit nacional mesures i sistemes apro-
piats de protecció social per a totes les persones, nivells mínims 
inclosos, i, per a 2030, aconseguir una àmplia cobertura per a les 
persones pobres i vulnerables.

1.4 Per a 2030, garantir que tots els homes i dones, en particular les 
persones pobres i vulnerables, tinguin els mateixos drets als recur-
sos econòmics, així com accés als serveis bàsics, propietat i control 
de les terres i altres béns, herència, recursos naturals, noves tecno-
logies apropiades i serveis financers, incloses les microfinances.

1.5 Per a 2030, fomentar la resiliència de les persones pobres i 
aquelles que es troben en situacions vulnerables, i reduir-ne l’expo-
sició i vulnerabilitat als fenòmens extrems relacionats amb el clima, 
així com altres crisis i desastres econòmics, socials i ambientals.

1.a Garantir una mobilització important de recursos procedents de 
diverses fonts, fins i tot mitjançant la millora de la cooperació per al 
desenvolupament, a fi de proporcionar mitjans suficients i previsi-
bles als països en desenvolupament, en particular els països menys 
avançats, per tal de posar en pràctica programes i polítiques enca-
minats a l’erradicació de la pobresa en totes les seves dimensions.

1.b Crear marcs normatius sòlids en els plans nacional, regional i 
internacional, sobre la base d’estratègies de desenvolupament que 
tinguin en compte les qüestions de gènere i s’orientin en favor de les 
persones pobres, per tal d’impulsar la inversió accelerada en mesu-
res d’erradicació de la pobresa.

OBJECTIU 2 
Posar fi a la fam, assolir la seguretat alimentària 
i la millora de la nutrició, i promoure 
l’agricultura sostenible
2.1 Per a 2030, posar fi a la fam i assegurar l’accés de totes les 
persones, en particular de les persones pobres i en situacions vul-
nerables, inclosos els lactants, a una alimentació sana, nutritiva i 
suficient durant tot l’any.

2.2 Per a 2030, posar fi a totes les formes de malnutrició, incloent-hi 
aconseguir, a tot tardar el 2025, les fites convingudes internacional-
ment sobre el retard del creixement i l’emaciació dels menors de 5 
anys, i abordar les necessitats de nutrició de les adolescents, dones 
embarassades i lactants, així com de les persones grans.

2.3 Per a 2030, duplicar la productivitat agrícola i els ingressos dels 
productors/es d’aliments de petita escala, en particular les dones, 
els pobles indígenes, agricultors/es familiars, pastors/ es i pesca-
dors/es, a través, entre d’altres, d’un accés segur i equitatiu a les 
terres, a altres recursos de producció i inputs, coneixements, serveis 

https://www.diba.cat/ca/web/ods/fi-de-la-pobresa
https://www.diba.cat/ca/web/ods/fi-de-la-pobresa
https://www.diba.cat/ca/web/ods/fi-de-la-pobresa
https://www.diba.cat/ca/web/ods/fam-zero
https://www.diba.cat/ca/web/ods/fam-zero
https://www.diba.cat/ca/web/ods/fam-zero
https://www.diba.cat/ca/web/ods/fam-zero
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financers, mercats i oportunitats per a la generació de valor afegit i 
treball no agrícola.

2.4 Per a 2030, assegurar la sostenibilitat dels sistemes de produc-
ció d’aliments i aplicar pràctiques agrícoles resilients que augmen-
tin la productivitat i la producció, contribueixin al manteniment dels 
ecosistemes, enforteixin la capacitat d’adaptació al canvi climàtic, 
fenòmens meteorològics extrems, sequeres, inundacions i altres 
desastres, i millorin progressivament la qualitat del sòl i la terra.

2.5 Per a 2020, mantenir la diversitat genètica de les llavors, cultius i 
animals de granja i domesticats així com les espècies silvestres con-
nexes, a través, entre d’altres, d’una bona gestió i diversificació dels 
bancs de llavors i plantes a escala nacional, regional i internacional, 
i promoure l’accés als beneficis que es derivin de la utilització dels 
recursos genètics i coneixements tradicionals, així com la distribució 
justa i equitativa d’aquests, com s’ha convingut internacionalment.

2.a Augmentar les inversions, fins i tot mitjançant una cooperació 
internacional més àmplia, en infraestructura rural, investigació agrí-
cola i serveis d’extensió, així com en desenvolupament tecnològic 
i bancs de gens de plantes i bestiar, a fi de millorar la capacitat de 
producció agrícola als països en desenvolupament, en particular als 
països menys avançats.

2.b Corregir i prevenir les restriccions i distorsions comercials dels 
mercats agropecuaris mundials, a través, entre d’altres, de l’eliminació 
paral•lela de totes les formes de subvencions a les exportacions agríco-
les i totes les mesures d’exportació d’efectes equivalents, de conformi-
tat amb el mandat de la Ronda de Doha per al Desenvolupament.

2.c Adoptar mesures per tal d’assegurar el bon funcionament dels 
mercats de productes bàsics alimentaris i derivats d’aquests, i faci-
litar l’accés adequat a informació sobre els mercats, en particular so-
bre les reserves d’aliments, a fi d’ajudar a limitar l’extrema volatilitat 
dels preus dels aliments.

OBJECTIU 3 
Garantir una vida sana i promoure el benestar 
per a totes les persones a totes les edats
3.1 Per a 2030, reduir la taxa mundial de mortalitat materna a menys 
de 70 per cada 100.000 nascuts vius.

3.2 Per a 2030, posar fi a les morts evitables de nounats i dels 
menors de 5 anys, aconseguint que tots els països intentin reduir la 
mortalitat neonatal almenys fins a 12 per cada 1.000 nascuts vius, 
i la mortalitat dels menors de 5 anys almenys fins a 25 per cada 
1.000 nascuts vius.

3.3 Per a 2030, posar fi a les epidèmies de la sida, tuberculosi, 
malària i les malalties tropicals desateses, i combatre l’hepatitis, les 
malalties transmeses per l’aigua i altres malalties transmissibles.

3.4 Per a 2030, reduir en un terç la mortalitat prematura per malalti-
es no transmissibles, mitjançant la prevenció i el tractament, i pro-
moure la salut mental i el benestar.

3.5 Enfortir la prevenció i el tractament de l’abús de substàncies 
addictives, inclosos l’ús indegut d’estupefaents i el consum nociu 
d’alcohol.

3.6 Per a 2020, reduir a la meitat el nombre mundial de morts i lesi-
ons causats per accidents de trànsit.

3.7 Per a 2030, garantir l’accés universal als serveis de salut sexual 
i reproductiva, inclosos els de planificació familiar, informació i edu-
cació, així com la integració de la salut reproductiva a les estratègies 
i els programes nacionals.

3.8 Assolir la cobertura sanitària universal, en particular la protecció 
contra els riscos financers, l’accés a serveis de salut essencials de 

https://www.diba.cat/ca/web/ods/salut-i-benestar
https://www.diba.cat/ca/web/ods/salut-i-benestar
https://www.diba.cat/ca/web/ods/salut-i-benestar
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qualitat i l’accés a medicaments i vacunes segurs, eficaços, asse-
quibles i de qualitat per a totes les persones.

3.9 Per a 2030, reduir substancialment el nombre de morts i malal-
ties causats per productes químics perillosos i la pol•lució de l’aire, 
l’aigua i el sòl.

3.a Enfortir a tots els països, segons escaigui, l’aplicació del Conve-
ni marc de l’Organització Mundial de la Salut per al control del tabac.

3.b Donar suport a les activitats d’investigació i desenvolupament de 
vacunes i medicaments per a les malalties transmissibles i no trans-
missibles que afecten primordialment països en desenvolupament, 
i facilitar l’accés a medicaments i a vacunes essencials assequibles 
de conformitat amb la Declaració de Doha relativa a l’Acord sobre els 
aspectes dels drets de propietat intel•lectual relacionats amb el co-
merç (ADPIC) i la salut pública, en la qual s’afirma el dret dels països 
en desenvolupament a utilitzar al màxim les disposicions de l’ADPIC 
pel que fa a la flexibilitat per a protegir la salut pública, i en particular, 
proporcionar accés a medicaments per a totes les persones.

3.c Incrementar substancialment el finançament de la salut i la con-
tractació, el desenvolupament, la capacitació i la retenció del perso-
nal sanitari als països en desenvolupament, especialment als països 
menys avançats i als petits estats insulars en desenvolupament.

3.d Reforçar la capacitat de tots els països, en particular els països 
en desenvolupament, en matèria d’alerta primerenca, reducció de 
riscos i gestió dels riscos per a la salut nacional i mundial.

OBJECTIU 4 
Grantir una educació inclusiva, equitativa i de 
qualitat i promoure oportunitats d’aprenentatge 
durant tota la vida per a tothom
4.1 Per a 2030, vetllar perquè totes les nenes i nens acabin els 
cicles de l’ensenyament primari i secundari, que ha de ser gratuït, 
equitatiu i de qualitat i ha de produir resultats escolars pertinents i 
eficaços.

4.2 Per a 2030, vetllar perquè totes les nenes i nens tinguin accés a 
serveis d’atenció i desenvolupament en la primera infantesa, i a un 
ensenyament preescolar de qualitat, a fi que estiguin preparats per 
a l’ensenyament primari.

4.3 Per a 2030, assegurar l’accés en condicions d’igualtat per a tots 
els homes i dones a una formació tècnica, professional i superior de 
qualitat, inclòs l’ensenyament universitari.

4.4 Per a 2030, augmentar substancialment el nombre de joves i 
persones adultes que tenen les competències necessàries, en par-
ticular tècniques i professionals, per a accedir a l’ocupació, el treball 
digne i l’emprenedoria.

4.5 Per a 2030, eliminar les disparitats de gènere en l’educació i 
garantir l’accés en condicions d’igualtat a les persones vulnerables, 
incloses les persones amb discapacitat, els pobles indígenes i els 
nens i nenes en situacions de vulnerabilitat, a tots els nivells de l’en-
senyament i la formació professional.

4.6 Per a 2030, garantir que tot el jovent i almenys una proporció 
substancial d’adults, tant homes com dones, tinguin competències 
de lectura, escriptura i aritmètica.

https://www.diba.cat/ca/web/ods/educacio-de-qualitat
https://www.diba.cat/ca/web/ods/educacio-de-qualitat
https://www.diba.cat/ca/web/ods/educacio-de-qualitat
https://www.diba.cat/ca/web/ods/educacio-de-qualitat
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4.7 Per a 2030, garantir que tot l’alumnat adquireixi els coneixements 
teòrics i pràctics necessaris per a promoure el desenvolupament sos-
tenible, a través, entre d’altres, de l’educació per al desenvolupament 
sostenible i l’adopció d’estils de vida sostenibles, els drets humans, la 
igualtat de gènere, la promoció d’una cultura de pau i no-violència, la 
ciutadania mundial i la valoració de la diversitat cultural i de la contri-
bució de la cultura al desenvolupament sostenible.

4.a Construir i adequar instal·lacions escolars que responguin a les 
necessitats dels infants i les persones discapacitades, tinguin en 
compte les qüestions de gènere, i ofereixin entorns d’aprenentatge 
segurs, no violents, inclusius i eficaços per a totes les persones.

4.b Per a 2020, augmentar substancialment a escala mundial el 
nombre de beques disponibles per als països en desenvolupament, 
en particular els països menys avançats, els petits estats insulars en 
desenvolupament i els països d’Àfrica, perquè els seus estudiants 
puguin matricular- se en programes d’estudis superiors, inclosos 
programes de formació professional i programes tècnics, científics, 
d’enginyeria i de tecnologies de la informació i la comunicació, a 
països desenvolupats i a països en desenvolupament.

4.c Per a 2030, augmentar substancialment l’oferta de mestres qua-
lificats mitjançant, entre d’altres, la cooperació internacional per a la 
formació de docents als països en desenvolupament, especialment als 
països menys avançats i als petits estats insulars en desenvolupament.

Objectiu 5 
Aconseguir la igualtat de gènere i apoderar totes 
les dones i nenes
5.1 Posar fi a totes les formes de discriminació contra totes les do-
nes i nenes a tot el món.

5.2 Eliminar totes les formes de violència contra totes les dones i 

nenes en els àmbits públic i privat, inclosos el tràfic i l’explotació 
sexual, així com altres tipus d’explotació.

5.3 Eliminar totes les pràctiques nocives, com el matrimoni infantil, 
precoç i forçat, així com la mutilació genital femenina.

5.4 Reconèixer i valorar les cures no remunerades i el treball do-
mèstic no remunerat, mitjançant la prestació de serveis públics, la 
provisió d’infraestructures i la formulació de polítiques de protecció 
social, així com mitjançant la promoció de la responsabilitat compar-
tida a la llar i la família, segons escaigui a cada país.

5.5 Vetllar per la participació plena i efectiva de les dones, i per la 
igualtat d’oportunitats de lideratge en tots els àmbits de presa de 
decisions en la vida política, econòmica i pública.

5.6 Garantir l’accés universal a la salut sexual i reproductiva i als 
drets reproductius, de conformitat amb el Programa d’acció de la 
Conferència Internacional sobre la Població i el Desenvolupament, 
la Plataforma d’Acció de Beijing i els documents finals de les confe-
rències d’examen respectives.

5.a Emprendre reformes que atorguin a les dones el dret als recursos 
econòmics en condicions d’igualtat, així com l’accés a la propietat i al 
control de les terres i altres béns, els serveis financers, l’herència i els 
recursos naturals, de conformitat amb les lleis nacionals.

5.b Millorar l’ús de la tecnologia instrumental, en particular les tecno-
logies de la informació i la comunicació, per tal de promoure l’apo-
derament de les dones.

5.c Adoptar i enfortir polítiques encertades i lleis aplicables per a 
promoure la igualtat entre els gèneres i l’apoderament de dones i 
nenes a tots els nivells.

https://www.diba.cat/ca/web/ods/igualtat-de-genere
https://www.diba.cat/ca/web/ods/igualtat-de-genere
https://www.diba.cat/ca/web/ods/igualtat-de-genere
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OBJECTIU 6 
Garantir la disponibilitat i una gestió sostenible de 
l’aigua i el sanejament per a totes les persones
6.1 Per a 2030, aconseguir l’accés universal i equitatiu a l’aigua po-
table, a un preu assequible per a totes les persones.

6.2 Per a 2030, aconseguir l’accés equitatiu a serveis de saneja-
ment i higiene adequats per a totes les persones, i posar fi a la de-
fecació a l’aire lliure, amb especial atenció a les necessitats de les 
dones i nenes, així com de les persones en situacions vulnerables.

6.3 Per a 2030, millorar la qualitat de l’aigua mitjançant la reducció 
de la contaminació, l’eliminació dels abocaments i la reducció al mí-
nim de la descàrrega de materials i productes químics perillosos, la 
reducció a la meitat del percentatge d’aigües residuals sense tractar, 
i un augment substancial a escala mundial del reciclat i de la reutilit-
zació en condicions de seguretat.

6.4 Per a 2030, augmentar substancialment la utilització eficient dels 
recursos hídrics a tots els sectors, i assegurar la sostenibilitat de 
l’extracció i del subministrament d’aigua potable per tal de fer front a 
l’escassetat d’aigua i reduir substancialment el nombre de persones 
que pateixen d’escassetat d’aigua.

6.5 Per a 2030, dur a terme una gestió integrada dels recursos 
hídrics a tots els nivells, també mitjançant la cooperació transfronte-
rera, de la manera que sigui convenient.

6.6 Per a 2020, protegir i restablir els ecosistemes relacionats amb 
l’aigua, inclosos boscos, muntanyes, aiguamolls, rius, aqüífers i llacs.

6.a Per a 2030, ampliar la cooperació internacional i el suport ofert 
als països en desenvolupament per a la capacitació en matèria 
d’activitats i programes relatius a l’aigua i el sanejament, incloent la 

provisió i l’emmagatzematge d’aigua, la dessalinització, l’aprofita-
ment eficient dels recursos hídrics, el tractament d’aigües residuals i 
les tecnologies de reciclatge i reutilització.

OBJECTIU 7 
Garantir l’accés a una energia assequible, segura, 
sostenible i moderna per a totes les persones
7.1 Per a 2030, garantir l’accés universal a serveis d’energia asse-
quibles, confiables i moderns.

7.2 Per a 2030, augmentar substancialment el percentatge d’energia 
renovable en el conjunt de fonts d’energia.

7.3 Per a 2030, duplicar la taxa mundial de millora de l’eficiència 
energètica.

7.a Per a 2030, augmentar la cooperació internacional per tal de 
facilitar l’accés a la investigació i a les tecnologies energètiques no 
contaminants, incloses les fonts d’energia renovables, l’eficiència 
energètica i les tecnologies de combustibles fòssils avançades i 
menys contaminants, i promoure la inversió en infraestructures ener-
gètiques i tecnologies d’energia no contaminant.

7.b Per a 2030, ampliar la infraestructura i millorar la tecnologia per 
tal d’oferir serveis d’energia moderns i sostenibles per a tots els pa-
ïsos en desenvolupament, en particular els països menys avançats, 
els petits estats insulars en desenvolupament i els països en desen-
volupament sense litoral, d’acord amb els programes de suport 
respectius.

https://www.diba.cat/ca/web/ods/aigua-neta-i-sanejament
https://www.diba.cat/ca/web/ods/aigua-neta-i-sanejament
https://www.diba.cat/ca/web/ods/aigua-neta-i-sanejament
https://www.diba.cat/ca/web/ods/energia-neta-i-assequible
https://www.diba.cat/ca/web/ods/energia-neta-i-assequible
https://www.diba.cat/ca/web/ods/energia-neta-i-assequible
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OBJECTIU 8 
Promoure el creixement econòmic sostingut, 
inclusiu i sostenible, l’ocupació plena i 
productiva i el treball digne per a tothom
8.1 Mantenir el creixement econòmic per capita de conformitat amb 
les circumstàncies nacionals i, en particular, un creixement del pro-
ducte interior brut d’almenys un 7% anual als països menys avan-
çats.

8.2 Aconseguir nivells més elevats de productivitat econòmica mit-
jançant la diversificació, la modernització tecnològica i la innovació, 
entre d’altres maneres centrant l’atenció en sectors de més valor 
afegit i ús intensiu de mà d’obra.

8.3 Promoure polítiques orientades al desenvolupament que donin 
suport a les activitats productives, la creació d’ocupació digna, l’em-
prenedoria, la creativitat i la innovació, i encoratjar la regularització 
i el creixement de les microempreses i les petites i mitjanes empre-
ses, a través, entre d’altres, de l’accés a serveis financers.

8.4 Millorar progressivament, per a 2030, la producció i el consum 
eficients dels recursos mundials i procurar desvincular el creixement 
econòmic de la degradació del medi ambient, de conformitat amb el 
Marc decennal de programes sobre modalitats sostenibles de con-
sum i producció, començant pels països desenvolupats.

8.5 Per a 2030, aconseguir l’ocupació plena i productiva i garantir 
un treball digne per a tots els homes i dones, inclosos el jovent i les 
persones amb discapacitat, així com la igualtat de remuneració per 
treball d’igual valor.

8.6 Per a 2020, reduir substancialment la proporció de joves sense 
ocupació i que no cursen estudis ni reben formació.

8.7 Adoptar mesures immediates i eficaces per a erradicar el treball 
forçat, posar fi a les formes modernes d’esclavitud i el tràfic d’éssers 
humans i assegurar la prohibició i l’eliminació de les pitjors formes 
de treball infantil, incloent el reclutament i la utilització d’infants 
soldats, i, a tot tardar el 2025, posar fi al treball infantil en totes les 
seves formes.

8.8 Protegir els drets laborals i promoure un entorn de treball segur i 
protegit per a totes les persones treballadores, incloses les migrants, 
en particular les dones migrants i les persones amb ocupacions 
precàries.

8.9 Per a 2030, elaborar i posar en pràctica polítiques de promoció 
d’un turisme sostenible que creï ocupació i promogui la cultura i els 
productes locals.

8.10 Reforçar les institucions financeres nacionals per a encoratjar i 
ampliar l’accés als serveis bancaris, financers i d’assegurances per 
a tothom.

8.a Augmentar el suport a la iniciativa d’ajut per al comerç als paï-
sos en desenvolupament, en particular els països menys avançats, 
també en el context del Marc integrat millorat d’assistència tècnica 
relacionada amb el comerç per als països menys avançats.

8.b Per a 2020, desenvolupar i posar en marxa una estratègia mun-
dial per a l’ocupació del jovent i aplicar el Pacte mundial per a l’ocu-
pació de l’Organització Internacional del Treball (OIT).

https://www.diba.cat/ca/web/ods/treball-digne-i-creixement-economic
https://www.diba.cat/ca/web/ods/treball-digne-i-creixement-economic
https://www.diba.cat/ca/web/ods/treball-digne-i-creixement-economic
https://www.diba.cat/ca/web/ods/treball-digne-i-creixement-economic
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OBJECTIU 9 
Construir infraestructures resilients, promoure 
la industrialització inclusiva i sostenible i 
fomentar la innovació
9.1 Desenvolupar infraestructures fiables, sostenibles, resilients i de 
qualitat, incloent infraestructures regionals i transfrontereres, per tal 
de donar suport al desenvolupament econòmic i al benestar humà, 
amb especial atenció a l’accés assequible i equitatiu per a totes les 
persones.

9.2 Promoure una industrialització inclusiva i sostenible i, a tot 
tardar el 2030, augmentar de manera significativa la contribució de 
la indústria a l’ocupació i al producte interior brut, d’acord amb les 
circumstàncies nacionals, i duplicar aquesta contribució als països 
menys avançats.

9.3 Augmentar l’accés de les petites indústries i altres empreses, en 
particular en els països en desenvolupament, als serveis financers, 
incloent els crèdits assequibles, i la integració en les cadenes de 
valor i els mercats.

9.4 Per a 2030, modernitzar les infraestructures i reconvertir les 
indústries perquè siguin sostenibles, usant els recursos amb més 
eficàcia i promovent l’adopció de tecnologies i processos industrials 
nets i racionals ambientalment, i aconseguint que tots els països 
adoptin mesures d’acord amb les capacitats respectives.

9.5 Augmentar la investigació científica i millorar la capacitat tecno-
lògica dels sectors industrials de tots els països, en particular els 
països en desenvolupament, entre d’altres maneres fomentant la in-
novació i augmentant substancialment, d’aquí al 2030, el nombre de 
persones que treballen en el camp de la investigació i el desenvolu-
pament per cada milió d’habitants, així com la despesa en investiga-

ció i desenvolupament dels sectors públic i privat.

9.a Facilitar el desenvolupament d’infraestructures sostenibles i 
resilients als països en desenvolupament per mitjà de més suport 
financer, tecnològic i tècnic als països africans, països menys avan-
çats, països en desenvolupament sense litoral i petits estats insulars 
en desenvolupament.

9.b Donar suport al desenvolupament de tecnologies, investigació i 
innovació nacionals als països en desenvolupament, garantint tam-
bé un entorn normatiu propici a la diversificació industrial i l’addició 
de valor als productes bàsics, entre d’altres.

9.c Augmentar de forma significativa l’accés a les tecnologies de la 
informació i la comunicació i esforçar-se a proporcionar accés uni-
versal i assequible a Internet als països menys avançats a tot tardar 
el 2020.

OBJECTIU 10 
Reduir la desigualtat en i entre els països
10.1 Per a 2030, aconseguir progressivament i mantenir el creixe-
ment dels ingressos del 40% més pobre de la població a una taxa 
superior a la mitjana nacional.

10.2 Per a 2030, potenciar i promoure la inclusió social, econòmica i 
política de totes les persones, independentment de l’edat, sexe, disca-
pacitat, raça, ètnia, origen, religió, situació econòmica o altra condició.

10.3 Garantir la igualtat d’oportunitats i reduir la desigualtat dels re-
sultats, també eliminant les lleis, polítiques i pràctiques discriminatò-
ries i promovent legislació, polítiques i mesures adequades a aquest 
efecte.

10.4 Adoptar polítiques, en especial fiscals, salarials i de protecció 
social, i aconseguir progressivament més igualtat.

https://www.diba.cat/ca/web/ods/industria-innovacio-i-infraestructures
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10.5 Millorar la reglamentació i la vigilància de les institucions i dels mer-
cats financers mundials i enfortir l’aplicació d’aquesta reglamentació.

10.6 Assegurar més representació i intervenció dels països en desen-
volupament en les decisions adoptades per les institucions econò-
miques i financeres internacionals per tal d’augmentar l’eficàcia, la 
fiabilitat, la rendició de comptes i la legitimitat d’aquestes institucions.

10.7 Facilitar una migració i mobilitat ordenades, segures, regulars i 
responsables de les persones, també mitjançant l’aplicació de políti-
ques migratòries planificades i ben gestionades.

10.a Aplicar el principi del tracte especial i diferenciat per als països 
en desenvolupament, en particular per als països menys avançats, de 
conformitat amb els acords de l’Organització Mundial del Comerç.

10.b Fomentar l’ajut oficial al desenvolupament i els fluxos financers, 
inclosa la inversió estrangera directa, per als estats amb majors neces-
sitats, en particular els països menys avançats, països africans, petits 
estats insulars en desenvolupament i països en desenvolupament sen-
se litoral, d’acord amb els respectius plans i programes nacionals.

10.c Per a 2030, reduir els costos de transacció de les remeses de 
migrants per sota del 3% i eliminar els canals de tramesa de reme-
ses amb un cost superior al 5%.

OBJECTIU 11 
Aconseguir que les ciutats i els assentaments 
humans siguin inclusius, segurs, resilients i 
sostenibles
11.1 Per a 2030, assegurar l’accés de totes les persones a habitat-
ges i a serveis bàsics adequats, segurs i assequibles, i millorar els 
barris marginals.

11.2 Per a 2030, proporcionar accés a sistemes de transport segurs, 
assequibles, accessibles i sostenibles per a totes les persones, i 
millorar la seguretat viària, en particular mitjançant l’ampliació del 
transport públic, amb especial atenció a les necessitats de les per-
sones en situació vulnerable, dones, nenes, nens, persones amb 
discapacitat i persones grans.

11.3 Per a 2030, augmentar la urbanització inclusiva i sostenible, així 
com la capacitat de planificar i gestionar de manera participativa, inte-
grada i sostenible els assentaments humans a tots els països.

11.4 Redoblar els esforços per a protegir i salvaguardar el patrimoni 
cultural i natural del món.

11.5 Per a 2030, reduir de forma significativa el nombre de morts 
causades per desastres, inclosos els relacionats amb l’aigua, i de 
persones afectades per aquests, i reduir substancialment les pèr-
dues econòmiques directes causades per desastres relacionades 
amb el producte interior brut mundial, fent un èmfasi especial en la 
protecció de les persones pobres i de les persones en situacions de 
vulnerabilitat.

11.6 Per a 2030, reduir l’impacte ambiental negatiu per capita de 
les ciutats, amb especial atenció a la qualitat de l’aire, així com a la 
gestió dels residus municipals i d’altre tipus.

11.7 Per a 2030, proporcionar accés universal a zones verdes i espais 
públics segurs, inclusius i accessibles, en particular per a les dones i 
els infants, les persones grans i les persones amb discapacitat.

11.a Donar suport als vincles econòmics, socials i ambientals posi-
tius entre les zones urbanes, periurbanes i rurals enfortint la planifi-
cació del desenvolupament nacional i regional.

11.b Per a 2020, augmentar substancialment el nombre de ciutats 
i assentaments humans que adopten i posen en marxa polítiques i 
plans integrats per promoure la inclusió, l’ús eficient dels recursos, 

https://www.diba.cat/ca/web/ods/ciutats-i-comunitats-sostenibles
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la mitigació del canvi climàtic i l’adaptació a aquest, així com la 
resiliència davant dels desastres, i desenvolupar i posar en pràctica 
una gestió integral dels riscos de desastre a tots els nivells, d’acord 
amb el Marc de Sendai per a la reducció del risc de desastres 2015-
2030.

11.c Proporcionar suport als països menys avançats, incloent una 
assistència financera i tècnica, perquè puguin construir edificis sos-
tenibles i resilients utilitzant materials locals.

OBJECTIU 12 
Garantir modalitats de consum i producció 
sostenibles
12.1 Aplicar el Marc decennal de programes sobre modalitats de 
consum i producció sostenibles, amb la participació de tots els països 
i el lideratge dels països desenvolupats, tenint en compte el grau de 
desenvolupament i les capacitats dels països en desenvolupament.

12.2 Per a 2030, assolir la gestió sostenible i l’ús eficient dels recur-
sos naturals.

12.3 Per a 2030, reduir a la meitat el malbaratament d’aliments per 
capita mundial en la venda al detall i el consum, així com les pèrdu-
es d’aliments a les cadenes de producció i distribució, incloses les 
pèrdues postcollita.

12.4 Per a 2020, aconseguir la gestió ecològicament racional dels 
productes químics i de tots els residus al llarg del seu cicle de vida, 
de conformitat amb els marcs internacionals convinguts, i reduir-ne 
de manera significativa l’alliberament a l’atmosfera, a l’aigua i al sòl 
a fi de minimitzar-ne els efectes adversos sobre la salut humana i el 
medi ambient.

12.5 Per a 2030, disminuir de manera substancial la generació de 

residus mitjançant polítiques de prevenció, reducció, reciclatge i 
reutilització.22

12.6 Encoratjar les empreses, en especial les grans empreses i 
les empreses transnacionals, a adoptar pràctiques sostenibles i a 
incorporar informació sobre la sostenibilitat en el seu cicle de pre-
sentació d’informes.

12.7 Promoure pràctiques de contractació pública que siguin soste-
nibles, de conformitat amb les polítiques i prioritats nacionals.

12.8 Per a 2030, assegurar que les persones de tot el món tinguin 
informació i conscienciació pertinents per al desenvolupament i els 
estils de vida sostenibles, en harmonia amb la natura.

12.a Ajudar els països en desenvolupament a enfortir la seva capa-
citat científica i tecnològica a fi d’avançar cap a modalitats de con-
sum i producció més sostenibles.

12.b Elaborar i aplicar instruments que permetin vigilar els efec-
tes en el desenvolupament sostenible a fi d’aconseguir un turis-
me sostenible que creï llocs de treball i promogui la cultura i els 
productes locals.

12.c Racionalitzar els subsidis ineficients als combustibles fòssils 
que encoratgen el consum antieconòmic, mitjançant l’eliminació de 
les distorsions del mercat d’acord amb les circumstàncies nacio-
nals, també per mitjà d’una reestructuració dels sistemes tributaris 
i l’eliminació gradual dels subsidis perjudicials, quan existeixin, per 
tal de reflectir-ne l’impacte ambiental, tenint plenament en compte 
les necessitats i condicions específiques dels països en desenvolu-
pament i reduint al mínim els possibles efectes adversos en el seu 
desenvolupament, d’una manera que permeti protegir les persones 
pobres i les comunitats afectades.

https://www.diba.cat/ca/web/ods/consum-i-produccio-responsables
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OBJECTIU 13 
Adoptar mesures urgents per a combatre el canvi 
climàtic i els seus efectes
13.1 Enfortir la resiliència i la capacitat d’adaptació als riscos relaci-
onats amb el clima i els desastres naturals a tots els països.

13.2 Incorporar mesures relatives al canvi climàtic en les polítiques, 
les estratègies i els plans nacionals.

13.3 Millorar l’educació, la conscienciació i la capacitat humana i ins-
titucional en relació amb la mitigació del canvi climàtic, l’adaptació a 
aquest, la reducció dels efectes i l’alerta primerenca.

13.a Complir el compromís dels països desenvolupats que són part 
de la Convenció marc de les Nacions Unides sobre el canvi climàtic 
d’assolir, l’any 2020, l’objectiu de mobilitzar conjuntament 100.000 
milions de dòlars anuals, procedents del conjunt de les fonts, a fi 
d’atendre les necessitats dels països en desenvolupament respecte 
de l’adopció de mesures concretes de mitigació i la transparència 
en l’aplicació, i posar en ple funcionament el Fons verd per al clima 
capitalitzant-lo com més aviat millor.

13.b Promoure mecanismes per a augmentar la capacitat de plani-
ficació i gestió eficaces en relació amb el canvi climàtic als països 
menys avançats i als petits estats insulars en desenvolupament, 
centrats concretament en les dones, persones joves i comunitats 
locals i marginades.

OBJECTIU 14 
Conservar i utilitzar de forma sostenible els oce-
ans, mars i recursos marins per al desenvolupa-
ment sostenible
14.1 Per a 2025, prevenir i reduir de forma significativa la contami-
nació marina de tot tipus, en particular la contaminació produïda per 
activitats terrestres, inclosos els detritus marins i la contaminació per 
excés de nutrients.

14.2 Per a 2020, protegir i gestionar de manera sostenible els eco-
sistemes marins i costaners per tal d’evitar efectes nocius impor-
tants, enfortint-ne, entre altres mesures, la resiliència, i emprendre 
accions per a restaurar-los per tal de restablir la salut i la productivi-
tat dels oceans.

14.3 Minimitzar i afrontar els efectes de l’acidificació dels oceans, 
mitjançant, entre altres mesures, la intensificació de la cooperació 
científica a tots els nivells.

14.4 Per a 2020, regular eficaçment l’explotació pesquera i posar fi a 
la pesca excessiva, la pesca il•legal, la pesca no declarada, la no re-
glamentada i les pràctiques de pesca destructives, i aplicar plans de 
gestió amb base científica a fi de restablir les poblacions de peixos 
en el termini més breu possible, com a mínim a nivells que puguin 
produir el màxim rendiment sostenible d’acord amb les característi-
ques biològiques respectives.

14.5 Per a 2020, conservar almenys el 10% de les zones costaneres 
i marines, de conformitat amb les lleis nacionals i el dret internacio-
nal i sobre la base de la millor informació científica disponible.

14.6 Per a 2020, prohibir certes formes de subvencions a la pesca 
que contribueixen a una excessiva capacitat de pesca i a una so-

https://www.diba.cat/ca/web/ods/accio-climatica
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breexplotació pesquera, eliminar les subvencions que contribueixen 
a la pesca il•legal, no declarada i no reglamentada, abstenir-se 
d’introduir noves subvencions d’aquest tipus, i reconèixer que la 
negociació sobre les subvencions a la pesca en el marc de l’Orga-
nització Mundial del Comerç (OMC) ha d’incloure un tracte especial 
i diferenciat, apropiat i efectiu per als països en desenvolupament i 
els països menys avançats (PMA)6.

14.7 Per a 2030, augmentar els beneficis econòmics que els petits 
estats insulars en desenvolupament i els països menys avançats 
reben de l’ús sostenible dels recursos marins, en particular mitjan-
çant la gestió sostenible de la pesca, l’aqüicultura i el turisme.

14.a Augmentar els coneixements científics, desenvolupar la capa-
citat de recerca i transferir la tecnologia marina, atenent als criteris 
i les directrius de la Comissió Oceanogràfica Intergovernamental 
sobre transferència de tecnologia marina, a fi de millorar la salut 
dels oceans i potenciar la contribució de la biodiversitat marina al 
desenvolupament dels països en desenvolupament, en particular els 
petits estats insulars en desenvolupament i els PMA.

14.b Facilitar l’accés dels pescadors/es artesanals a petita escala 
als recursos marins i als mercats.

14.c Millorar la conservació i l’ús sostenible dels oceans i els recur-
sos d’aquests aplicant el dret internacional reflectit en la Convenció 
de les Nacions Unides sobre el dret del mar, que proporciona el 
marc jurídic per a la conservació i la utilització sostenible dels oce-
ans i dels recursos d’aquests.

OBJECTIU 15 
Protegir, restaurar i promoure l’ús sostenible 
dels ecosistemes terrestres, gestionar els boscos 
de manera sostenible, combatre la desertificació, 
aturar i revertir la degradació del sòl, i aturar la 
pèrdua de la biodiversitat
15.1 Per a 2020, vetllar per la conservació, el restabliment i l’ús 
sostenible dels ecosistemes terrestres i els ecosistemes interiors 
d’aigua dolça i els serveis que proporcionen, en particular els bos-
cos, els aiguamolls, les muntanyes i les zones àrides, d’acord amb 
les obligacions marcades pels acords internacionals.

15.2 Per a 2020, promoure la gestió sostenible de tots els tipus de 
boscos, posar fi a la desforestació, recuperar els boscos degradats i 
incrementar substancialment la repoblació forestal i la reforestació a 
escala mundial.

15.3 Per a 2030, lluitar contra la desertificació, rehabilitar les terres i 
els sòls degradats, incloses les terres afectades per la desertificació, 
la sequera i les inundacions, i procurar assolir un món neutral quant 
a la degradació de les terres.

15.4 Per a 2030, vetllar per la conservació dels ecosistemes 
muntanyosos, incloent-hi la biodiversitat, a fi de millorar-ne la 
capacitat de proporcionar beneficis essencials per al desenvolu-
pament sostenible.

15.5 Emprendre accions urgents i significatives per a reduir la 
degradació dels hàbitats naturals, aturar la pèrdua de biodiver-
sitat i, per a 2020, protegir les espècies amenaçades i evitar- ne 
l’extinció.
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15.6 Promoure la participació justa i equitativa dels beneficis que es 
derivin de la utilització de recursos genètics i promoure l’accés ade-
quat a aquests recursos, tal com s’ha acordat internacionalment.

15.7 Adoptar mesures urgents per a posar fi a la cacera furtiva i al 
tràfic d’espècies protegides de flora i fauna, i abordar la demanda i 
l’oferta il•legals de productes silvestres.

15.8 Per a 2020, adoptar mesures per a prevenir la introducció 
d’espècies exòtiques invasores i reduir-ne de forma significativa els 
efectes en els ecosistemes terrestres i aquàtics, i controlar o erradi-
car les espècies prioritàries.

15.9 Per a 2020, integrar els valors dels ecosistemes i de la biodiversi-
tat a la planificació nacional i local i als processos de desenvolupament, 
així com a les estratègies i als informes de reducció de la pobresa.

15.a Mobilitzar i augmentar de forma significativa els recursos finan-
cers procedents de totes les fonts per tal de conservar i utilitzar de 
forma sostenible la biodiversitat i els ecosistemes.

15.b Mobilitzar un volum apreciable de recursos procedents de totes 
les fonts i a tots els nivells per a finançar una gestió forestal soste-
nible i proporcionar incentius adequats als països en desenvolupa-
ment perquè promoguin aquest tipus de gestió, en particular amb 
vista a la conservació i la reforestació.

15.c Augmentar el suport mundial a la lluita contra la cacera furtiva i el 
tràfic d’espècies protegides, en particular augmentant la capacitat de les 
comunitats locals per a cercar oportunitats de subsistència sostenible.

OBJECTIU 16 
Promoure societats pacífiques i inclusives per 
tal d’aconseguir un desenvolupament sostenible, 
proporcionar accés a la justícia per a totes les 
persones i desenvolupar institucions eficaces, 
responsables i inclusives a tots els nivells
16.1 Reduir considerablement totes les formes de violència i les 
taxes de mortalitat connexes a tot el món.

16.2 Posar fi al maltractament, l’explotació, el tràfic, la tortura i totes 
les formes de violència contra els infants.

16.3 Promoure l’estat de dret en els àmbits nacionals i internacionals, 
i garantir la igualtat d’accés a la justícia per a totes les persones.

16.4 Per a 2030, reduir de forma significativa el tràfic il•lícit de finan-
ces i d’armes, enfortir la recuperació i devolució de béns robats, i 
lluitar contra totes les formes de delinqüència organitzada.

16.5 Reduir substancialment totes les formes de corrupció i suborn.

16.6 Crear unes institucions eficaces, responsables i transparents a 
tots els nivells.

16.7 Garantir l’adopció de decisions inclusives, participatives i repre-
sentatives que responguin a les necessitats a tots els nivells.

16.8 Ampliar i enfortir la participació dels països en desenvolupa-
ment en les institucions de governança mundial.

16.9 Per a 2030, proporcionar l’accés a una identitat jurídica per a 
totes les persones, en particular mitjançant el registre de naixements.
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16.10 Garantir l’accés públic a la informació i protegir les llibertats fona-
mentals, de conformitat amb les lleis nacionals i els acords internacionals.

16.a Enfortir les institucions nacionals pertinents, mitjançant, entre 
d’altres, la cooperació internacional, amb vista a realitzar formació a 
tots els nivells, en particular als països en desenvolupament, per tal 
de prevenir la violència i combatre el terrorisme i la delinqüència.

16.b Promoure i aplicar lleis i polítiques no discriminatòries en favor 
del desenvolupament sostenible.

OBJECTIU 17 
Enfortir els mitjans per a implementar i revita-
litzar l’aliança mundial per al desenvolupament 
sostenible
17.1 Enfortir la mobilització de recursos interns, també mitjançant la presta-
ció de suport internacional als països en desenvolupament, a fi de millorar 
la capacitat nacional per a recaptar ingressos fiscals i d’altra índole.

17.2 Vetllar perquè els països desenvolupats compleixin plenament 
els seus compromisos en relació amb l’ajut oficial al desenvolupa-
ment (AOD), inclòs el compromís adquirit per nombrosos països 
desenvolupats d’assolir l’objectiu de destinar el 0,7% del producte 
nacional brut (PNB) a l’AOD i del 0,15% al 0,20% del PNB a l’AOD 
dels països menys avançats, i encoratjar els proveïdors d’AOD que 
considerin fixar una meta per tal de destinar almenys el 0,20% del 
PNB a l’AOD dels països menys avançats.

17.3 Mobilitzar recursos financers addicionals provinents de múlti-
ples fonts per als països en desenvolupament.

17.4 Assistir els països en desenvolupament per a aconseguir la 
sostenibilitat del deute a llarg termini amb polítiques coordinades 

orientades a fomentar el finançament, l’alleujament i la reestructura-
ció del deute, si escau, i fer front al deute extern dels països pobres 
altament endeutats a fi de reduir l’endeutament excessiu.

17.5 Adoptar i aplicar sistemes de promoció d’inversió a favor dels 
països menys avançats.

17.6 Millorar la cooperació regional i internacional nord-sud, sud-sud 
i triangular i l’accés a la ciència, tecnologia i innovació, i augmentar 
l’intercanvi de coneixements en condicions mútuament convingudes, 
entre d’altres maneres millorant la coordinació entre els mecanismes 
existents, en particular en l’àmbit de les Nacions Unides, i mitjançant 
un mecanisme global de facilitació de la tecnologia.

17.7 Promoure el desenvolupament, així com la transferència, di-
vulgació i difusió de tecnologies ecològicament racionals als països 
en desenvolupament en condicions favorables, incloent condicions 
concessionàries i preferencials, de mutu acord.

17.8 Posar en ple funcionament, a tot tardar el 2017, el banc de tecno-
logia i el mecanisme de suport a la ciència, tecnologia i innovació per 
als països menys avançats, i augmentar l’ús de tecnologies instrumen-
tals, en particular de les tecnologies de la informació i la comunicació.

17.9 Augmentar el suport internacional a la implementació eficaç 
i amb objectius concrets de programes de formació als països en 
desenvolupament per tal de donar suport als plans nacionals orien-
tats a aplicar tots els Objectius de Desenvolupament Sostenible, mit-
jançant, entre d’altres, la cooperació nord-sud, sud-sud i triangular.

17.10 Promoure un sistema de comerç multilateral universal, basat en 
normes, obert, no discriminatori i equitatiu en el marc de l’Organització 
Mundial del Comerç, mitjançant, entre d’altres, la conclusió de negocia-
cions d’acord amb el Programa de Doha per al desenvolupament.

17.11 Augmentar de manera significativa les exportacions dels països en 
desenvolupament, en particular amb la perspectiva de duplicar la participa-
ció dels països menys avançats en les exportacions mundials per a 2020.
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ASSEMBLEA CONSTITUENT

Manresa 17 juliol 1997 Definició d’objectius i aprovació de la Declaració de Manresa. Elecció dels 
càrrecs dels òrgans de govern de la Xarxa

ASSEMBLEES 
ORDINÀRIES

DATA  DE 
CELEBRACIÓ DECLARACIONS I ACORDS SIGNIFICATIUS

El Prat de 
Llobregat 15 juliol 1998 Aprovació del Sistema municipal d’Indicadors de sostenibilitat

Granollers 14 abril 2000 Renovació de càrrecs i grups de treball 

L’Hospitalet de 
Llobregat 28 Novembre 2001 Conferència per la presentació del Programa de Mobilitat sostenible i el model 

de pacte per al Mobilitat sostenible 

Terrassa 5 Març 2003 Presentació del recull de materials elaborats durant el període legislatiu.

Mataró 30 març 2004

Renovació de càrrecs i dels grups de treball.

Aprovació de la Declaració de Mataró sobre “Consum Responsable”

Conferència sobre Canvi climàtic i l’IPCC

Assistència del Conseller de Medi Ambient

Vilafranca del 
Penedès 15 maig 2005

Declaració de Vilafranca sobre “Canvi climàtic”

Conferència sobre l’Estratègia espanyola de Canvi climàtic. 

Invitació als presidents de les xarxes en conveni

Girona 19 octubre 2006

Declaració de Girona “Urbanisme sostenible”

Conferència sobre l’Estratègia de Medi Ambient urbà i la Red de Redes

Presentació dels materials del període i balanç del mandat.

Manresa 30 gener 2008
Renovació de càrrecs i dels grups de treball. 

Aprovació de la Declaració Manresa +10 de renovació del compromís per la 
sostenibilitat

Igualada 1 juliol 2009 Declaració d’Igualada: la contribució dels governs locals és fonamental en la 
lluita contra el canvi climàtic com a  gran repte pel segle XXI.

Les Assemblees i  
les Declaracions 

de la Xarxa
L’evolució de la Xarxa queda 

reflectida en el contingut de les 
assemblees celebrades i en les 

Declaracions que s’hi procla-
men.  Des de la seva creació, la 

Xarxa ha celebrat deu assem-
blees ordinàries, que correspo-

nen a les assemblees anuals 
previstes en els estatuts:
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ASSEMBLEES 
ORDINÀRIES

DATA  DE 
CELEBRACIÓ DECLARACIONS I ACORDS SIGNIFICATIUS

Santa Coloma 
de Gramenet 6 maig 2010 Declaració de Santa Coloma: Promoció de l’ocupació sobre l’eix de la protecció 

del medi a les empreses i als municipis.

Mataró 22 de març del 2011 Declaració de Mataró: ciutats i pobles per l’aplicació de les millors tecnologies 
disponibles a la mobilitat. El compromís amb el vehicle elèctric.

Vic 22 de febrer 
del 2012

Pel compromís local envers Rio+20:  
Cap al bon govern ambiental i l’economia verda

Lleida 7 de març del 2013 Per l’Educació Ambiental i Acord de la Xarxa per un Aire més Net

Vilanova i la 
Geltrú 18 de març del 2014

Per l’adaptació als efectes del canvi climàtic en el territori i el litoral 

Acord de la Xarxa per un Salt endavant del Pacte dels Alcaldes i les 
Alcaldesses i per una Energia sostenible local

Barcelona 11 de març del 2015
Acord de la Xarxa de suport al Comunicat de Lima per un acord global 
post-2015 sobre clima, inclusiu i ambiciós

Declaració de Barcelona per les ciutats i pobles habitables, fèrtils i resilients

Sant Sadurní 
d’Anoia 4 de febrer de 2016

Declaració de Sant Sadurní d’Anoia

Renovem el compromís local pel Desenvolupament Sostenible

i la lluita contra el canvi climàtic cap el 2030

Tarragona 8 de març del 2017
Declaració de Tarragona

Per un turisme sostenible i compartit

Castellar del 
Vallès 1 de març del 2018

Declaració de Castellar del Vallès

Per un cicle sostenible dels aliments  

Del Malbaratament a l’Aprofitament

Sant Fruitós de 
Bages

20 de febrer del 
2019

Declaració de Sant Fruitós de Bages. 

Les ciutats i pobles davant el repte de l’Agenda 2030
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Xarxa Àmbit territorial

CILMA 
Consell d’Iniciatives Locals de Medi Ambient de les comarques de Girona

Girona

XESC 
Xarxa d’Escoles per a la Sostenibilitat de Catalunya

Catalunya

REDNELS 
Red Navarra de Entidades Locales hacia la Sostenibilidad 

Navarra

UDALSAREA 21 
Red vasca de municipios hacia la sostenibilidad

País Basc

XARCIA 
Xarxa de Municipis Valencians cap a la Sostenibilitat

València

RED DE REDES Espanya

RED DE CIUDADES QUE CAMINAN Espanya

RED DE CIUDADES POR LA BICICLETA Espanya

CLIMATE ALLIANZ 
Aliança del clima de les ciutats europees amb els pobles indígenes de les selves tropicals 

Europa

NETWERCH20 
Xarxa de ciutats per una gestió sostenible de l’aigua

Europa

Relació amb altres xarxes
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