XARXA DE CIUTATS I POBLES
CAP A LA SOSTENIBILITAT

18a Assemblea General
Castellar del Vallès,
1 de març del 2018
LLOC:

Edifici el Mirador

Ordre del dia
09:00

Recepció dels membres de la Xarxa

09:30

Benvinguda i obertura de la sessió
Ignasi Giménez,
Alcalde de Castellar del Vallès
Valentí Junyent,
President de la Xarxa

Bloc 1: Assumptes generals
10:00

Assumptes generals i normatius
( Tota la documentació disponible en paper )

Aprovació, si s’escau, de l’Acta de
(Tarragona, 8 de març del 2017)

l’Assemblea anterior

Aprovació, si s’escau, de la incorporació de nous membres de
la Xarxa
10:15

Presentació de l’Informe de gestió 2017, a donar compte
Presentació del Pla anual d’activitats 2018, a aprovar, si
s’escau, per l’Assemblea.
A càrrec d’Inma Pruna, Cap de la Secretaria tècnica de la Xarxa
( Tota la documentació disponible en paper )

10:45 h

Pausa - cafè

Bloc 2: Intercanvi d’experiències en xarxa
11:15 h

Espais d’intercanvis d’experiències dels membres de la
Xarxa sobre:
a)

Transició energètica i adaptació al canvi climàtic

b)

Economia circular i consum responsable

c)

Educació ambiental i cohesió social

Espai de trobada per posar en valor les actuacions ja realitzades
durant aquest mandat i les accions a prioritzar abans de final de
mandat, per part dels ens locals membres de la Xarxa.

Bloc 3: Acords institucionals
12:30

Declaracions diverses sobre sostenibilitat i món local
Es donarà compte de diverses declaracions i acords que s’han aprovat
durant l’any 2017 en diversos fòrums i associacions del món local per
tal de donar-les a conèixer al conjunt de la Xarxa, i aprovar, si
s’escau, el suport de la Xarxa a aquestes declaracions.

Suport a la Llei catalana de Canvi climàtic
Aprovació, si s’escau, d’una proposta d’acord de suport a la Llei
catalana de canvi climàtic.
12:50

Recooperem, accions contra el malbaratament alimentari
Taula rodona de presentació del projecte Recooperem del
Vallès Occidental.
Lectura i Proposta d’aprovació de la Declaració de
Castellar del Vallès, ciutats i pobles per un cicle dels
aliments sostenible i local
Sobre prevenció del malbaratament alimentari, promoció del consum
local i de projectes municipals d’horts i menjadors escolars, entre
d’altres.

A càrrec de Valentí Junyent, President de la Xarxa de Ciutats i
Pobles cap a la Sostenibilitat.

13:40

Precs i preguntes sobrevingudes
Cloenda
Aleix Canalís,

2n Tinent d'Alcalde i regidor de
Sostenibilitat i Medi Natural

Valentí Junyent,

14:00

President de la Xarxa

Dinar

Bloc 4: Visites tècniques
15:00

Passejada guiada sobre custòdia del territori i del patrimoni
de la pedra seca
Amb el suport del Grup de recerca de la Pedra Seca del Centre
Excursionista de Castellar del Vallès.
Es requereix calçat còmode per la passejada.

17:00

Finalització

En l’organització de l’Assemblea de la Xarxa es tenen en compte
criteris ambientals i es compensaran les emissions de CO 2
generades.

20 anys
Amb el suport de:

Com arribar-hi
El Mirador
Adreça | Pl. d'El Mirador, s/n
Castellar del Vallès
Tel | 93 714 40 40
Com arribar a Castellar del Vallès?
transport públic
Horaris bus línia C1 (Castellar Sabadell)
El Mirador ( adreça i pdf localització adjunt)

Inscripcions
A través del Formulari d’inscripcions
A via correu electrònic a xarxasost@diba.cat
Secretaria tècnica de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat
Comte d'Urgell 187, 08036 Barcelona
Telèfon 934 022 222 – 37288
xarxasost@diba.cat · www.diba.cat/xarxasost

