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El calendari d'activitats programades de la
Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat pel 2020 ha quedat afectat per l'estat d'alarma i la crisi
sanitària per la COVID-19. S'han suspès les activitats presencials i tota l'activitat es mantindrà en format
virtual fins a nou avís.
EN NEGRETA PODEU VEURE ELS CANVIS RESPECTE LA DARRERA ACTUALITZACIÓ (Actualitzat a 29 de
setembre del 2020)
Seguiu llegint (...)
20a Assemblea general de la Xarxa [2]
15 de setembre del 2020. CELEBRADA en format telemàtic
Comissió de seguiment de la Xarxa. (dates a confirmar en format virtual)
Club del Pacte d'Alcaldes: comité de coordinació. (dates a confirmar)
1. Grup de treball de Transició energètica local
Cicle de seminaris tècnics sobre Transició Energètica local (més info. [3])
Sessió 1. Comunitats energètiques, 1a part [4] (10 de desembre del 2019)
Sessió 2. Operadors energètics municipals [5] (28 de febrer del 2020).

Sessió 3. Autoconsum fotovoltaic en edificis municipals i habitatges de protecció oficial [6] (Sessions virtuals del 5 al 7 de ma
2020).
Sessió 4. Transició energètica i acció climàtica en el sector domèstic [7] (sessió virtual, 18 i 19 de juny 2020) Setmana de
l’Energia. CELEBRADA [8]

Sessió 5. Finançament de les accions de transició energètica (Prevista inicialment pel 9 d'octubre. Canvi de data. En
anunciem les noves dates en format virtual)

Sessió 6. Comunitats energètiques, 2a part (Prevista inicialment pel 13 de novembre. Canvi de data. En breu us anun
noves dates en format virtual)
Reunions del Grup de treball i Trobades de les Agències d'Energia

Sessions presencials 27 de març i 22 d'abril --> Reprogramades a SEMINARI VIRTUAL 22 d'abril. C [9]ELEBRAT [10]. Mono
sobre eines locals per promocionar l'autoconsum: ordenança reguladora i ordenances fiscals [10] (eines de càlcul per a bonif
casos pràctics...)
Reunió de treball 23 de juliol. CELEBRADA.
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Properes reunions amb canvi de dates. En breu us anunciem les noves dates en format virtual
Setmana Europea de l'Energia Sostenible 2020 [11]. 22 al 26 de juny. CELEBRADA
Presentació de la Setmana de l'Energia Sostenible 2020. Març 2020. SUSPESA
2. Grup de treball d’Adaptació i resiliència al canvi climàtic
Reunions del Grup de treball
Sessió del 19 de març [12] SUSPESA
Sessió inicialment prevista en format presencial el 5 d'octubre. En breu us anunciem la nova data en format virtual
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
Sessió del 13 de març [13]
Sessió inicialment prevista en format presencial el 13 d'octubre. En breu us anunciem la nova data en format virtual

Congrés Acusticat 2020 [14]. Sant Cugat del Vallès. CANVI DE DATES, 14 I 15 D'OCTUBRE EN STREAMING. Inscripcions
[15]
Setmana sense Soroll. SUSPESA.
Setmana Europea de la Mobilitat [16]. Suport i difusió de recursos de suport virtuals. Setembre. CELEBRADA.
4. Grup de treball d’Educació per la Sostenibilitat
Nou cicle de taller d'educació ambiental: Divendres amb futur
Improshow?! 6 de març CELEBRAT [17]

Resta del cicle en tallers presencial SUSPÈS. Es reprograma a seminaris virtuals, en breu us informarem de les date
Visites a equipaments d'educació ambiental i reunions de grup
Coordinació de campanyes de sensibilització ambiental (veure calendari [18])
5. Grup de treball d'Economia circular
Nou cicle de tallers d'Economia circular al món local (més info. [19])
Entendre el punt de partida [20]. 19 de febrer CELEBRAT [20]
1 d'abril i 3 de juny -> reprogramat a sessions virtuals a 12 i 16 de juny i 3 i 7 de juliol. CELEBRATS [21]. Cicle finalitzat
S'iniciarà un nou cicle de tallers virtuals sobre economia circular a la tardor del 2020. En breu us informarem de les
Presentació de Let's Clean Up Europe 2020 [22]. 25 de febrer. Amb l'ARC.
LCUE 2020. Suport i difusió de recursos [23]. CELEBRAT EL 18 AL 20 DE SETEMBRE . SUPORT PILOT CANCELAT
Trobades de ciutats grans i mitjanes sobre gestió de residus.
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Dates a confirmar en format virtual.

Jornada: El Porta a Porta per assolir els objectius de les noves directives europees [24]. Col·laboració amb l'Ass. de municipi
porta. 30 de gener

Jornada Novetats en les normatives de residus i economia circular [25]. Col·laboració amb el COAMB. 7 de febrer i 3 de mar
Noves eines de comunicació i seguiment dels usuaris i del servei de recollida de residus. Col·laboració amb el COAMB. 14 i
febrer.
Presentació de la Setmana Europea de Prevenció de Residus 2020 [26]. 21 de setembre. CELEBRADA en format virtual
Setmana Europea de Prevenció de Residus. Suport i difusió de recursos [27]. 21 al 29 de novembre 2020.

Recuwaste 2020. Mataró. 6 i 7 d'octubre. Col·laboració amb l'organització. SUSPÈS COM A ESDEVENIMENT PRESENCIA
realitzarà RECUWASTE VIRTUAL SESSIONS [28]
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 malbaratamen
alimentari
Reunions del nou Grup de treball.
15 de maig SUSPESA. Noves dates pendents en format virtual.
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