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Enregistament de l'emissió de la 20ena Assemblea general de la Xarxa de Cuitats i Pobles cap a la Sostenibilitat
celebrada el 15 de setembre del 2020 per via telemàtica.
Aquest vídeo correspon a l'enregistrament des de la plataforma telemàtica on es va poder seguir i participar a
l'emissió de l'Assemblea.
04:00 [2] Benvinguda i obertura de la sessió. Valentí Junyent, President (en funcions) de la Xarxa
Assumptes generals i normatius
10:00 [3] Aprovació de l’Acta de l’Assemblea anterior (Sant Fruitós de Bages, 20 de febrer del 2019)
11:10 [4] Nomenament de Xesco Gomar com a nou president de la Xarxa
15:20 [5] Canvi de presidència
16:10 [6] Salutació de Xesco Gomar, nou President
20:50 [7] Nomenament de càrrecs estatutaris: vicepresidències i vocals de la Comissió de Seguiment
25:20 [8] Incorporació de nous membres
Pla estratègic Xarxa 2020-2023
27:00 [9] Presentació i aprovació del Pla. Inma Pruna, Cap de la Secretaria tècnica de la Xarxa
50:00 [10] Presentació de la nova imatge de la Xarxa
Compromisos de la Xarxa
52:45 [11] Presentació i aprovació dels Compromisos de la Xarxa per a l’any 2020 Acords institucionals
56:30 [12] Declaració de la Xarxa per una recuperació verda
Ponència magistral
1:04:49 [13] “Transició energètica: la nova agenda urbana. Canvis tecnològics i normatius i nous escenaris de
present i futur (immediats) per la transformació urbana. Joan Herrera. Director de Medi Ambient i Energia de
l'Ajuntament del Prat de Llobregat
1:35:30 [14] Precs i preguntes sobrevingudes
1:38:30 [15] Cloenda
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URL d'origen: https://xarxaenxarxa.diba.cat/videos/video-20a-assemblea-de-xarxa-plenari-telematic
Enllaços:
[1] https://xarxaenxarxa.diba.cat/members/collge
[2] https://www.youtube.com/watch?v=i3YZvgrg0gs&amp;t=240s
[3] https://www.youtube.com/watch?v=i3YZvgrg0gs&amp;t=600s
[4] https://www.youtube.com/watch?v=i3YZvgrg0gs&amp;t=670s
[5] https://www.youtube.com/watch?v=i3YZvgrg0gs&amp;t=920s
[6] https://www.youtube.com/watch?v=i3YZvgrg0gs&amp;t=970s
[7] https://www.youtube.com/watch?v=i3YZvgrg0gs&amp;t=1250s
[8] https://www.youtube.com/watch?v=i3YZvgrg0gs&amp;t=1520s
[9] https://www.youtube.com/watch?v=i3YZvgrg0gs&amp;t=1620s
[10] https://www.youtube.com/watch?v=i3YZvgrg0gs&amp;t=3000s
[11] https://www.youtube.com/watch?v=i3YZvgrg0gs&amp;t=3165s
[12] https://www.youtube.com/watch?v=i3YZvgrg0gs&amp;t=3390s
[13] https://www.youtube.com/watch?v=i3YZvgrg0gs&amp;t=3889s
[14] https://www.youtube.com/watch?v=i3YZvgrg0gs&amp;t=5730s
[15] https://www.youtube.com/watch?v=i3YZvgrg0gs&amp;t=5910s
[16] http://www.youtube.com/watch?v=i3YZvgrg0gs
[17] https://xarxaenxarxa.diba.cat/node/7516
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