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Aquest document de síntesi de l’Informe de gestió de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la 
Sostenibilitat 2013, neix fruit del treball realitzat per part de la Secretaria tècnica de la 
Xarxa, la Comissió de seguiment i els Grups de treball de la Xarxa i inclou un resum de totes 
les activitats realitzades durant l’any 2013. 
 
 
 
Coordinació, redacció i disseny 
Secretaria Tècnica de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat 
 
 
 
Podeu trobar aquest Document a la web de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la 
Sostenibilitat:  http://xarxaenxarxa.diba.cat (Comunitat Virtual de la Xarxa) 
 
 
 
Barcelona, març de 2014 



Informe de gestió de la Xarxa 2013 

 
 

Document de síntesi         4  
 

 

ÍNDEX 
0. PLANIFICACIÓ I ESTRUCTURA................................................... 5 

1. MUNICIPIS ASSOCIATS A LA XARXA .......................................... 7 

1.1 Administracions associades a la Xarxa (març 2013)................................7 

1.2 Relació amb el Pacte d’Alcaldes/esses ......................................................9 

2. ACTIVITATS REALITZADES...................................................... 10 

2.1 Gener 2013 – Desembre 2013 ..................................................................10 

2.2 13a Assemblea general ..............................................................................16 

2.3 Comissió de seguiment...............................................................................17 

2.4 Materials de la Xarxa...................................................................................18 

2.5 Relació amb altres Xarxes i esdeveniments internacionals...................19 

3. GRUPS DE TREBALL ................................................................ 20 

3.1 Grup de treball d’Energia Sostenible Local..............................................20 

3.2 Grup de treball de Gestió del Cicle Local de l’Aigua ..............................21 

3.3 Grup de treball de millora de la Qualitat de l’Aire....................................22 

3.4 Grup de treball de prevenció de la contaminació acústica ....................22 

3.5 Grup de treball de consum responsable local i prevenció de 

residus  23 

3.6 Grup de treball d’Educació per la Sostenibilitat.......................................23 

3.7 Comissió tècnica de municipis per una gestió integrada del 

litoral  24 

3.8 Comissió d’Horts ..........................................................................................24 

3.9 Seminari d’Estratègia ..................................................................................24 

4. PROJECTES ............................................................................ 26 

4.1 Ambientalització de la Xarxa ......................................................................26 

4.2 Coordinació de campanyes de sensibilització ambiental.......................27 

4.3 Agenda escolar del medi ambient i el desenvolupament.......................30 

5. DIFUSIÓ I COMUNICACIÓ ....................................................... 31 

5.1 Pàgina  WEB ................................................................................................31 

5.2 Sostenible, la revista digital de la Xarxa...................................................32 

5.3 Eines 2.0. ......................................................................................................33 

Annex - EL COMPROMÍS DELS MEMBRES DE LA XARXA AMB LA 
SOSTENIBILITAT ............................................................................ 35 

Municipis adherits a la Declaració de Lleida i a l’Acord de la Xarxa per 

un Aire més Net ..........................................................................................................35 

 



Informe de gestió de la Xarxa 2013 

 
 

 
 
 
Document de síntesi        5  
 
 

0. PLANIFICACIÓ I ESTRUCTURA 

En la 12a Assemblea General de la Xarxa celebrada el 22 de 

febrer del 2012, es va aprovar el Pla Estratègic de la Xarxa 

2011-2015 que incloïa 1 missió i 15 objectius estratègics. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Pla Estratègic es desenvolupa a a través del Pla operatiu i els 

Plans de treball dels Grups. 

Durant l’any 2013, la Xarxa ha continuat desenvolupant les 

previsions del Pla Estratègic i Plans operatiu i de treball de 

Grups, que s’han concretat en el Pla de anual d’activitats 

2013, aprovat a la 13a Assemblea general celebrada a Lleida, i 

que com a objectius generals preveia: 

- Continuar desenvolupant els objectius estratègics i els plans 

operatiu i de treball previstos. 

- Donar difusió dels Acords de l’Assemblea, i especialment de 

la Declaració de Lleida, un cop aprovada. 

 

 

 

 

“Impulsar el treball en xarxa entre els 
municipis i associats de la Xarxa per millorar la 

gestió ambiental local i aprofundir en un 
model de desenvolupament sostenible .” 
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Respecte l’Estructura de funcionament de la Xarxa: 

- S’ha dóna continuïtat a l’Estructura de Grups de treball de la 

Xarxa aprovada en la 12a Assemblea general, amb dos 

canvis. 

- S’ha desenvolupat un Monogràfic del Seminari d’Estratègia 

de la Xarxa: sobre Espais periurbans. 

- S’ha constituït la Comissió d’HORTS, aprovada en 

l’Assemblea de Lleida. 

- S’ha nomenat a Domènec Cucurull com a Comissionat de la 

Xarxa pel Pacte d’Alcaldes, a títol honorífic.  

- S’ha aprovat el nomenament del Grup de treball “Club del 

Pacte d’Alcaldes de Catalunya” 

 

- TOTS els Grups de treball i les Comissions de litoral i Horts 

han estat plenament operatius durant tot l’any amb diverses 

activitats organitzades i productes elaborats. 

- S’han realitzat activitats relacionades amb TOTS quinze 

objectius estratègics. 

- S’han realitzat actuacions en TOTS els 7 programes del Pla 

operatiu. 
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1. MUNICIPIS ASSOCIATS A LA XARXA 
 

1.1 Administracions associades a la Xarxa (març 2013) 
 
Ajuntaments           240 
 
Altres administracions locals                     13 
 
Observadors                                 14 
 
Sol·licituds d’adhesions a ratificar en la 14a Assemblea        

Ajuntament de El Vendrell 

Ajuntament de La Llagosta 

Ajuntament de Carme 

EMD de Bellaterra 

Consell Comarcal del Maresme 

Diputació de Girona 

Diputació de Lleida 

Consorci del Parc de Collserola (Observador) 

Mancomunitat Intermunicipal de la conca d'Òdena 
(Observador) 

 L'Àrea Metropolitana de Barcelona ha aprovat la 
petició per ser membre formal de la Xarxa, i no 
només membre observador.  

 
 

Total                                              267 + 10 = 277 
 

Des de la creació de la Xarxa, amb de 118 municipis de la 

província de Barcelona, s’ha anat augmentat fins arribar als més 

de 275 socis actuals.  

 
Sol·licituds en tràmit (fins a 3/2014)        

Govern d’Andorra (Observador) 

Ajuntament de Cubelles 

Ajuntament de Calldetenes 

Ajuntament de Sant Martí de Centelles 

Mancomunitat Intermunicipal del Cardener 
(Observador) 

267 
membres 

de la 
Xarxa 
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La major part dels socis són municipis de les comarques 

barcelonines (212), que representen el 68% de municipis de la 

província de Barcelona i el  98% en població de la demarcació. 

En l’àmbit de tot Catalunya, amb la incorporació plena de les 

quatre diputacions (Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona) com 

a membres, la Xarxa té un abast arreu del territori a nivell 

supramunicipal. 

 

La Xarxa ja 
té un abast a 

tot el 
territori 

català de 
forma real 
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1.2   Relació amb el Pacte d’Alcaldes/esses 

La Xarxa, des de l’any 2012, és entitat promotora del Pacte 

d’Alcaldes per una Energia Sostenible Local, i des del 2013 

tambe compta amb la figura del Comissionat del Pacte 

d’Alcaldes i d’un grup de treball creat a finals d’any: El Club 

del Pacte d’Alcaldes. 

Cada cop més municipis membres de la Xarxa – directament – 

són signants del Pacte d’Alcaldes.  

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Amb la incorporació de totes les diputacions catalanes sota 

l’àmbit de la Xarxa, o el nou conveni entre la Xarxa i el CILMA, 

la influència i capacitat de coordinació de cara als ens locals ha 

millorat, i de fet es pot dir que de forma directa i indirecta el 

paper de la Xarxa arriba a gairebé cinc cents ens locals. 

La meta pel final del mandat és sol·lapar totalment ambdós a 

través de la figura del Club del Pacte d’Alcaldes a Catalunya. 

Municipis adherits al Pacte per províncies (influència Xarxa) 

Barcelona      209   (directe 173) 

Girona      181  (directe 9) 

Lleida      95 (directe 5) 

Tarragona     2 (directe 2) 

 
Total                                               487 (directe 189) 
 

 

 
 
 
 

 

TOTAL  2011 2012 2013 % 

TOTAL municipis membres de 
la Xarxa 

231 234 242 
 

TOTAL municipis de la Xarxa 
adherits al Pacte (directe) 

144 172 189 82% 

TOTAL municipis de la Xarxa 
però no adherits al Pacte 

87 64 53 18% 

 

La integració 
entre el 
Pacte 

d’Alcaldes i 
la Xarxa s’ha 

ampliat 
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2. ACTIVITATS REALITZADES  

2.1   Gener 2013 – Desembre 2013 

L’any 2013 s’ha caracteritzat consolidar tots els Grups de treball 

i Comissions iniciades, i especialment la Comissió d’Horts de 

nova creació i que ha arrencat amb molta força i interès. 

Respecte dades de l’any 2013, un cop tancat, s’han realitzat 47 

activitats, a les quals han assistit 1.301 persones, s’han editat 

21 productes i s’ha treballat en 5 projectes específics.  

És el segon any amb més activitats de la Xarxa, després del 

2012 amb l’inici de l’activitat de tots els Grups, i l’any on més 

productes s’han editat per la diversitat de temàtiques tractades, 

fet que demostra el valor del treball en xarxa. 

Govern: 

Assemblea: 1   Comissió de seguiment: 2 

Reunions institucionals: 5 

Grups de treball: 

Organització de Jornades i activitats formatives: 12  

Reunions dels Grups de treball i  Comissions Permanents : 27 

Nombre d’activitats de la Xarxa:  47 

 

Altres activitats i projectes: 5 

Elaboració de documents: 21 

Nombre d’assistents a activitats de la Xarxa:  1301 

 

Participació/assistència a jornades i esdeveniments:  11 

 

Període Any Nº activitats Nº assistents 

1er trimestre 2013 13 399 

2on trimestre 2013 17 260 

3er trimestre 2013 5 167 

4art trimestre 2013 12 475 

 TOTAL 47 1301 

 

Període de 
desenvolupa

ment de 
projectes i 

accions  
 

amb molta 
diversitat de 
temàtiques 
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És l’any 
amb més 
materials 
elaborats 
en els 16 
anys de la 

Xarxa 
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  Activitat Data  Lloc Tipus activitat Suma 

      

   GENER 2013 

  
Reunió amb la Fundació Fòrum ambiental: Estudi 
residus i soroll 

29 de gener Barcelona Reunió 10 

  
Reunió de treball de la Comissió redactora de l'OOMM 
tipus de soroll i vibracions 

31 de gener Barcelona Reunió interna 6 

  

   FEBRER 2013 

  Reunió inicial Estudi soroll i recollida residus 5 de febrer Barcelona Reunió 11 

  
C.P.Educació per la Sostenibilitat: preparació 
Assemblea 

12 de febrer Barcelona Reunió 6 

  
CP Consum responsable local i prevenció de residus: 
preparació Assemblea i jornada compra verda 

19 de febrer Barcelona Reunió 8 

  Visita Caldera Biomassa Celler Torres 20 de febrer Penedès Visita 20 

  Xerrada sobre estalvi d'aigua i el rebut de l'aigua 22 de febrer Barcelona Jornada   

  C.T. Gestió del litoral 27 de febrer CEM Reunió 17 

  
G.T. Millora de la qualitat de l'aire: preparació 
Assemblea - Declaració 

28 de febrer Barcelona Reunió 39 

  

   MARÇ 2013 

  Assemblea General 7 de març Lleida Govern 121 

  G.T. Taller sobre Manteniment de Rieres Urbanes 13 de març Barcelona Reunió 35 

  
G.T. Prevenció contaminació acústica: Inici procés 
participació OOMM tipus de soroll i vibracions 

15 de març Barcelona Reunió 30 

  Xerrada sobre estalvi d'aigua i el rebut de l'aigua 17 de març Badalona Jornada   

  Jornada constitució Comissió Horts 21 de març 
Vilanova i la 

Geltrú 
Jornada 80 

  Xerrada sobre estalvi d'aigua i el rebut de l'aigua 22 de març Montmeló Jornada   

  G.T. Millora de la qualitat de l'aire: Monogràfic Ozó 27 de març   Reunió 16 

  

  399 

   ABRIL 2013 

  Visita Fàbrica Baxi 4 d'abril 
Fàbrica Baxi 
Castellbisbal 

Visita 16 

  G.T. Educació per la Sostenibilitat: EA a les Escoles 9 d'abril Barcelona Jornada 36 

  
G.T Consum r. local i p. residus: Apadrinament de 
municipis per impulsar la Compra verda municipal 

18 d'abril Barcelona Jornada 20 

  Assemblea del CILMA 18 d'abril Girona Jornada   

  Jornada menys soroll més acústica 24 d'abril Sabadell Jornada   
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   MAIG 2013 

  C.P. Cicle local de l'aigua: preparar nous temes 3 de maig Barcelona Reunió 8 

  
G.T. Educació per la Sostenibilitat: Programació 
activitats sensibilització 

Reunió 35 

  
G.T. Energia Sostenible local: Setmana europea de 
l'Energia 

Reunió 15 

  
G.T. Millora de la qualitat de l'aire: Monogràfic 
campanya Aire més Net 

Reunió 8 

  
G.T. Prevenció contaminació acústica: Recursos 
Sensibilització 

8 de maig Barcelona 

Reunió 7 

  Presència a l'Assemblea de l'Aliança pel Clima 16 de març 
La Haia, 
Holanda 

Reunió 2 

  G.T. Energia Sostenible local: Compra d'energia i altres 22 de març   Reunió 34 

  Comissió de seguiment 28 de maig Barcelona Govern 25 

  

   JUNY 2013 

  Curs Sostenibilitat i Comuncació 2.0 (2a ed) 13 de juny Barcelona Reunió 22 

   C.T. Gestió del litoral  20 de juny  CEM   Reunió  14 

  Reunió de coordinació amb Pacte d'Alcaldes 24 de juny Brussel·les  Reunió  5 

  Reunió coordinació amb la Diputació de Tarragona 28 de juny  Tarragona   Reunió  8 

   Reunió de coordinació amb la Diputació de Lleida  28 de juny Lleida  Reunió  5 

  Activitats i coordinació de la Setmana de l'Energia Juny   Ens locals 0 

  

  260 

   JULIOL 2013 

  
Reunió de coordinació amb la Diputació de Girona - 
CILMA 

12 de juliol Girona  Reunió  5 

  Visita Horts de Barcelona 18 de juliol Barcelona Reunió 40 

  Activitats i coordinació campanya Aire més Net Juliol   Ens locals   

  Activitats i coordinació de la Setmana de l'Energia Juliol   Ens locals   

  

   SETEMBRE 2013 

  
Presentació de la Setmana de Prevenció de Residus 
2013 

19 de 
setembre 

Barcelona Jornada 87 

  
Webinar sobre Aire més Net per la Setmana de la 
Mobilitat Sostenible i Segura 

25 de 
setembre 

Barcelona Jornada 35 

  
Reunió consorci SUD'EAU 2: Gestió local i participativa 
de l'aigua i els rius 

26 de 
setembre 

Granollers Jornada   

  Presència a la fira ECOSANTCUGAT 29 de 
setembre 

Sant Cugat de 
Sesgarrigues 

Jornada   
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  Suport a la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura Setembre   Ens locals   

  

  167 

   OCTUBRE 2013 

  Visita Horts Terrassa + Jornada 1 d'octubre Terrassa Reunió 38 

  Assistència Open Days presentació Covenant Clubs 8 d'octubre Brussel·les Jornada   

  Assistència Congrés Ciudades que Caminan 16 d'octubre La Rinconada Jornada   

  Taller voluntariat ambiental 17 d'octubre Barcelona Jornada 33 

  Reunions preparació del Covenant Club of Catalonia 
23 i 29 

d'octubre 
Lleida i 

Barcelona 
Reunió 20 

  Jornada reforma del mercat elèctric 29 d'octubre Barcelona Jornada 125 

  
C.P. Cicle local de l'aigua: Participació revisió Pla de 
l'aigua de Catalunya 

30 d'octubre Biblioteca Reunió 9 

  
G.T. Millora de la qualitat de l'aire: Plans de qualitat 
aire. Mesures i experiències 

31 d'octubre Barcelona Reunió 66 

  

   NOVEMBRE 2013 

  
C.P. Prevenció contaminació acústica: Estudi residus i 
Campanya Soroll 

6 de 
novembre 

Barcelona Reunió 42 

  Participació a diverses activitats CONAMA2013 
11 i 12 de 
novembre 

Granada Jornada   

  
G.T. Debat sobre la nova normativa de contaminació 
lluminosa 

13 de 
novembre 

Barcelona Reunió 27 

  11a jornades de prevenció de residus municipals 
14 de 

novembre 
Barcelona Jornada   

  Taller Horticultura ecològica: introducció 15 de 
novembre 

Parc Agrari 
Baix Llobregat 

Jornada 35 

  
Sessions informatives del procés de participació del 
Pla de gestió  del districte de conca fluvial de 
Catalunya (ACA) 

12 i 21 de 
novembre 

Barcelona i 
Manresa 

Jornada   

  
Suport a la Setmana Europea de la Prevenció de 
Residus 

Novembre   Ens locals 0 

  

   DESEMBRE 2013 

  Comissió de seguiment 3 de 
desembre 

Barcelona Govern 22 

  
G.T Consum responsable local i prevenció de residus: 
Inici procés apadrinament compra verda 

4 de 
desembre 

  Jornada 15 

  Reunió Grup d'estudi nou Decret sobre soroll 
18 de 

desembre 
Barcelona Reunió   
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  G.T. Energia Sostenible local: projecte SERPENTE 
19 de 

desembre 
Barcelona Reunió 35 

  C.P. Energia Sostenible local  19 de 
desembre 

Barcelona Reunió 8 

            

  475 

         1301 

 
 

  G.T. Energia i Canvi Climàtic / Energia Sostenible local 

  G.T. Gestió dels recursos hídrics / Cicle local de l'aigua 

  G.T. Contaminació atmosfèrica / Millora de la qualitat de l'aire 

  G.T. Consum responsable / Consum r.l. i prevenció de residus 

  G.T. Contaminació acústica 

  G.T. Educació per la sostenibilitat 

  C.T. Indicadors 

  C.T. Gestió del litoral 

  Comissió d'Horts 

  Seminari Estratègia de la Xarxa 

 Govern i relacions institucionals 

 
Activitats amb participació o col.laboració 

Assistència com a públic 
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2.2   13a Assemblea general 

La 13a Assemblea General es va celebrar a Lleida el 7 de març, 

i va suposar la consolidació de la Xarxa arreu del territori català 

amb la incorporació de nous membres, en especial l'adhesió de 

les diputacions de Lleida, Tarragona i Girona, com a membres 

de ple dret, i la Generalitat de Catalunya i el Govern 

d'Andorra com a membres observadors.  

Va comptar amb l’assistència de més de 120 representant 

d’ajuntaments, consells comarcals, diputacions, del Govern 

d’Andorra i de la  Generalitat de Catalunya, de tal manera que 

l'Assemblea es va convertir en un punt de trobada, intercanvi i 

coneixement entre els membres de la Xarxa. 

Entre d’altres assumptes, es va ratificar l'Acord entre la Xarxa i 

la Comissió Europea per a la promoció del Pacte d'Alcaldes i 

Alcaldesses per una Energia Sostenible Local, i l'adhesió de la 

Xarxa a la Red de Ciudades que Caminan. 

Des del punt de vista institucional, es va aprovar l'Acord de la 

Xarxa per un Aire més Net – en el qual durant l’any s’hi han 

adherit 25 ens locals – i la Declaració de Lleida per a l'Educació 

per la Sostenibilitat  – a la qual s’han adherit una seixantena de 

municipis – (Veure Annex). 

Amb la Declaració de Lleida per l’Educació per la 

Sostenibilitat, la Xarxa ha volgut reconèixer el paper decisiu 

que ha protagonitzat l’educació ambiental en la transformació de 

la nostra societat, en tant que és una font de creació de 

consciència, de valors i de coneixement basada en una nova 

relació entre les persones i el medi; i és també un instrument de 

gestió ambiental necessari. Per aquests motius, es va acordar 

potenciar les polítiques d’educació per la sostenibilitat en el món 

local, demanar la màxima coordinació entre les administracions, 

reconèixer el paper que tots els actors han jugat en la 

implementació de la conscienciació ambiental en la societat 

catalana, entre d’altres. 

Durant l’Assemblea es va celebrar un debat sobre la gestió dels 

espais periurbans i la promoció dels horts municipals, que va 

suposar l'aprovació de la creació de la Comissió d'Horts de la 

Xarxa. 

A l‘Assemblea 
es van 

incorporar les 
diputacions  
catalanes 

(Lleida,  Girona 
i Tarragona) i de 
la Generalitat de 

Catalunya 

Una 
seixantena 

de municipis 
s’han adherit 

a la 
Declaració 

de Lleida per 
l’Educació 

per la 
Sostenibilitat 
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2.3   Comissió de seguiment 

La Comissió de seguiment s’ha reunit en dues sessions durant 

l’any (28 de maig de juny i 3 de desembre), en les quals s’ha 

començat a introduir una dinàmica molt més participativa. 

A destacar l’assistència de representants de la Generalitat de 

Catalunya, les diputacions de Lleida, Girona i Tarragona i l’Àrea 

Metropolitana de Barcelona com a convidats i per millorar la 

coordinació entre administracions. 

La Comissió va aprovar el nomenament del Sr. Domènec 

Cucurull com a Comissionat de la Xarxa pel Pacte d’Alcaldes, a 

títol honorífic. Fruit de la feina del Comissionat s’han celebrat 

diverses reunions de coordinació i transferència de coneixement 

amb les diputacions de Lleida, Tarragona i Girona. 

Tot aquest procés va portar a la proposta i aprovació de la 

creació del Grup de treball de la Xarxa: Club del Pacte 

d’Alcaldes de Catalunya, part de la Comissió de seguiment, en 

la darrera reunió de l’any. 
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2.4  Materials de la Xarxa 
 

2013  

1   Aplicatiu comparació consums energètics d'equipaments municipals 

    Desenvolupat per l'Oficina tècnica de Canvi climàtic i Sostenibilitat de la Diputació de BCN 

2   Declaració de Lleida sobre Educació Ambiental 

    Presentat a la 13a Assemblea general de la Xarxa 

3   Acord de la Xarxa per un Aire més Net 

    Presentat a la 13a Assemblea general de la Xarxa 

4   Informe de Gestió 2012 

    Presentat a la 13a Assemblea general de la Xarxa 

5   Pla anual d'activitats de la Xarxa 2013 

    Presentat a la 13a Assemblea general de la Xarxa 

6   Informe de resultats "Dels horts urbans als horts socials" 

    Informe amb el recull d'experiències i debats de la jornada del 21/03/2013 

7   Informe sobre El paper dels municipis en l'educació ambiental escolar 

    Conclusions del Taller organitzat pel GT d'Educació per la Sostenibilitat 

8   Informe d'avaluació de la campanya: La Xarxa estalvia aigua (fase 1) 

    Informe sobre la campanya realitzada l'any 2012. Resum d'accions a juliol 2013 

9   Manteniment i gestió de lleres urbanes - intercanvi d'experiències 

    Resum de la jornada i ponències. Celebrada maig del 2013 

10   Model Primer intervenció 

    Model de document del GT de Prevenció de la cont. acústica. Versió final Oct. 2013 

11   Material campanya Setmana Europea de l'Energia 2013 

    Conjunt ICAEN - DiBa - Xarxa. Maig 2013 

12   Material campanya Aire més Net 2013: Passatemps i Pósters 

    Conjunt GENCAT - DiBa - Xarxa. Juny 2013 

13   Catàleg accions estalvi econòmic 

    Accions d'estalvi en consum d'aigua i actualització energia. Setembre 2013 

14   Calendari Escolar del Medi ambient 2013-2014 

    Edició nous curs. Setembre 2013 

15   Agenda Escolar del Medi ambient i el desenvolupament 2013-2014 

    Edició nous curs. Setembre 2013 

16   Comparador preus de l'energia: Enquesta de recollida de dades 

    Eina de recopilació de dades de comparació del preu de l'energia contractadas. Octubre 2013 

17   Informe de resultats "Enquesta sobre l'estat dels horts municipals" 

    Informe sobre els resultats de l'enquesta realitzada. Novembre 2013 

18   Estudi del soroll produït per la recollida de residus de la fracció resta 

    Estudi. Novembre 2013 

19   Dictament mercats de segona mà 

    Grup de treball de Consum responsable i prevenció de residus. Octubre 2013 

20   Informe d'avaluació de la campanya: Setmana de l'Energia Sostenible 2013 

    Desembre 2013 

21   Nadal+Sostenible 

    Reedició digital 2013, de la Guia editada per la Xarxa l'any 2006 
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2.5   Relació amb altres Xarxes i esdeveniments 
internacionals 

La Xarxa manté convenis de col·laboració amb les xarxes de 

municipis :  

 Consell d’Iniciatives ambientals locals de les comarques de 

Girona: CILMA Aquest conveni s’ha actualitzat i aprovat en 

la 13a Assemblea general de la Xarxa. 

 UDALSAREA 21 Red vasca de municipios por la 

Sostenibilidad  

 Red Navarra de entidades locales sostenible: REDNELS. 

 Red de Entidades Locales del Altoaragón por la 

Sostenibilidad: RETE 21. 

 Xàrcia de Municipis Valencians cap a la Sostenibilitat  

 La Xarxa és membre de la Red de Redes, de la Red de 

Ciudades por el Clima i de la Red de Ciudades que 

Caminan. 

 La Xarxa és entitat Promotora del Pacte d’Alcaldes i 

Alcaldesses per una Energia Sostenible Local, amb acord 

amb la Comissió Europea. 

 S’han rebut delegacions internacionals de Grècia per 

explicar les actuacions que realitza la Xarxa, en el marc del 

projecte SEAP-PLUS. 
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3. GRUPS DE TREBALL  
  

Els grups són en general, l’element bàsic dinamitzador del treball 

de la Xarxa, proposen i co-organitzen la major part de les 

activitats de la Xarxa i mantenen els contactes i l’intercanvi entre 

els municipis associats.  

Enguany, als 6 grups de treball i 2 comissions tècniques d’inici del 

mandat s’ha iniciat a ple rendiment la Comissió d’Horts i s’han 

creat el Grup de treball “Club del Pacte d’Alcaldes” i el Seminari 

d’Estratègia de la Xarxa: en total 11 àmbits d’intercanvi entre 

Grups i Comissions.  

Als Grups o comissions hi ha inscrits 594 representants electes o 

tècnics d’ens locals i administracions membres de la Xarxa, que 

representen a 117 ens. A part, tots els Grups disposen de 

membres de suport tècnic de la Diputació de Barcelona i 

representants tècnics de la Generalitat de Catalunya.  

S’han organitzat 39 activitats fruit de la tasca dels grups de treball 

de la Xarxa: 27 reunions de Comissions permanents o Grups de 

treball i 12 jornades o seminaris. L’assistència a les mateixes 

durant el 2013 ha estat de 1.108 persones. La valoració de les 

jornades ha estat d’un 4,23 en una escala de l’1 al 5. 

L’elevat nombre de reunions s’explica per la diversitat de grups i 

comissions existents enguany. 

 
 
3.1 Grup de treball d’Energia Sostenible Local 

Format per 122 membres de 71 ens locals, amb una Comissió 

permanent amb 15 membres.  

Ha celebrat 6 reunions i 3 jornades, de les quals dues visites 

tècniques a les empreses Celler Torres – per veure les 

instal·lacions d’aprofitament de biomassa – i Baxi Roca – per 

conèixer de primera mà el procés de fabricació dels sistemes 

d’energia solar tèrmica -. 
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S’ha recopilat informació sobre els preus de compra de l’energia  

per part dels municipis amb col·laboració amb ACM i Diputació de 

Barcelona; i es va informar sobre les obligacions als municipis 

sobre certificació energètica d’edificis, i sobre els projectes 

Euronet 50/50 Max i Serpente. 

Es va celebrar una jornada sobre els canvis en la normativa 

reguladora del mercat elèctric (29 d’octubre) i una reunió amb 

responsables de la Generalitat de Catalunya sobre el nou Decret 

regulador de la contaminació lluminosa (13 de novembre). 

També ha donat suport a l’organització de la Setmana de 

l’Energia Sostenible. 

 
3.2 Grup de treball de Gestió del Cicle Local de l’Aigua 

El Grup el formen 70 membres de 46 ens locals, i s’han celebrat 2 

reunions i 1 jornada. 

A començaments d’any, s’ha donat per acabada la campanya de 

sensibilització “La Xarxa estalvia aigua” amb les darreres 

xerrades i activitats previstes als darrers municipis implicats. 

Durant bona part de l’any 2013 la campanya s’ha exportat a les 

comarques gironines a través del CILMA. 

Per part del Grup, es va organitzar la jornada tècnica d’intercanvi 

d’experiències sobre manteniment de rieres naturals i urbanes, el 

13 de març; i s’ha assistit a l’inici del procés de participació del 

Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya, 

organitzat per l’Agència Catalana de l’Aigua. 

Com a proposta del Grup de treball, la Diputació de Barcelona ha 

assumit la organització d’un Cercle de comparació intermunicipal 

de gestió sostenible del verd urbà. 

També s’han recopilat unes poques fitxes d’actuacions d’estalvi 

econòmic en consums hídrics en equipaments municipals. 

Per part de la Comissió permanent s’ha debatut sobre la gestió 

de les concessions d’abastament d’aigua, que es concretarà en 

diverses activitats de grup durant l’any 2014. 

 
 



Informe de gestió de la Xarxa 2013 

 
 

 
 
 
Document de síntesi        22  
 
 

3.3 Grup de treball de millora de la Qualitat de l’Aire 

Es tracta d’un Grup format per 86 membres representant a 49 ens 

locals i altres. A part, a les reunions del Grup s’ha convidat als 

municipis afectats pel Pla de millora de la qualitat de l’aire de la 

regió metropolitana de Barcelona no inclosos anteriorment. 

La Comissió permanent està formada 11 membres, s’han celebrat 

4 reunions i 1 jornada i s’està col·laborant plenament amb el 

Departament de Territori i Sostenibilitat, per coordinar actuacions 

amb els ens locals. 

D’aquesta col·laboració es va concretar una sessió de 

coordinació del protocol d’episodis d’ozó amb presència de 

representants de medi ambient i protecció civil (27 de març). 

També es va celebrar una jornada sobre Plans d’Acció per a la 

millora de la Qualitat de l’Aire (31 d’octubre), on es va anunciar 

l’inici del procés d'informació pública del Pla d'actuació per a la 

millora de la qualitat de l'aire horitzó 2015. 

En el marc de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura, el 

25 de setembre es va organitzar un webinar sota el sugerent títol 

"Hi ha relació entre l'aire que respirem i com ens movem a les 

nostres ciutats?". 

Finalment, i ja explicat anteriorment, a través del Grup de treball 

es va preparar i redactar l’Acord de la Xarxa per un Aire més Net 

aprovat a la 13a Assemblea general, i l’oferta de recursos de 

sensibilització “Aire més net”. 

 
 
3.4 Grup de treball de prevenció de la contaminació 
acústica 

El Grup el formen 59 membres de 36 ens locals i altres. Continua 

la seva tasca molt activa, amb 5 reunions i 1 jornada celebrades, i 

la Comissió permanent està constituïda per 12 membres. 

A proposta de la Comissió permanent, enguany s’ha finalitzat i 

presentat el document model “Procotol de primera intervenció”, i 

s’ha realitzat l’”Estudi sobre l’impacte acústic de la recollida 

d’escombraries”. 
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En diverses reunions s’ha iniciat el procés de redacció d’una nova 

Ordenança tipus de soroll i vibracions a aprovar per la Diputació 

de Barcelona, però el procés està aturat temporalment davant 

l’anunci d’un nou Decret per part de la Generalitat de Catalunya. 

En les reunions de debat del nou decret per part de la Generalitat 

també hi ha representació del Grup de treball. 

Finalment, s’ha celebrat dues reunions on s’ha debatut sobre 

recursos de sensibilització sobre soroll per l’any 2014. 

 
 
3.5 Grup de treball de consum responsable local i 
prevenció de residus 

Format per 79 membres de 50 ens locals, la Comissió permanent 

és operativa amb 15 membres. Ha celebrat 2 reunions i 2 

jornades. 

A destacar l’inici del projecte d’Apadrinament en compra verda 

municipal. En una primera reunió es va respondre a les 

inquietuds manifestades pels mateixos municipis en el sentit que 

aquells ajuntaments que gaudien d’una certa experiència en 

processos de compra verda la poguessin compartir amb els 

municipis que s’iniciaven en aquest camp, i es va concretar en 

una segona reunió on ja s’ha iniciat la metodologia i les bases 

dels primers apadrinaments sobre productes i serveis concrets i 

entre municipis concrets. 

També s’ha treballat, conjuntament amb el Grup d’Educació per 

la Sostenibilitat, en el suport i participació a la Setmana Europea 

de Prevenció de Residus, i a proposta del Grup s’ha presentat, 

per part de la Diputació de Barcelona, un Dictamen sobre 

aspectes jurídics en l’organització de mercats d’intercanvi i 2a 

mà. 

 
 
3.6 Grup de treball d’Educació per la Sostenibilitat 

És un altre Grup de nova fornada. És un Grup format per 65 

membres representant a 43 ens locals i altres. La Comissió 

permanent funciona amb 14 membres. Ha organitzat 3 reunions i 

2 jornades. 
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Com a primera tasca d’enguany, el Grup va treballar de forma 

molt participativa en la redacció de la proposta de Declaració de 

Lleida per a l’Educació per la Sostenibilitat, aprovada e la 13a 

Assemblea general. 

Es varen celebrar un taller d’intercanvi sobre el paper dels 

ajuntaments en l’educació ambiental a les escoles (9 d’abril) i 

sobre el voluntariat ambiental (17 de d’octubre). 

Finalment, a través d’aquest Grup s’han vehiculat les diverses 

ofertes de recursos de sensibilització ambiental coordinats per la 

Xarxa. 

 
 
3.7 Comissió tècnica de municipis per una gestió 
integrada del litoral 

Es tracta d’una Comissió formada per 32 membres de 17 ens 

locals. S’ha reunit en dues ocasions durant l’any 2013 per 

intercanviar experiències, com les boies ecològiques a 

Torredembarra, i projectes i idees sobre voluntariat ambiental al 

litoral. 

 
3.8 Comissió d’Horts 

Es tracta d’una Comissió de recent creació l’any 2013, arran de 

peticions de molts municipis, i que ja formen 144 membres de 80 

ens locals. S’han celebrat 4 activitats enguany. 

La sessió de constitució de la Comissió es va celebrar el 21 de 

març a Vilanova i la Geltrú i va permetre intercanviar moltes 

experiències i fixar un Pla de treball. 

Posteriorment, s’ha realitzat visites tècniques als programes 

d’horts municipals de Barcelona i Terrassa. I s’ha iniciat el cicle 

de Tallers d’introducció a criteris ecològics als horts municipals, 

celebrat a la seu del Parc Agrari del Baix Llobregat, i que 

s’estendrà durant tot l’any 2014. 

 
3.9 Seminari d’Estratègia 

En redacció els Treballs preparatoris del Seminari d'Estratègia de 

la Xarxa "Espais periurbans i alternatives d'ordenació, regulació i 

gestió“ a l’equip del despatx Jornet i Llop Arquitectes. 
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També s’han celebrat dos activitats amb emissió en directe a 

través d’internet de dues jornades a través d’altres portals, els 

resultats dels quals, posteriorment, s’han penjat al canal. 

Participació en Congressos i Conferències 

S’han presentat ponències sobre activitats de la Xarxa o s’ha 

col·laborat en els actes següents: 

 Participació a la Taula de millora urbana sobre Usos 

Temporals en Espais Buits de la Diputació de Barcelona, 

durant tot l’any 2013 i per la relació directe amb les 

temàtiques de treball de la Comissió d’horts i el Seminari 

d’Estratègia de la Xarxa. 

 Assemblea general del CILMA (Girona, 18 d’abril) 

 Jornada menys soroll més acústica (Sabadell, 24 d’abril) 

 Presència a l'Assemblea de l'Aliança pel Clima (La Haia, 16 

de març) 

 Reunió consorci SUD'EAU 2: Gestió local i participativa de 

l'aigua i els rius (26 de setembre) 

 Assistència Open Days presentació Covenant Clubs 

(Brussel·les, 8 d’octubre) 

 Assistència Congrés Ciudades que Caminan (La Rinconada, 

16 d’octubre) 

 Participació a diverses activitats CONAMA2013 (Granada, 

11 i 12 de novembre) 

 Sessions informatives del procés de participació del Pla de 

gestió  del districte de conca fluvial de Catalunya (ACA) 
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4. PROJECTES  

D’entre els projectes desenvolupats enguany, es destaquen: 

4.1 Ambientalització de la Xarxa 

4.1.1 La Xarxa aplica criteris d’estalvi de paper 

En el marc de l'aplicació dels criteris d'ambientalització, la Xarxa 

calcula anualment el consum total de paper generat per les seves 

activitats (assemblea, reunions, jornades i tallers), així com el 

paper estalviat en aplicació dels criteris d'ambientalització (només 

lliurar el paper imprescindible i si és necessari; lliurar còpies a 

dues cares, si pot ser en blanc i negre; lliurar les presentacions 

de powerpoint a quatre diapositives per pàgina, etc.). 

Cal tenir en compte que les necessitats de paper també poden 

variar d'any en any en funció del nombre i tipologia d'activitats 

realitzades, per aquest motiu també s'indica la quantitat de paper 

generat per assistent a activitats. 

Des de l'aplicació dels criteris d'ambientalització a partir de l'any 

2011, el consum de paper s'ha reduït més d'un 60%. 

 

Any 
Quilos 
paper 

consumit 

g paper / 
assistent 

% estalviat per 
ambientalització 

2013  72,28 kg 56 86 % 

2012  62,53 kg 47 88 % 

2011 211,75 kg 181 65 % 
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4.2  Coordinació de campanyes de sensibilització 
ambiental 

4.2.1 Campanya d’estalvi d’energia i de suport a la 
comunicació del Pacte d’alcaldes i alcaldesses i els PAES 

En el marc de la Setmana Europea de l’Energia Sostenible 2013 

(24 - 28 de juny), l’Àmbit de Medi Ambient ha donat suport als 

municipis perquè puguin cumplir amb el compromís que adopten 

en signar el Pacte dels alcaldes sobre la conveniència de 

desenvolupar accions d’informació i sensibilitzacióp de la 

ciutadania sobre un ús més sostenible de l’energia.  

Enguany s’ha organitzat una campanya de suport conjunta, com 

és habitual amb la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la 

Sostenibilitat i, com a novetat, amb la participació de la Gerència 

se Serveis de Salut Pública i Consum, GSSPC, (Àrea d’Atenció a 

les Persones) i l’Institut Català d’Energia, ICAEN, (Generalitat de 

Catalunya), els quals han aportat també els seus recursos. 

Els recursos aportats als municipis han estat els següents:  

 Cessió de les exposicions “Actuem amb energia” i “Respostes 

al canvi climàtic. El paper dels municipis”. Cessions per un 

període de 10-15 dies. 

 Taller “Juguem amb energia. Repensem el model energètic”.  

 Taller de Construcció d’un escalfador termosolar amb 

material reciclat.  

 Cine-fòrums sobre energia i canvi climàtic. Selecció del 

Festival Internacional de Cinema de Medi Ambient (FICMA) 

 Un Joc de pistes amb codis QR 

 Edició del Díptic d’Estalvi domèstic d’energia 

 Edició de la Guia per a la lluita contra el canvi climàtic 

 Adaptació de la Imatge gràfica de la Setmana per als 

municipis que ho demanen. 

 Cartell personalitzable 

 Suport tècnic 

 Difusió de les activitats en webs i xarxes socials 

 Lliure accés al Banc de recursos elaborat per la Xarxa 

Suport a 92 
ens locals 
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 Al seu torn, la GSSPC i l’ICAEN han ofert diversos recursos 

com ara conferències i atenció de la Unitat mòbil de consum 

sobre hàbits de consum de l’energia, exposicions, tallers i 

jocs. 

En conjunt, el suport es pot resumir en els indicadors següents: 

1. Suport a 92 municipis que representen a una població de 

més de 4.650.000 habitants. 

2. Es van programar 245 activitats, entre les quals més de 50 

tallers, 15 punts d’informació energètica, 15 itineràncies 

d’exposicions 15 festivals de cinema ambiental, 45 

conferències, 20 jocs de pistes i 30 jocs de taula;  

3. Es van distribuir prop de de 44.000 dípitcs, 600 guies i 500 

ventalls.. 

4.  Totes les activitats es van publicar a les webs de l’Àrea i de 

la Xarxa, a les xarxes socials i a la web de la Setmana 

Europea de l’Energia 2011, www.eusew.eu. 

 

4.2.2 Oferta de recursos de sensibilització per un “Aire 
més Net” 

L’any 2013 s’ha declarat per la Comissió Europea l’Any de l’Aire, 

motiu pel qual l’Assemblea general de la Xarxa va aprovar l’Acord 

de la Xarxa per un Aire més Net.  

Per tal de donar compliment a alguns dels compromisos de 

l’Acord, l’Àmbit de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona i la 

Direcció general de Qualitat ambiental del Departament de 

Territori i Sotenibilitat de la Generalitat de Catalunya, sota la 

coordinació de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, 

van oferir una oferta limitada de recursos de sensibilització sota 

l’àmbit de la campanya “Aire més net” al voltant del Dia mundial 

del Medi Ambient (5 de juny) i la Setmana Europea de la Mobilitat 

Sostenible i Segura 2013 (22  29 de setembre). 

Es va donar suport a un total d’11 municipis, amb una població 

superior als 380.000 habitants, a través del lliurament de material 

de comunicació i sensibilització (750 imants de nevera, 250 llapis 

de fusta, 600 passatemps i 60 pòsters) i la realització de diverses 

xerrades dirigides a públic escolar, així com suport a la difusió de 

les activitats via web, twitter i facebook. 

 
 

Suport a 11 
ens locals 
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4.2.3 Oferta de recursos de sensibilització per a la 
Setmana Europea de Prevenció de Residus 2013 

La Setmana Europea de la Prevenció de Residus es va celebrar 

entre el 16 i el 24 de novembre. 

En els darrers anys, la Diputació de Barcelona, a través de la 

Gerència de Serveis de Medi Ambient, i sota la coordinació de la 

Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, ha participat en 

la Setmana, promogut l’adhesió dels ens locals, realitzat difusió 

d’activitats i notícies, intercanvi d’idees ... 

En coordinació amb l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) i 

l’Àrea Metropolitana de Barcelona, enguany s’ha donat suport 

conjunt i coordinat entre totes les administracions, que es va 

presentar en una jornada conjunta el 19 de setembre. 

El suport s’ha concretat en una oferta de recursos i suport 

complementaris, i s’ha concentrat en la celebració a del Dia de la 

Reutilització (16 de novembre) on es proposaven organitzar 

mercats d’intercanvi, de segona mà i una marató de reparadors 

(Reparató). 

En total, s’ha donat suport a 34 municipis, que representen una 

població propera als 750.000 habitants, amb la celebració 

d’activitats com els tallers ambulants de reparació (13 per part de 

la Diputació de Barcelona), la presència de dinamitzadors a 6 

mercats d’intercanvi i segona mà o diverses xerrades sobre 

consum responsable (7), així com el lliurament de 680 armilles 

identificatives, el suport a l’adaptació i edició dels cartells 

personalitzats per a cada municipi que ho sol·licitava i la difusió 

de totes les activitats del món local durant la Setmana via web, 

twitter i facebook. 

 

 

 
 

Suport a 34 
ens locals 
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4.3  Agenda escolar del medi ambient i el 
desenvolupament 

L’Agenda Escolar Europea del Medi Ambient i el 

desenvolupament és un producte d’educació ambiental adreçat 

a alumnes de secundària (per tant, entre 12 i 16 anys), amb el 

que es pretén difondre els principis de la sostenibilitat, bo i 

promovent el respecte i l’estimació vers el medi ambient.  

L’Agenda del curs 2013-2014 ens portarà a descobrir diferents 

particularitats sobre l'energia i com estalviar-la; a reflexionar 

sobre què és el que ens fa feliços i el que realment importa. 

Quines són les coses que ens fan sentir bé? Podem tenir una 

vida feliç sense malmetre el medi? 

Els continguts de les agendes d'enguany, que arribaran a 

84.000 alumnes de 117 municipis de Catalunya, ens recorden la 

importància de cada petit gest, de cada elecció. I és que 

cadascuna de les nostres decisions té unes implicacions 

econòmiques, ètiques i ambientals, i una despesa d'energia. 

Els més de 7.000 calendaris de paret, amb els que es 

relacionen íntimament les agendes, però en aquest cas adreçats 

a alumnes de primària, es troben també a les aules de les 

escoles que els van sol·licitar, a punt per ser utilitzats. En total, 

han estat 108 els municipis de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap 

a la Sostenibilitat que els han sol·licitat. 

Aquest any, les agendes arriben a la seva dotzena edició amb 

una portada que incorpora la imatge guanyadora al 1r Concurs 

de Cobertes de l'Agenda Escolar. Es tracta de la bombeta feta 

amb la tècnica del collage, i que va ser presentada per Guiu 

Carol, de l'Escola Doctor Joaquim Salarich de Vic.   

Per la seva banda, les agendes consoliden la seva presència als 

mitjans digitals (web i xarxes socials: Facebook i Twitter). El 

webhttp://agendaescolar.diba.cat/, elaborat directament per 

l'Oficina Tècnica d'Internet de la Diputació de Barcelona, 

complementa aquests materials en format paper. Els qui 

naveguin per aquest ciberespai hi trobaran les activitats del curs 

actual i de cursos anteriors, juntament a d'altres informacions i 

propostes complementàries. També es podran descarregar el 

joc: "Ciutats en transició", un joc de cartes que es presenta com 

una de les novetats de l'Agenda d'aquest curs. 

84.000 
agendes i 

7.000 
calendaris 
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5. DIFUSIÓ I COMUNICACIÓ 

En els aspectes de difusió i comunicació de la Xarxa cal 

destacar que s’ha aprovat l’estructura de l’Ecosistema de 

mitjans de la Xarxa – com acció del Pla operatiu – i que inclou 

l’aplicació en els següents mitjans de comunicació: 

 

 

 

 

 
5.1  Pàgina  WEB 

La web de la Xarxa (www.diba.cat/xarxasost) es renova i 

actualitza periòdicament, com a mínim quinzenalment, amb 

l’objectiu d’informar tants als membres de la Xarxa com al públic 

en general interessat en les activitats i productes elaborats.  

Els apartats dedicats a l’Assemblea general o al Materials 

elaborats per la Xarxa i les Jornades i cursos estan totalment 

renovats.  

S’han creat nous apartats dedicats als Grups de treball amb tota 

la informació sobre les activitats i productes generats. 
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5.2  Sostenible, la revista digital de la Xarxa 

La revista SOSTENIBLE, destinada a difondre les actuacions 

del món local i dels membres de la Xarxa a la ciutadania en 

general i al sector del medi ambient en particular, rep una 

mitjana d'unes 10.000 visites mensuals i té més de 4.500 

subscriptors 

D'altra banda, SOSTENIBLE també està present a les xarxes 

socials com Facebook i Twitter, una nova forma de difondre els 

seus continguts i on la revista ja compta amb més de 7.500 

seguidors entre ambdós. 
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5.3  Eines 2.0. 

L’any 2012 ha estat l’any de la plena irrupció de la Xarxa en les 

xarxes socials 2.0., després d’un primer any de proves. L’ús de 

les xarxes socials dóna resposta a diversos objectius i cada eina 

té destinataris i objectius diferents. També s’ha millorat en la 

programació de continguts per evitar un excés de càrrega de 

feina. 

En aquest moment s’utilitzen les següents eines: 

 Comunitat virtual Xarxaenxarxa  

La comunitat virtual és l’eina 2.0 per excel·lència de la Xarxa i 

per a ús exclusius dels seus membres i compta ja amb més de 

1.050 usuaris. 

Durant l’any 2013, s’ha continuat desenvolupant plenament com 

a plataforma que facilita als membres de la Xarxa intercanviar 

experiències, dubtes i opinions amb la creació dels espais 

específics per a cada Grup de treball, Comissió de seguiment i 

Comissions tècniques. La Xarxa en xarxa 

(http://xarxaenxarxa.diba.cat) compta amb una sèrie d’espais i 

aplicatius, com fòrums, blocs, agenda, enquestes o xat, entre 

d’altres. 

La seva estructura ha permès una major interactivitat i debats 

virtuals entre els membres de la Xarxa. 

 

 Canal Youtube de la Xarxa  

També com a extensió de les eines 2.0, s’ha consolidat el canal 

Youtube de la Xarxa (www.youtube.com/xarxasost) i s’ha 

renovat la imatge gràfica del mateix. És d’us públic. 

Enguany s’ha utilitzat també com a suport per a materials 

audiovisuals de les campanyes coordinades de sensibilització 

ambiental sobre energia i prevenció de residus. 

Ja supera les 12.000 visualitzacions de vídeos, de les quals 

gairebé 4.000 corresponen només a l’any 2013. 

També s’han celebrat dos activitats amb emissió en directe a 

través d’internet de dues jornades a través d’altres portals, els 

resultats dels quals, posteriorment, s’han penjat al canal. 

 

Ús ple de 
les xarxes 
socials 2.0 
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 Canal Twitter de la Xarxa 

Enguany s’ha consolidat el perfil a twitter de la Xarxa 

(www.twitter.com/xarxasost) com un bon referent sobre medi 

ambient i món local, i s’han superat els 1.800 seguidors (+1.000 

en el darrer any) i les 5.500 piulades (+4.000 en el darrer any). 

El canal 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 de la Xarxa (p.ex. 

#NadalSostenible #13AssembleaXarxa #DiaMA 

#SetmanaEnergia #EWWRCat). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pàgines i presència a Facebook de la Xarxa 

En l’àmbit de Facebook, es disposa d’un perfil particular per fer 

difusió dels continguts de 250 seguidors. 
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Annex - EL COMPROMÍS DELS MEMBRES 
DE LA XARXA AMB LA SOSTENIBILITAT 
 
Municipis adherits a la Declaració de Lleida i a l’Acord 
de la Xarxa per un Aire més Net 

 

Municipi 
Declaració 
de Lleida 

2013 

Acord Aire 
més Net 2013 

Argentona Previst  

Àrea Metropolitana de Barcelona Ple 30/04/2013 Ple 04/06/2013 

Artés Ple 21/03/2013  

Badalona Ple 23/07/2013  

Bagà Ple 06/05/2013  

Balsareny Ple 28/03/2013 Ple 28/03/2013 

Barcelona  Ple 26/04/2013 

Bruc, El Ple 19/06/2013  

Calaf Ple 26/04/2013  

Caldes d'Estrac  Ple 18/03/2013 Ple 18/03/2013 

Calella Previst  

Callús Previst  

Castellbisbal Ple 27/05/2013 Ple 27/05/2013 

Castelldefels Ple 30/05/2013  

Centelles previst  

Consell Comarcal del Bages Previst  

Consell Comarcal del Garraf Ple 16/05/2013  

Copons Ple 08/04/2013  

Cornellà de Llobregat Ple 23/05/2013  

Diputació de Barcelona Ple 28/05/2013  

Diputació de Tarragona Ple 01/03/2013  

Esplugues de Llobregat Previst previst 

Estany L' Ple 28/03/2013 Ple 28/03/2013 

Gavà previst  

Gelida Ple 23/05/2013  

Girona Ple 10/06/2013  

Granollers Ple 26/03/2013 Ple 26/03/2013 

Hospitalet, L' Ple 28/05/2013 Ple 23/07/2013 

Lleida Ple 26/07/2013  

Malgrat de Mar Ple 22/04/2013  

Manlleu Ple 18/06/2013  

Manresa Previst  

Martorell previst  

Mollet del Vallès Ple 29/04/2013 No 

Montcada i Reixac  ? 

Montmeló Ple 30/04/2013 Ple 30/04/2013 
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Navarcles Ple 24/04/2013  

Navàs Ple 29/07/2013  

Òdena Ple 14/05/2013  

Ordís Ple 19/09/2013  

Pallejà Ple 26/09/2013 Ple 26/09/2013 

Papiol, El Ple 25/04/2013 Ple 25/04/2013 

Parc de Collserola Ple 07/06/2013  

Parets del Vallès Ple 28/11/2013  

Ripollet  Ple 25/04/2013 Ple 25/04/2013 

Sabadell  Ple 09/04/2013 

Sant Andreu de la Barca Ple 29/05/2013 Ple 29/05/2013 

Sant Cugat del Vallès Ple 23/05/2013 Ple 23/05/2013 

Sant Cugat Sesgarrigues Ple 12/06/2013  

Sant Feliu de Llobregat Previst  

Sant Fruitós de Bages Ple 12/06/2013 Ple 12/06/2013 

Sant Iscle de Vallalta Ple 07/05/2013  

Sant Joan de Vilatorrada Previst  

Sant Joan Despí previst  

Sant Vicenç de Montalt Ple 25/07/2013  

Sant Vicenç de Torelló Ple 24/04/2013 Ple 24/04/2013 

Santa Coloma de Cervelló previst Ple 29/04/2013 

Santa Coloma de Gramenet previst previst 

Santa Margarida i els Monjos Ple 25/06/2013 Ple 25/06/2013 

Santa Maria de Corcó Ple 12/03/2013 Ple 12/03/2013 

Santa Perpètua de Mogoda Ple 26/04/2013 Ple 26/04/2013 

Santpedor Previst  

Súria Ple 24/04/2013  

Tagamanent previst  

Tarragona JGL 14/06/2013  

Tàrrega Ple 09/05/2013  

Terrassa Ple 27/06/2013 Ple 27/06/2013 

Tiana Ple ????/2013  

Torelló Ple 25/06/2013  

Torredembarra previst  

Torrelles de Llobregat Ple 25/04/2013  

Tortosa Ple 08/04/2013 Ple 08/04/2013 

Vacarisses Ple ????/2013  

Vallirana Ple 04/04/2013  

Vic Ple 06/05/2013  

Viladecans Ple 25/04/2013 Ple 25/04/2013 

Vilanova i la Geltrú Ple 03/06/2013 Ple 03/06/2013 

Vilassar de Dalt Ple 25/04/2013  

 
 
 

 
 


