
 
 

 
 

 
D I C T A M E N 

 
 
 

Aprovació Pla anual d’activitats pel curs 2022-2023 de la Xarxa de Ciutats i 
Pobles cap a la Sostenibilitat 

 

En la 20a Assemblea General de la Xarxa celebrada el 15 de setembre del 2020, en 
format virtual i remot, es va aprovar el P la Estratègic 2020-2023. Noves mirades pel 
2030. Nous compromisos per actuar avui que inclou 1 visió i 12 objectius 
estratègics, on es destaquen 3 prioritats estratègiques relacionades amb la transició 
energètica local, la prevenció i la gestió de residus i la millora de la qualitat de l’aire. 

Per assolir els objectius estratègics previstos en aquest any final d’aquest mandat de la 
Xarxa, es planteja la presentació i aprovació del “Pla anual d’activitats pel curs 2022-
2023”. 

En aquesta Assemblea es dona compte de l’Informe de gestió de l’activitat de la 
Xarxa en el curs 2021-2022 i es presenta i sotmet a la consideració dels membres de 
l’Assemblea el Pla anual d’activitats pel curs 2022-2023 que inclou les previsions 
d’activitats dels diversos Grups de treball i les actuacions dels quals han de donar 
compliment als objectius estratègics de la Xarxa. 

Els Estatuts de la Xarxa, article 8.1, a i b) preveuen que seran competències de 
l’Assemblea general, entre d’altres, l’aprovació dels objectius a assolir per la Xarxa i 
l’aprovació del Pla general – l’esmentat Pla estratègic que es va aprovar a la 20a 
Assemblea general – i del Pla anual d’activitats. 

 

Per tot l’exposat es proposa l’adopció del següent: 

 

A C O R D 

 

Únic.- Aprovar el Pla anual d’activitats del curs 2022-2023 de la Xarxa de Ciutats i Pobles 
cap a la Sostenibilitat, segons consta a continuació. 



 
 

 
 

 
 
Pla anual d’activitats del curs 2022-2023 de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a 
la Sostenibilitat 

A continuació s’exposa de forma esquemàtica la proposta de Pla anual d’activitats pel curs 2022-
2023 que es presenta a la 22a Assemblea de la Xarxa i per a les activitats previstes fins a la 23a 
Assemblea general de la Xarxa prevista pel mes de febrer del 2023. Per tant, es tracta d’un pla de 
treball per activitats pels propers 9 mesos. 

Objectius: Els objectius per aquest període son finalitzar les línies de treball en desenvolupament 
i en relació als objectius estratègics, sota el marc de l’Agenda 2030, i especialment en els àmbits 
prioritaris de transició energètica local, qualitat de l’aire i prevenció i gestió de residus, i dotar de 
continuïtat els cicle d’activitats iniciats. 

 

Activitats:  

A continuació es descriuen les accions a realitzar per cada espai de participació i treball dins 
l’estructura de la Xarxa aprovada en l’anterior Assemblea: 

 

Òrgans de Govern de la Xarxa 

Assemblea general 
2022. Sessió a Montcada i Reixach 

2023 (febrer). Sessió a Mataró. 

Comissió de seguiment 
1 o 2 sessions durant el curs per seguir abordant de forma monogràfica l’intercanvi d’experiències 
dels objectius estratègics prioritaris.  

0. Grup de treball Transició Energètica local 

Sessions del Grup de treball d’intercanvi de Bones pràctiques energètiques en 
equipaments municipals. 3 sessions. 

Cicle de seminaris tècnics sobre transició energètica local. Coorganitzat per la Xarxa, la 
Diputació de Barcelona i la col·laboració de l’ICAEN. 

3 sessions. Temàtiques a tractar: finançament, comunitats energètiques... 

Trobades Agències d’Energia 



 
 

Programar una trobada conjuntament amb l’ICAEN durant el curs.  

Seguiment del treball iniciat sobre ordenances locals i fiscalitat 

Programar una reunió del grup 

Seguiment de convocatòries de suport al finançament de projectes de transició 
energètica local.  

Suport a la Setmana Europea de l’Energia Sostenible 2022. 

2. Grup de treball d’Adaptació al canvi climàtic 

Cicle de seminaris sobre accions locals d’adaptació al canvi climàtic. Coorganitzat per la 
Xarxa, la Diputació de Barcelona i l’Àrea Metropolitana de Barcelona 

2 sessions. Temàtiques a tractar: Cobertes productives, Infraestructures verdes i blaves. 

Biodiversitat urbana 
Aprovar el conveni amb la Red+Biodiversidad i iniciar accions fruit del conveni. 

Suport al Dia Mundial de l’Aigua 2023. 

3. Grup de treball aire, soroll, mobilitat sostenible 

Grup de treball.  
2 sessions durant el curs. 

Suport a la Setmana Europea de la Mobilitat 2022. 

4. Grup de treball d’Educació ambiental  

Cicle Divendres amb futur. Sessions d’intercanvi de bones pràctiques de projectes d’educació 
ambiental dels membres de la Xarxa.  4 sessions  

Comissió equipaments d’educació ambiental.   

A activar finalment un cop superades les restriccions durant el 2022 



 
 

Projecte amb la XESC d’avaluació de les xarxes locals d’escoles per la sostenibilitat 

Coordinació de campanyes de sensibilització ambiental  

5. Grup de treball d'Economia circular  

Cicle de tallers sobre economia circular local 

Tallers d’intercanvi sobre simbiosi industrial i sobre compra pública verda i circular. Visita a Granollers 
(Can Muntanyola) 

Informe sobre Economia circular i l’Agenda 2030 al món local 

Trobades de Residus per a ciutats grans i mitjanes, en coordinació amb l’Agència de Residus 
de Catalunya. Cicle obert bimestral.  

Suport a la Setmana Europea per a la Prevenció de Residus 2022 

6. Grup polítiques alimentàries sostenibles 

Grup de treball 
Sessió sobre agricultura urbana i alimentació sostenible. 

Finalització dels treball del Grup.  

Projectes de la Xarxa 

Agenda Escolar 2022-2023 dedicada a la millora de la qualitat de l’aire 

Ecosistema de mitjans de la Xarxa: mantenir la línia editorial i de producció de la web de la 
Xarxa, comunitat virtual XarxaenXarxa, Twitter i Youtube. 

Sostenible.cat. Licitació del nou contracte externalitzat durant aquest període. Nou model a partir 
de la tardor 2022. 

Compensació de les emissions de CO2 per l’activitat presencial i virtual de la Xarxa pel 
període 2019-2022.  

 
 

 


