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RESUM EN XIFRES
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Evolució del nombre d'associats a la Xarxa



RESUM EN XIFRES. En el període 4t 2019 fins a 3t 2021: 
79 activitats organitzades i 6.758 participants.
Més participació que en anteriors mandats i de més municipis. El format 
virtual facilita la participació de municipis petits i allunyats de Barcelona.
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Activitats trimestral

No es pot mostrar la imatge.
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RESUM 2020 - 2021
La Xarxa: tota l’activitat s’ha mantingut en entorn
virtual i malgrat l’impacte inicial pel confinament, el 
ritme d’accions i assistència ha estat fins i tot millor.

Grups de treball plenament operatius. 

Coordinació entre administracions locals i 
supramunicipals.

Transversalitat en base a l’Agenda 2030, economia
circular, alimentació sostenible

Aprenentatges dels nous entorns digitals, nous
recursos virtuals i reforç de l’ecosistema de mitjans i de 
Sostenible.cat



RESUM 2020 - 2021. TEMES TRACTATS
Transició energètica, comunitats locals d’energia, finançament, 
agències d’energia, equipaments, eficiència, rehabilitació, 
autoconsum compartit,

Canvi climàtic, adaptació, resiliència, refugis climàtics, declaració, 
emergència climàtica, biodiversitat urbana, cicle de l’aigua.

Mobilitat sostenible i qualitat de l’aire, soroll, coordinació, ZBE, salut, 
COVID-19, bicicleta, planificació

Educació ambiental, participació, comunicació digital, recursos 
virtuals, horts socials, avaluació, 

Economia circular i verda, servitització, economia col·laborativa, 
simbiosi industrial, prevenció de residus, recollida porta a porta, taxa 
justa





20a ASSEMBLEA VIRTUAL 15/09/2020

• Inici (finalment) del nou mandat

• Superem els 300 membres

• Nova Presidència i càrrecs de la Comissió de
seguiment

• El Pla Estratègic 2020-2023. Noves mirades
pel 2030. Nous compromisos

• Compromisos de la Xarxa pel 2020

• Declaració institucional de la Xarxa per una
recuperació verda i socialment justa. S’hi
han adherit expressament 44 ens locals

* (llistat disponible a l’enllaç)

https://xarxaenxarxa.diba.cat/news/2021/10/28/ens-locals-adherits-declaracio-de-xarxa-per-recuperacio-verda-socialment-justa


COMPROMISOS DE LA XARXA

S’han notificat els acords a les entitats que lideren: 
- Agenda Urbana de Catalunya
- Estratègia Catalana de la Bicicleta 2025.
- Declaració del Plàstic d’Oslo. Materials disponibles
- Declaració sobre la interdependència entre salut i natura a Catalunya.
- Cities with Nature.
- Red de Gobiernos Locales + Biodiversidad . Conveni de col·laboració en 

preparació. 
- Associació de Municipis per l’Energia Pública. Assistència a la sessió de 
constitució de l’entitat.



ACTIVITATS. En coordinació amb la Diputació de Barcelona i l’ICAEN.

Comissió de seguiment monogràfica

Comissió de coordinació del Pacte d’Alcaldies (2 reunions)

Cicle de Seminaris sobre transició energètica al món local
2019 – 2021 (10 sessions i obert): comunitats energètiques
(2), operadors municipals, autoconsum compartit públic i
privat, finançament (2), rehabilitació i planificació territorial.

Sessions sobre bones pràctiques energètiques en
equipaments municipals (3 i obert): esportius, escolars,
monitorització energètica

GRAU D’ACOMPLIMENT DELS OBJECTIUS ESTRATÈGICS I 
RELACIÓ AMB ELS GRUPS DE TREBALL



ACTIVITATS

Trobada d’agències comarcals d’energia

Grup de treball de transició energètica local
- Ordenances i bonificacions fiscals per promoure

l’autoconsum
- Finançament. Suport a la presentació de la convocatòria

de l’European City Facility: es dona suport a l’agregació de
municipis liderades per l’Agència d’Energia d’Osona, que
reben un dels suports adjudicats per EUFC. (projecte PEIX)

GRAU D’ACOMPLIMENT DELS OBJECTIUS ESTRATÈGICS I 
RELACIÓ AMB ELS GRUPS DE TREBALL



MATERIALS I RECURSOS

Relatoria i decàlegs dels Seminaris tècnics

Decàleg de finançament per la transició energètica local
(2020)

Mapa de finançament per la transició energètica local (2020)

Eina pel càlcul de l'impacte de les bonificacions fiscals a l'IBI
per autoconsum fotovolatic (Eina i Guia d'ús) (2020)

GRAU D’ACOMPLIMENT DELS OBJECTIUS ESTRATÈGICS I 
RELACIÓ AMB ELS GRUPS DE TREBALL



MATERIALS I RECURSOS

Coordinació de les administracions organitzadores de la
Setmana Europea de l’Energia Sostenible a Catalunya

Recursos virtuals educatius per la transició energètica en el
marc de la Setmana de l’Energia (2020 i 2021)

GRAU D’ACOMPLIMENT DELS OBJECTIUS ESTRATÈGICS I 
RELACIÓ AMB ELS GRUPS DE TREBALL



GRAU D’ACOMPLIMENT DELS OBJECTIUS ESTRATÈGICS I 
RELACIÓ AMB ELS GRUPS DE TREBALL

ACTIVITATS. En coordinació amb l’ARC.

Comissió de seguiment monogràfica sobre recollida selectiva
a ciutats mitjanes i grans

Trobades de ciutats i pobles per millorar la recollida
selectiva (2). En coordinació amb l’ARC

Setmana Europea de la Prevenció de Residus
- Seminaris de presentació i de Let’s Clean Up
- Oferta conjunta de recursos educatius



GRAU D’ACOMPLIMENT DELS OBJECTIUS ESTRATÈGICS I 
RELACIÓ AMB ELS GRUPS DE TREBALL

MATERIALS I RECURSOS. En coordinació amb l’ARC.

Recursos virtuals per a la prevenció de residus

- Portal interactiu coordinat per la Xarxa
- Websèrie Fes-ho tu mateix. Coordinació amb ARC, AMB i

Diputació de Barcelona.
- El menjar no es llença: recursos educatius virtuals sobre

prevenció del malbaratament alimentari



GRAU D’ACOMPLIMENT DELS OBJECTIUS ESTRATÈGICS I 
RELACIÓ AMB ELS GRUPS DE TREBALL

ACTIVITATS. En coordinació amb la Generalitat de Catalunya,
la Diputació de Barcelona i l’AMB.

Acusti.cat, congrés català d'acústica (2020) (entitat
coorganitzadora)

Congrés de Qualitat de l'Aire (2019-2021) (suport a la
Secretaria tècnica)



GRAU D’ACOMPLIMENT DELS OBJECTIUS ESTRATÈGICS I 
RELACIÓ AMB ELS GRUPS DE TREBALL

ACTIVITATS

Plans supramunicipals de qualitat de l'aire (juny 2021)

La bicicleta en temps de pandèmia (març, 2021)

Qualitat de l'aire en el context de la COVID-19 i regulació de
les olors (novembre 2020)



GRAU D’ACOMPLIMENT DELS OBJECTIUS ESTRATÈGICS I 
RELACIÓ AMB ELS GRUPS DE TREBALL

MATERIALS.

Suport a la Setmana Sense Soroll a Catalunya

Suport a la Setmana Europea de la Mobilitat a Catalunya



GRAU D’ACOMPLIMENT DELS OBJECTIUS ESTRATÈGICS I 
RELACIÓ AMB ELS GRUPS DE TREBALL

ACTIVITATS
Participació a la Comissió redactora de l’Agenda Rural de Catalunya

Trobada sobre horts municipals

Suport al Encuentro estatal de huertos urbanos

Reunió de constitució del nou Grup

Trobada de profit. El món local per un cicle sostenible dels aliments.
Del malbaratament a l'aprofitament

Trobada d'horts socials i municipals, sobirania alimentària i dret a
l'alimentació



GRAU D’ACOMPLIMENT DELS OBJECTIUS ESTRATÈGICS I 
RELACIÓ AMB ELS GRUPS DE TREBALL

ACTIVITATS i EINES

Informe MedECC i nova ambició climàtica del Pacte de les
Alcaldies.

Monogràfic: la visió supralocal en les polítiques municipals
d'adaptació al canvi climàtic

Monogràfic: Resiliència dels serveis urbans

L'emergència climàtica en clau d'adaptació al canvi climàtic

Recursos de sensibilització: Dia Mundial de l'Aigua



GRAU D’ACOMPLIMENT DELS OBJECTIUS ESTRATÈGICS I 
RELACIÓ AMB ELS GRUPS DE TREBALL

ACTIVITATS I EINES. En coordinació amb Diputació de Barcelona i
Generalitat de Catalunya.
Cicle de tallers sobre Economia circular al mon local (2020-2021)
(8 sessions): punt de partida, metabolisme, estratègies territorial
economia col·laborativa, servitització, compra pública circular,
simbiosi industrial. Document de síntesi d’aprenentatges.
Porta a residuRecurs. Amb col·laboració el Consell General de
Cambres de Catalunya
Suport a l’itinerari d’iniciatives públiques del Hotspot Catalunya
Circular 2021.



GRAU D’ACOMPLIMENT DELS OBJECTIUS ESTRATÈGICS I 
RELACIÓ AMB ELS GRUPS DE TREBALL

ACTIVITATS I EINES.

Coordinació de recursos i campanyes de sensibilització
Cicle de tallers d'educació ambiental. Divendres amb futur
- Cicle presencial es va iniciar però es va suspendre (1)
- Es va reprogramar com a nou cicle virtual amb nous continguts

adaptats a la situació sobre EA i recursos virtuals (3)
Avaluar la sostenibilitat en l'àmbit escolar (2)
Participació a la Xarxa d’Escoles per a la Sostenibilitat de Catalunya
No s’ha activat la Comissió d’equipaments d’Educació ambiental fins a recuperar
plenament l’activitat presencial



85.000 unitats d’Agendes Escolars i 8.000 
calendaris a 141 municipis membres de la Xarxa



ALTRES OBJECTIUS ESTRATÈGICS QUE ES TREBALLEN 
TRANSVERSALMENT A TOTA LA XARXA





PLA DE TREBALL CURS 2021-22

Objectius generals

Continuar desenvolupament plenament el Pla Estratègic de la Xarxa. 

Es mantindrà majoritàriament l’activitat virtual, en tant facilita l’accés i 
intercanvi d’informació i experiències a més municipis membres de la 
Xarxa.
S’aniran incorporant activitats presencials que per l’objectiu de les 
mateixes tingui interès aquesta trobada. 

Donar continuïtat als cicles d’activitats iniciats per part dels Grups de 
treball. 



PLA DE TREBALL CURS 2021-22

Òrgans de Govern de la Xarxa

Assemblea general
2021. Sessió virtual. 
2022. Sessió a Montcada i Reixac, abans de l’estiu

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



PLA DE TREBALL CURS 2021-22

3 sessions de la Comissió de coordinació
(ICAEN, Diputacions, AMB) durant el curs.
Programar una jornada del Pacte



PLA DE TREBALL CURS 2021-22

Sessions del Grup de treball d’intercanvi de Bones pràctiques 
energètiques en equipaments municipals
2 sessions el 2021 i 3 sessions fins el juny del 2022.

Cicle de seminaris tècnics sobre transició energètica local. Coorganitzat per 
la Xarxa, la Diputació de Barcelona i la col·laboració de l’ICAEN.
5 sessions des desembre del 2021 fins a juliol 2022. Temàtiques a tractar: 
Biomassa, finançament, pobresa energètica, mobilitat elèctrica...

Trobades Agències d’Energia. Programar dues trobades 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 2021 i 2022.



PLA DE TREBALL CURS 2021-22

Nou cicle de seminaris sobre accions locals d’adaptació al canvi climàtic
Coorganitzat per la Xarxa, la Diputació de Barcelona i l’AMB
5 sessions des novembre del 2021 fins a juliol 2022. Temàtiques a tractar: 
Refugis climàtics, Cobertes productives, Finançament, Gestió del litoral, 
Infraestructures verdes i blaves.

Reunions del Grup de treball de coordinació i informació administracions 
supramunicipals. 2 sessions durant l’any 2022. Seguiment de les 
Declaracions d’emergència climàtica.

Jornada sobre reaprofitament d’aigües amb BCASA i l’AMB. Finals 2021 o 
inici 2022.

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

Suport al Dia Mundial de l’Aigua 2022. Coordinació amb l’ACA, DIBA i AMB



PLA DE TREBALL CURS 2021-22

Suport i seguiment dels resultats del 2n Congrés de qualitat de l’aire

Grup de treball. 
3 sessions durant el curs, una per trimestre.

Suport a la organització del Congrés Acusticat 2022, a Granollers 

Suport a la Setmana Sense Soroll de Catalunya 2022.

Suport a la Setmana Europea de la Mobilitat 2022.

Suport i seguiment dels resultats del 2n Congrés de qualitat de l’aire



PLA DE TREBALL CURS 2021-22

Nou cicle Divendres amb futur. Sessions d’intercanvi de bones pràctiques 
de projectes d’educació ambiental dels membres de la Xarxa. 
4 sessions durant el curs

Comissió equipaments d’educació ambiental.  
A activar finalment un cop superades les restriccions durant el 2022

Trobada amb moviments juvenils

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

Coordinació de campanyes de sensibilització ambiental 



PLA DE TREBALL CURS 2021-22

Cicle de tallers sobre economia circular local
Finalització del cicle 2021. Presentació de material amb resultats i contingut 
web.
Inici del cicle 2022. Tallers d’intercanvi sobre simbiosi industrial i sobre 
compra pública verda i circular.
Informe sobre Economia circular i l’Agenda 2030 al món local

Suport al Hotspot Catalunya Circular i l’Observatori Catalunya Circular

Trobades de Residus per a ciutats grans i mitjanes, en coordinació amb 
l’Agència de Residus de Catalunya. 
4 sessions durant el curs

Suport a la Setmana Europea per a la Prevenció de Residus 2021 i 2022



PLA DE TREBALL CURS 2021-22

Encuentro estatal huertos urbanos a Barcelona. Retorn de resultats.

Grup de treball
Sessió sobre polítiques alimentàries sostenibles. 2 accions durant el curs
Sessió sobre horts municipals. 3 accions durant el curs. 
Sessions sobre prevenció del malbaratament alimentari. 2 o 3 accions 
durant el curs.



PLA DE TREBALL CURS 2021-22

Projectes de la Xarxa

Agenda Escolar 2021-2022 sobre emergència climàtica. Seguiment durant el curs.
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. mantenir la línia editorial i publicar especial monogràfics sobre: 
alimentació sostenible, educació ambiental, aprofitament alimentari, infraestructura 
verda i blava, llibres sobre canvi climàtic. Licitació del nou contracte externalitzat
durant aquest període. 

Compensació de les emissions de CO2 per l’activitat presencial i virtual de la Xarxa 
pel període 2019-2021. 



PLANIFICACIÓ

Teniu alguna pregunta sobre l’Informe de 
gestió o la proposta de Pla anual d’activitats 

pel curs 2021-22 ?



PLANIFICACIÓ

3a proposta d’acord:

Únic.- Aprovar el Pla anual d’activitats del curs
2021-2022 de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la 
Sostenibilitat.



Moltes gràcies per assistir
a la 21a assemblea general de la

Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat
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