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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 2021 fins a 2t 2022: 
42 activitats organitzades o coorganitzades i 4.440 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
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RESUM dels darrers 9 mesos (2021-2022)
La Xarxa: la majoria de l’activitat s’ha mantingut en entorn virtual 
però ja hem fet alguna activitat presencial (ex. Visita Horts).

Coordinació entre administracions locals i supramunicipals:
- Nou cicle de seminaris sobre accions locals d’adaptació al canvi
climàtic (amb DIBA i AMB)
- Trobades sobre millora de la recollida selectiva (amb ARC, DIBA, 
AMB)
- Continuïtat de les activitats sobre transició energètica al món
local (amb ICAEN i DIBA)
- Col·laboració amb el Congrés Acusticat 2022 de Granollers 
- Coordinació campanyes de sensibilització (amb ACA, ARC, ICAEN, 
Gencat, Diputacions, AMB)



RESUM dels darrers 9 mesos. TEMES TRACTATS

Transició energètica: biomassa, pobresa energètica, finançament, 
fiscalitat, indústria, mobilitat elèctrica, enllumenat públic, 
contractació elèctrica, comunitats locals d’energia, 

Adaptació al canvi climàtic: refugis climàtics, gestió del litoral, 
finançament

Qualitat de l’aire: acústica, normativa sobre soroll, 
mobilitat sostenible, zones de baixes emissions 

Educació ambiental: recursos i campanyes, planificació, 
horts municipals i socials,  

Economia circular: simbiosi industrial, prevenció de residus, neteja 
d’entorns naturals, recollida selectiva porta a porta, recollida selectiva 
amb contenidors tancats

https://www.diba.cat/xarxasost/ordre-cronol%C3%B2gic-actualitat





21a ASSEMBLEA VIRTUAL 9/11/2021

• Superem els 310 membres

• Adhesió a la “Declaració de Sabadell, per un acord polític i social
per la millora de la qualitat de l’aire”
Es notifiquen a la Generalitat el conjunt de 75 adhesions d’ens locals per la
II Cimera de Qualitat de l’Aire

• Taula rodona monogràfic de 
municipis sobre qualitat de l’aire: 
Sant Cugat del Vallès, 
Sabadell, 
Sant Feliu de Llobregat, 
Santa Perpètua de Mogoda, 
Tarragona.



ACTIVITATS. En coordinació amb la DIBA i ICAEN.

Cicle de Seminaris sobre transició energètica al
món local
• Biomassa,
• Pobresa energètica,
• Transició energètica i indústria,
• Mobilitat elèctrica i
• Comunitats energètiques

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

Sessions sobre bones pràctiques
energètiques en equipaments municipals:
• Punts de recàrrega de vehicles elèctrics
• Ordenances i fiscalitat sobre 

autoconsim fotovoltaic
• Enllumenat públic
• Contractació elèctrica

Presentació de la Setmana Europea de
l’Energia 2022

https://www.diba.cat/xarxasost/transicioenergetica

https://www.diba.cat/xarxasost/transicioenergetica


NOUS APRENENTATGES. Exemples: 
• Nou rol dels municipis respecte la mobilitat elèctrica, punts de recàrrega de 

pagament.

• Explotar el potencial de cobertes fotovoltaiques a la indústria amb models 
compartits. Descarbonització de l’economia i noves tecnologies al servei de la 
indústria com l’hidrogen verd.

• Avaluar l’impacte econòmic del preu de l’energia en els consums municipals els 
propers mesos

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

Presentació i suport de la Setmana Europea de l’Energia
Sostenible 2022
Del 26 al 30 de setembre amb l’objectiu de conscienciar la societat amb 
actuacions i activitats al voltant de l’eficiència energètica, les energies renovables 
i el paper clau de la ciutadania en la transició energètica. 
Entre finals de setembre i octubre, us proposem organitzar jornades de Portes obertes a projectes d'energia sostenibles.

1. Adhesió al formulari online.
2. Recursos presencials de suport al Catàleg de recursos per als ens locals en l'àmbit competencial corresponent.
Podeu consultar el catàleg de recursos de la Diputació de Barcelona també a
3. Recursos virtuals oberts
4. Agenda d'activitats de jornades de portes obertes

https://www.diba.cat/mediambient/setmana-
energia-2022

https://icaen.gencat.cat/ca/l_icaen/campanyes/setmana-de-l-energia/formulari-dadhesions/
https://icaen.gencat.cat/ca/l_icaen/campanyes/setmana-de-l-energia/recursos-presencials/
https://www.diba.cat/xarxasost/recursos-virtuals-setmana-energia
https://www.diba.cat/mediambient/setmana-energia-2022


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

ACTIVITATS. 

Trobades de ciutats i pobles per millorar la recollida selectiva. 
En coordinació amb l’ARC, AMB, DIBA
Sessions d’intercanvi per:
- Recollida selectiva porta a porta
- Recollida selectiva amb contenidors tancats 

Setmana Europea de la Prevenció de Residus. 
Coordinació amb l’ARC.

- Seminaris de presentació i de Let’s Clean Up 
- Oferta conjunta de recursos educatius

https://www.diba.cat/xarxasost/trobades-
sobre-recollida-selectiva

https://www.diba.cat/xarxasost/trobades-sobre-recollida-selectiva


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

PRIORITATS I APRENENTATGES.

• Prioritats pels municipis: 

• recollida selectiva en zones d’alta densitat, 

• fiscalitat sobre la recollida de residus, 

• gestió de la implantació del nou sistema de recollida. 

• Per la recollida selectiva porta a porta: hem compartit diverses solucions sobre la 
recollida en zones amb edificis plurifamiliars. 



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 altres.

Difusió de la Declaració de Sabadell fins a la II Cimera.

Comissió de seguiment: monogràfic sobre les Zones de Baixes
emissions

Suport a la Setmana Europea de la Mobilitat 2022

Acusti.cat, congrés català d'acústica (2022) (entitat col·laboradora
i suport a la Secretaria tècnica)

Reunió de treball sobre canvis en la normativa sobre prevenció de la
contaminació acústica

https://www.diba.cat/xarxa
sost/milloraqualitataire

https://www.diba.cat/xarxasost/milloraqualitataire


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

NOVES IDEES I APRENENTATGES.

• El paper rellevant del mon local per a la millora de la qualitat de l’aire

• Diferents visions adaptades a cada territori sobre l’abast i implantació de les zones 
de baixes emissions.

• Novetats tècniques sobre solucions per reduir el soroll en edificis, 
infraestructures... En el cas de les terrasses, més enllà de la gestió dels horaris i 
compliment, no hi ha altres solucions. 



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

Trobades sobre horts municipals

Visita a l’Hort del Mercat de la Vall d’Hebron de Barcelona
https://www.diba.cat/xarxasost
/aliment

https://www.diba.cat/xarxasost/aliment


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

ACTIVITATS. En coordinació amb la DIBA i AMB.

Seminaris tècnics d'accions locals d'adaptació al canvi climàtic

Refugis climàtics (novembre, 2021)

La gestió del litoral davant el canvi climàtic (febrer, 2022)

Finançament de l'adaptació (maig, 2022)

Recursos de sensibilització: Dia Mundial de l'Aigua 
(ACA, AMB, DIBA)

https://www.diba.cat/xarxasost/adapts

https://www.diba.cat/xarxasost/adapts


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
- M’agrada que els plans surtin bé. 

La importància de planificar l’educació ambiental als municipis

Participació a la Xarxa d’Escoles per a la Sostenibilitat de
Catalunya

https://www.diba.cat/xarxasost
/educaciosostenibilitat

https://www.diba.cat/xarxasost/educaciosostenibilitat


AGENDA I CALENDARI ESCOLAR DEL MEDI AMBIENT I EL 
DESENVOLUPAMENT 2022-2023: QUALITAT DE L’AIRE

Comanda: 
74.000 unitats d’Agendes Escolars i 9.000 calendaris a 151 
municipis membres de la Xarxa

S’ha hagut de reduir la comanda inicial d’Agendes en els 
municipis amb comandes més grans al voltant del 30% per 
problemes de subministrament de paper

S’ha endarrerit el lliurament fins a principis de setembre 
pels mateixos motius.

S’ha fet una reunió informativa amb els municipis i s’ha 
anat informant de forma permanent.

Imatges en primícia 





ALTRES OBJECTIUS ESTRATÈGICS QUE ES TREBALLEN 
TRANSVERSALMENT A TOTA LA XARXA

Participació al Plenari i comissions de l’Aliança Catalunya 2030





PLA DE TREBALL CURS 2022-23 (9 mesos)

Objectius generals

Finalitzar les línies de treball en desenvolupament i en relació als 
objectius estratègics, sota el marc de l’Agenda 2030

Àmbits prioritaris:
1. Transició energètica local
2. Qualitat de l’aire
3. Prevenció i gestió de residus.

Proposta de Pla fins a la 23a Assemblea de la Xarxa prevista pel febrer del 2023. 

Es tracta d’un pla de treball per activitats pels propers 9 mesos.

A xarxaenxarxa.diba.cat publiquem el calendari de les properes activitats per facilitar-
vos la reserva de dates.

https://xarxaenxarxa.diba.cat/


PLA DE TREBALL CURS 2022-23 (9 mesos)

Òrgans de Govern de la Xarxa

Assemblea general
2022. Sessió a Montcada i Reixac 
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. 



PLA DE TREBALL CURS 2022-23 (9 mesos)

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

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

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



PLA DE TREBALL CURS 2022-23 (9 mesos)

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.



PLA DE TREBALL CURS 2022-23 (9 mesos)

Grup de treball. 
2 sessions durant el curs.

Suport a la Setmana Europea de la Mobilitat 2022.

Grup de treball
Sessió sobre agricultura urbana i alimentació sostenible.
Finalització dels treball del Grup. 



PLA DE TREBALL CURS 2022-23 (9 mesos)

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 



PLA DE TREBALL CURS 2022-23 (9 mesos)

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



PLA DE TREBALL CURS 2022-23 (9 mesos)

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. 
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