
Benvolgudes i benvolguts membres                                         
de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, 

En nom de la presidència de la Xarxa, us convidem a la  
22a Assemblea General de la Xarxa de Ciutats i Pobles 
cap a la Sostenibilitat, que tindrà lloc el proper 15 de juny 
al Teatre Municipal de Montcada i Reixac.  
 
L’assemblea se celebra a Montcada i Reixac per donar 
compliment al compromís adquirit l’any 2020 amb el seu 
ajuntament, el qual es va haver d’ajornar a causa de la 
pandèmia i el confinament. 

L’assemblea de la Xarxa és l’òrgan de decisió de   
l’associació, però també és l’espai natural de trobada per 
als representants electes membres de la Xarxa.  
 
Aquesta edició de l’assemblea serà la del retrobament 
amb la presencialitat i per tant destinarem bona part de 
la jornada als espais de trobada i intercanvi.  

Esperem veure’ns a Montcada i Reixac , 

 

Teatre municipal de Montcada i Reixac 
15 de juny del 2022, de 9:30 a 13:30 h 



Ordre del dia 
 

 

9:00  Recepció dels membres de la Xarxa  
 
9:30  Benvinguda i obertura de la sessió 
  Xesco Gomar, president de la Xarxa 
  Laura Campos, alcaldessa de Montcada i Reixac  
 
10:00 Assumptes generals i normatius  

Aprovació, si s’escau, de l’acta de l’assemblea 
anterior (9 de novembre del 2021)  
 Proposta d’incorporació de nous membres  

 
10:15    Informe de gestió i Pla de treball 
   Presentació de l’informe de gestió i                 
  aprovació, si s’escau, del Pla de treball  
  Inma Pruna, cap de la Secretaria tècnica  
 

10:30 Acords institucionals. Aprovació, si s’escau, de 
  l’adhesió a la Declaració del II Congrés  
  d’Educació Ambiental 
 
 

 
 

10:35 Acords institucionals. Aprovació, si s’escau, 
  de la Declaració de Montcada i Reixac sobre  
  la gestió dels espais periurbans i la  
  renaturalització 
  Xesco Gomar, president de la Xarxa 
  Oriol Serratusell Basachs, Regidor de Medi  
  Natural, Salut Pública i Transició Ecològica 
  de l’Ajuntament de Montcada i Reixac 
 
10:50 Precs i preguntes sobrevingudes 
 
11:00  Pausa: esmorzar i espai de retrobada 
 
11:45   Espais d’intercanvi i reflexió    
  3 espais d’intercanvi d’experiències sobre 
  els objectius estratègics prioritaris:  
  - Transició energètica 
  - Residus 
  - Qualitat de l’Aire 

  En paral·lel, visita al Rec Comtal i a la Casa 
  de  l’Aigua (places limitades) 
 
13:30   Cloenda de l’assemblea 



Inscripcions 
 

Si us plau, confirmeu la vostra assistència al:  

Formulari de l’enllaç  

O a la Secretaria tècnica  

de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat 

xarxasost@diba.cat · 

 

 

En cas de no poder assistir-hi: 
Us preguem que complimenteu el document de delegació 
de vot que trobareu adjunt a aquesta convocatòria i  
i ens el feu arribar a l’adreça: 
xarxasost@diba.cat. 
 
 

   

Com arribar-hi  
 
Teatre Municipal, Montcada i Reixac 
Carrer Tarragona, 32 - 08110 Montcada i Reixac   
Telèfon: 935 641 122 
Adreça electrònica: cultura@montcada.org 
Lloc web: www.mirteatres.cat  
           
Amb transport públic 

Montcada i Reixac compta amb cinc estacions de tren: Can 
Sant Joan, Montcada Centre i Terra Nostra (línies 4 i 7);   
Montcada Centre (línia 2); i Mas Rampinyo (línia 3).             
 
Corresponents a les línies de rodalies de Renfe: 
2 (Barcelona - Sant Celoni - Girona - Portbou) 
3 (Barcelona - Vic - Puigcerdà) 
4 (Barcelona - Terrassa - Manresa) 
7 (Barcelona - Cerdanyola UAB - Martorell). 
 
A Montcada i Reixac hi ha una estació de metro de la línia 
11, al barri de Can Cuiàs. 

https://forms.office.com/r/APDc7vTmku

