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ACTA DE LA 19a. ASSEMBLEA GENERAL DE l’ASSOCIACIÓ  
“XARXA DE CIUTATS I POBLES CAP A LA SOSTENIBILITAT” 

 
 
 

Data:  20 de febrer de 2019 
Caràcter:  Ordinari 
Convocatòria:  Primera 
Hora d’inici:  9.00 hores  
Hora d’acabament:  12.00 hores 
Lloc: Sant Fruitós de Bages, al Món Sant Benet 
 
 
Assistents: 
 
Relació annexa 
 
 
 

 ORDRE DEL DIA DE LA SESSIÓ 

 

La següent sessió versarà sobre l’examen i debat dels assumptes que conformen 
l’ordre del dia que es transcriu a continuació: 
 

 Benvinguda i obertura de la sessió 
 

Bloc 1: Assumptes generals 
 

 Assumptes generals i normatius: 
 

1. Aprovació, si s’escau, de l’Acta de l’Assemblea anterior 
(Castellar del Vallès, 1 de març del 2018) 

2. Aprovació, si s’escau, de la incorporació de nous membres de la 
Xarxa 

3. Aprovació, si s’escau, de la ratificació de l’acord d’adhesió de la 
Xarxa a l’Observatori Catalunya Circular 

4. Aprovació, si s’escau, de l’adhesió de la Xarxa al Pacte per a 
l’Adaptació al Canvi Climàtic en el marc del projecte LIFE 
Clinomics. 
 

 Presentació de la Memòria de gestió del mandat. “La Xarxa localitza els ODS” 
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Bloc 2: Localitzem els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Agenda 
2030  
 

 L’Agenda 2030 al món local 
 

 Les ciutats i pobles de la Xarxa localitzem els Objectius de Desenvolupament 
de l’Agenda 2030 

 
 
Bloc 3: Acords institucionals  
 

 Lectura i Proposta d’aprovació de la Declaració de Sant Fruitós de Bages, les 
ciutats i pobles davant el repte de l’Agenda 2030 

 
 Precs i preguntes sobrevingudes  

 
Cloenda   
 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 
 
Benvinguda i obertura de la sessió. 
 
Composició de la Mesa en l’obertura de l’Assemblea 
 
Il·lm. Sr. Valentí Junyent Torras, President de la Xarxa Ciutats i Pobles cap a la 
Sostenibilitat. 
Il·lm. Sr. Xavier Racero Esquius, 1er Tinent d'Alcalde de l’Ajuntament de Sant Fruitós 
de Bages. 
 
 
L’Il·lm. Sr. Valentí Junyent Torras, obre la sessió en la qual dona la benvinguda als 
assistents en nom de la Diputació i tot seguit, dona entrada a l’ Il·lm. Sr. Xavier Racero 
Esquius, 1er Tinent d'alcalde de Sant Fruitós de Bages, tot agraint-li l’acolliment de la 
celebració de l’Assemblea al poble de Sant Benet. 
 
L’Il·lm. Sr. Xavier Racero Esquius, comença donant la benvinguda a tots els presents i 
en especial agraint a la Diputació de Barcelona i al seu Diputat de Medi Ambient i 
alcalde de la capital del Bages, Sr. Valentí Junyent, per fer possible la celebració de la 
sessió al Món Sant Benet, donant-li les gràcies per l’ajuda tant tècnica com a financera 
de la Diputació, sense la qual no s’haguessin engegat els projectes de medi ambient i 
sostenibilitat. 
 
Comenta que s’ha de continuar treballant des del món local, ja que és l’administració 
més propera al veïnat.  Tots els Ajuntaments han adoptat mesures  sobre la reducció 
dels gasos d’efecte hivernacle, plaques fotovoltàiques, biomassa, substitució de 
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tecnologies lluminàries per leds, projectes d’economia circular, gestió de residus, 
pobresa energètica, potenciant els horts socials i productes de proximitat, i com clar 
exemple els del Món Sant Benet. Encoratja a continuar amb l’exemple en un front 
comú que interessa en general.  
 
Destaca que aquesta empenta que fa el món local per la mitigació i adaptació del canvi 
climàtic, és important contagiar-la a qui ha de fer polítiques públiques. 
 
Acaba la seva intervenció donant les gràcies i desitjant que la jornada sigui molt 
profitosa. 
 
Bloc 1: Assumptes generals 
 
Composició de la Mesa durant els assumptes generals i normatius. 
 
Il·lm. Sr. Valentí Junyent Torras, President de la Xarxa. 
Sra. Inma Pruna González, Cap de la Secretaria Tècnica de la Xarxa. 
Sra. Isi Guardiola Salinas, Secretaria delegada de la Xarxa. 
 
 
L’Il·lm. Sr. Valentí Junyent Torras, abans d’iniciar el primer bloc, segons l’ordre del dia 
relatiu als assumptes generals i normatius que s’han d’aprovar, obre el mateix fent una 
recordatori de les anteriors sessions de la Xarxa.  
 

- Al 2016 trobada que va tenir lloc a Sant Sadurní de Noia en la qual 
liderava la declaració sobre la Lluita del Canvi Climàtic cap al 2030.  

- La del 2017 va ser a Tarragona; declaració sobre Turisme Sostenible i 
aprofita per saludar al seu representant.  

- Al 2018 es va celebrar a Castellar del Vallés, pel malbaratament i 
l’aprofitament dels aliments, i  

- enguany a Sant Fruitós. 
 
Seguidament, expressa el plaer de presidir aquesta segona jornada del IV Fòrum 
sobre Medi ambient i món local i la 19a Assemblea general de la Xarxa de Ciutats i 
Pobles cap a la Sostenibilitat, com a punt de trobada sobre desenvolupament 
sostenible del conjunt de Catalunya, que inclou primordialment els ens locals, però 
també les quatre Diputacions catalanes i el govern de la Generalitat, que reforça 
l’abast territorial de la Xarxa arreu del país. 
 
Tot seguit, comenta que en aquest mandat s’han superat els vint anys de vida de la 
Xarxa i, a les portes de la fita de l’any 2020, és el moment de fer balanç de la feina feta 
per construir, sobre aquesta base, un futur millor per a la ciutadania i per a les futures 
generacions. Informa que després es presentaran els resultats amb més detall, i 
destaca el fet que en els 3 anys i escaig de mandat de la Xarxa, tots plegats han estat 
capaços d’organitzar 200 accions, un ecosistema de mitjans de comunicació i més de 
50 productes i materials d’interès comú per compartir amb tots els ens locals, i espais 
digitals en els quals s’han compartit multitud d’experiències i coneixements que són 
difícil de quantificar, però és evident que sense aquests espais de trobada i intercanvi 
que es generen a través de la Xarxa, aquest coneixement ingent seria impossible. 
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El segon aspecte que destaca és que les ciutats i els pobles segueixen compromesos 
vers un model de desenvolupament sostenible, compromís que es concreta en molts 
camps d’acció com són l’energia sostenible, l’adaptació al canvi climàtic, la qualitat de 
l’aire, la gestió de l’aigua, la prevenció dels residus, la promoció de la biodiversitat 
urbana, l’educació per la sostenibilitat, entre d’altres. Tots ells en relació amb els dos 
grans paradigmes que els emparen: el Pacte d’Alcaldes i l’Agenda 2030 de les 
Nacions Unides, amb els objectius de desenvolupament sostenible, és per això que, 
en aquest final de mandat, s’ha volgut fer balanç de l’acció de la Xarxa i dels seus 
membres sota el paradigma dels ODS. 
 
Conclou  desitjant que aquesta manera d’abordar l’Agenda 2030 “conspiri” a seguir 
avançant en l’execució del mateix, que només serà possible amb l’aportació individual 
de cadascun com a responsables tècnics o polítics de diversos projectes, i aprofita 
l’avinentesa per agrair als membres la participació a la Xarxa, sense la qual no té sentit 
de ser, així com també, espera haver servit, com a President, per recollir inquietuds i 
necessitats que s’hagin presentat, i finalitza donant les gràcies a tots els presents.  
 
 
1. Aprovació de l’acta de l’Assemblea General anterior. 
 
L’Il·lm. Sr Valentí Junyent, President de la Xarxa, pregunta si hi ha alguna objecció 
respecte a l’Acta corresponent a l’Assemblea General celebrada el dia 1 de març de 
2018, i en no manifestar-se’n cap, ni emetre’s vots en contra ni abstencions, l’Acta 
s’aprova per unanimitat. 
  
 
2. Proposta d’aprovació de la incorporació de nous membres a la Xarxa 
 
L’Assemblea General aprova per unanimitat el present dictamen, el text íntegre del 
qual es transcriu a continuació: 
 

 
“Aprovació de la integració de nous membres a la Xarxa de ciutats i 

pobles cap a la Sostenibilitat 
 
Des de la divuitena Assemblea General Ordinària de la Xarxa de ciutats i 
pobles cap a la Sostenibilitat, celebrada a Castellar del Vallès l’1 de març del 
2018, alguns ens locals han sol·licitat la seva incorporació a l'Associació. 
 
Aquests ens locals han seguit els corresponents tràmits procedimentals i han 
aprovat, mitjançant acord adoptat per l’òrgan competent de cada organització, 
la incorporació a la Xarxa i els Estatuts pels quals es regeix l’Associació. 
 
De conformitat amb el que disposen els Estatuts en el seu article 8.e), 
correspon a l’Assemblea General de l’Associació l’admissió de nous membres. 
 
Per tot l’exposat, es proposa a l’Assemblea General l’adopció dels següents 
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A C O R D S  

 
 
Primer.- Acceptar la integració com a membres de ple dret de l’Associació 
XARXA DE CIUTATS I POBLES CAP A LA SOSTENIBILITAT dels ens locals 
que tot seguit es detallen: 
 

- Ajuntament d’Amposta 
 
Segon.- Acceptar la integració com a membre observador a l’Associació 
XARXA DE CIUTATS I POBLES CAP A LA SOSTENIBILITAT l’ens local que 
tot seguit es detalla: 

 
- Consorci de Tractament de Residus sòlids Urbans del Maresme”. 

 
 
3. Aprovació de la ratificació de l’acord d’adhesió de la Xarxa a l’Observatori 

Catalunya Circular 
 
 
L’Assemblea General aprova per unanimitat el present dictamen, el text íntegre del 
qual es transcriu a continuació: 

 
“Ratificació de l’acord d’adhesió de la Xarxa de ciutats i pobles cap a la 

Sostenibilitat a l’Observatori Catalunya Circular 
 

La Xarxa, a través del Grup de treball d’economia circular i verda, ha 

desenvolupat un Pla de treball per promoure l’economia circular i verda al món 

local durant aquest mandat. 

En data 12 de juliol del 2018 es va celebrar la reunió de la Comissió de 

seguiment de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat en la qual es 

va tractar monogràficament la temàtica de l’economia circular i verda i les 

experiències del món local. 

En aquest sessió de la Comissió de seguiment es va presentar l’Observatori 

Catalunya Circular, impulsat per la Generalitat de Catalunya, amb la voluntat de 

convertir-se en punt de referència per a l’impuls de l’economia circular al 

territori i ser un node de referència en economia verda i circular a Catalunya 

que aporti coneixement i informació, amb la voluntat de donar coherència i 

visibilitat als esforços que s’estan realitzant des de diferents àmbits d’actuació, 

tant públics com privats, i contribuir,  així, a posicionar internacionalment 

Catalunya com a referent en aquesta matèria. 
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Com a resultat de la reunió, es va aprovar l’adhesió de la Xarxa a l’Observatori 

Catalunya Circular. 

De conformitat amb el que disposen els Estatuts en el seu article 8.j), en relació 

als objectius de la Xarxa i les competències de l’Assemblea de la Xarxa: 

“8.j.  La ratificació dels convenis realitzats per la Comissió de Seguiment amb 

altres entitats públiques o privades i, també, els acords de participació que se'n 

puguin establir.”, es proposa a l’Assemblea General l’adopció dels següents 

 
A C O R D S : 

Primer.- Ratificar l’adhesió de la Xarxa de Ciutats i cap a la Sostenibilitat a 
l’Observatori Catalunya Circular, tal i com es descriu a continuació. 

 

“Davant del nou repte de les limitacions que ofereix el sistema econòmic 

lineal tradicional instaurat amb la revolució industrial i la constatació que 

els recursos són finits, s’ha vist l’oportunitat de fer més innovador el 

model actual integrant progressivament l’economia verda i circular, 

pels avanços que aporta pel que fa a l’eficiència en l’ús dels recursos i 

com a motor per generar nova ocupació de forma inclusiva i reduir els 

riscos ambientals. 

La millor manera per generar coneixement i nous modes de negoci és 

tenir en compte la sòlida experiència de les institucions, administracions 

i empreses del nostre país que ja disposen de casos reals, i que es 

volen mostrar en el nou observatori Catalunya Circular, liderat per la 

Generalitat de Catalunya. 

L’Observatori Catalunya Circular neix com a l’observatori d’economia 

circular de Catalunya i amb la voluntat de convertir-se en punt de 

referència per a l’impuls de l’economia circular al territori. L’objectiu de 

la iniciativa és crear un node de referència en economia verda i circular 

a Catalunya que aporti coneixement i informació, amb la voluntat de 

donar coherència i visibilitat als esforços que s’estan realitzant des de 

diferents àmbits d’actuació, tant públics com privats, i contribuir,  així, a 

posicionar internacionalment Catalunya com a referent en aquesta 

matèria. 

Les funcions de Catalunya Circular són: 
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1. Aglutinar, fomentar l’intercanvi i dotar d’una estructura homogènia al 

conjunt d’iniciatives existents a Catalunya i fer de reclam de noves 

2. Recollir i fer accessible informació sobre l’actualitat global, fons de 

finançament i novetats 

3. Sensibilitzar i formar en relació amb les oportunitats reals de 

l’economia circular 

4. Generar coneixement en l’aplicació de l’economia circular a 

Catalunya, identificant les tendències de futur 

5. Avaluar el progrés de l’economia circular a Catalunya a través d’un 

sistema de seguiment i de monitorització, i determinar els agents de 

canvi i els impactes sobre l’economia empresarial i la generació 

d’ocupació. 

Aquest Observatori està adreçat als diversos actors que intervenen en 

l’economia verda i circular: la ciutadania, empreses, institucions, centres 

de recerca i tecnològics, centres docents (escoles i universitats), les 

diverses administracions, el tercer sector, el Govern i actors d'altres 

països. I promou l’adhesió d’organitzacions promotores de l’economia 

circular públiques i privades d’arreu de Catalunya. 

Les ciutats i pobles juguen un paper important en l’economia circular i 

és una oportunitat per a la seva promoció econòmica, per al foment de 

l’ocupació i per al finançament de nous models de negoci. La simbiosi 

industrial és, en aquest sentit, una eina d’aplicació pràctica dels 

conceptes d’economia circular en el teixit productiu. 

La Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat compta en els seus 

objectius estratègics la promoció de l’economia circular i verda i 

l’acompanyament al món local en el procés de coneixement, formació i 

identificació d’oportunitats al voltant d’aquestes temàtiques i ha iniciat un 

treball per tal d’innovar, desenvolupar, promocionar i difondre 

l’economia circular i verda al ens locals membre de la Xarxa com a 

política de promoció econòmica, millora ambiental i competitivitat i 

resiliència territorial.  

En concret, ha creat un Grup de treball d’Economia circular i verda, amb 

presència del món local, representants dels àmbits de medi ambient i 

teixit productiu de la Diputació de Barcelona i representants de la 

Generalitat de Catalunya i l’Agència de Residus de Catalunya. S’han 
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celebrat ja diversos tallers i visites tècniques, dirigit a electes i tècnics 

municipals de promoció econòmica i medi ambient, sobre fonaments i 

metodologies per aplicar l’economia circular i verda; així com la 

publicació de diversos materials i una guia. 

Vista la coincidència estratègica i d’objectius, i la importància del paper 

de les ciutats i pobles en l’impuls a l’economia circular i verda, es 

considera adient implicar-se i adherir-se a l’Observatori Catalunya 

Circular. 

L’adhesió com a entitat implica que la Xarxa donarà suport i difusió a 

Catalunya Circular i promourà la incorporació de bones pràctiques del 

món local a l’Observatori. 

Aquest suport es concretaria en: 

- la coordinació de la recopilació de bones pràctiques del món 

local entre l’Observatori Catalunya Circular i la Xarxa, per evitar 

duplicitat d’esforços i ser capaços de detectar pràctiques 

innovadores a les ciutats i pobles en l’àmbit de l’economia 

circular i verda.  

- La difusió de l’Observatori Catalunya Circular al món local i com 

a node d’informació en la difusió d’experiències locals. 

Segon.- Habilitar al President la Xarxa de Ciutats i cap a la Sostenibilitat 

per signar la carta d’adhesió com a entitat i tramitar els formularis 

corresponents per l’execució de l’adhesió. 

Tercer.- Notificar al Departament de Territori i Sostenibilitat de la 

Generalitat de Catalunya l’acord d’adhesió.“. 

Segon.- Notificar al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 

Catalunya l’acord de ratificació d’adhesió.“ 

 
 
4. Aprovació, si s’escau, de l’adhesió de la Xarxa al Pacte per a l’Adaptació al 

Canvi Climàtic en el marc del projecte LIFE Clinomics 
 

 
L’Assemblea General aprova per unanimitat el present dictamen, el text íntegre del 
qual es transcriu a continuació: 
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“Aprovació de l’adhesió de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la 

Sostenibilitat al Pacte per a l’adaptació al canvi climàtic (LIFE Clinomics) 

 
El canvi climàtic és una amenaça per al benestar de les persones, el patrimoni 
construït, l’activitat econòmica, els sistemes urbans i els sistemes naturals. 
Actualment, els territoris no reuneixen les condicions adequades per mantenir 
la seva activitat davant la nova situació climàtica. La vulnerabilitat dels serveis 
públics i de les activitats econòmiques respecte aquest fenomen és molt 
elevada. 

El projecte Life Clinomics, liderat per la Diputació de Barcelona, ha posat en 
marxa nous processos d’inversió d’entitats públiques, especialment municipis, 
així com empreses privades de determinats sectors representatius, per 
disminuir la seva vulnerabilitat, anticipar-se als impactes climàtics i augmentar 
la seva resiliència, la qual cosa pot millorar-ne la competitivitat i augmentar 
l’ocupació. 

CLINOMICS pretén augmentar la resiliència de les entitats locals mediterrànies 
a través de la intervenció en tres territoris (Terres de l’Ebre, Alt Penedès i Parc 
Natural del Montseny – Reserva de la Biosfera) i en diferents activitats 
econòmiques (turisme, pesca, agricultura i forestal). 

Tenint en compte que la Xarxa és entitat promotora del Pacte d’Alcaldes pel 
Clima i l’Energia, i que l’adaptació és un dels pilars de l’acció climàtica del 
Pacte. 

Tenint en consideració, que el projecte LIFE Clinomics s’ha anat seguint des 
del Grup de treball d’Adaptació al canvi climàtic de la Xarxa de Ciutats i Pobles 
cap a la Sostenibilitat.  

De conformitat amb el que disposen els Estatuts en el seu article 8.k), i per tot 
l’exposat, es proposa a l’Assemblea General l’adopció dels següents 

 

A C O R D S 

 

Primer.- Aprovar l’adhesió de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la 
Sostenibilitat al Pacte per a l’adaptació al canvi climàtic (LIFE Clinomics), tal i 
com es descriu a continuació. 

 

Pacte per a l’Adaptació al Canvi Climàtic 

 

Els impactes del canvi climàtic són una amenaça per al benestar i la salut de 
les persones, el patrimoni, l’activitat econòmica, els sistemes urbans i els 
sistemes naturals. 
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L’estratègia europea d’adaptació al canvi climàtic palesa que els països 
mediterranis del sud d’Europa són en una zona calenta (hot spot) pel que fa a 
la vulnerabilitat als impactes del canvi climàtic, amb un increment de la 
temperatura i una reducció de la pluviometria superiors als que tenen i tindran a 
altres zones d’Europa 1. 

 

Actualment, els territoris, els teixits productius i els teixits socials no reuneixen 
les condicions adequades per mantenir llurs funcions  davant la nova situació 
climàtica. Alhora que la vulnerabilitat dels serveis públics i de les activitats 
econòmiques i socials que s’hi desenvolupen és molt elevada. 

 

La societat ha de fer front a una alerta climàtica d’abast global: 

 
‐ Augment de les temperatures tant mínimes com màximes i mitjanes, de 

la insolació i de les onades de calor i nits tropicals. 
‐ Sequeres cada vegada més intenses i freqüents. 
‐ Increment en el risc de grans incendis forestals.  
‐ Pujada del nivell del mar, amenaçant zones costaneres i deltaiques.  
‐ Pèrdua de biodiversitat i d’integritat biològica. 
‐ Fenòmens pluviomètrics extrems. 
‐ Aparició de noves malalties o ressorgiment d’altres que ja estaven 

eliminades. 
 

L’adaptació és el principal recurs  que tenen els agents que actuen en un 
territori per disminuir la vulnerabilitat; es concreta en  les estratègies, els plans 
d’acció i els processos de governança. 

 

Tots els agents -administracions públiques, empreses de béns i serveis, 
treballadors, pagesos i la ciutadania- que comparteixen un territori amb 
capacitat de gestió tenen el potencial d’afrontar els riscos del canvi climàtic a 
través d’accions concertades d’adaptació.  

 

El projecte Life Clinomics  posa en marxa nous processos d’inversió d’entitats 
públiques, així com d’empreses privades, per disminuir la  vulnerabilitat, 
anticipar-se als impactes climàtics i augmentar la  resiliència en tres territoris, 
reserva de la biosfera del Montseny, comarca de l’Alt Penedès i reserva de la 
biosfera de les Terres de l’Ebre i en tres sectors econòmics, pesquer, 
agroforestal i turístic. 

Els resultats, l’experiència i la metodologia participativa que aporta LIFE 
CLINOMICS són transferibles i replicables a l’àrea climàtica del Sud d’Europa. 

 

                                                      
1
The EU Strategy on adaptation to climate change (2013) 

https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/docs/eu_strategy_en.pdf  
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Amb la firma del Pacte per a l’Adaptació al Canvi Climàtic, les entitats del Sud 
d’Europa adquirim el compromís de promoure les actuacions proposades des 
del Life Clinomics per tal d’augmentar la resiliència dels països del mediterrani 
europeu. 

 

Orientats per/Inspirats en  les línies que es recullen a l’estratègia per a 
l’adaptació al canvi climàtic del LifeClinomics: Coneixement dels riscos i 
vulnerabilitats; Impuls a l’acció dels agents; Governança i capacitació,  

 

La Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, des del nostre àmbit 
d’actuació, ens comprometem a: 

‐ CONTRIBUIR EN LA IDENTIFICACIÓ DELS FACTORS QUE 
DETERMINEN LA VULNERABILITAT de les activitats econòmiques i 
dels territoris on es duen a terme.  

‐ ESTABLIR/AUGMENTAR ELS NOSTRES COMPROMISOS 
D’ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC, amb la revisió/elaboració de 
plans d’acció d’adaptació al canvi climàtic, amb la identificació de totes 
aquelles mesures, accions i projectes a l’abast de la nostra entitat i amb 
la cerca de la concertació amb la resta d’agents del territori.  

‐ PROMOURE LA PLANIFICACIÓ I LA CREACIÓ D’INSTRUMENTS 
FINANCERS per adaptar i transformar les activitats econòmiques més 
sensibles als efectes produïts pel canvi climàtic, desenvolupant els 
conceptes de transició justa i de treball decent.  

‐ FOMENTAR UNA AGRICULTURA I RAMADERIA MÉS RESILIENT 
d’acord amb els nous escenaris del canvi climàtic per a mantenir la 
qualitat de la producció i la seguretat alimentària.  

‐ FOMENTAR UNA GESTIÓ DELS BOSCOS que augmenti  la 
resistència i resiliència de les masses forestals al canvi climàtic, 
n’incrementi el seu paper en el cicle de l’aigua i contribueixi a la 
prevenció d’incendis forestals, alhora que fomenti l’ús dels productes 
forestals.  

‐ PROMOURE UNA GESTIÓ DE L’ACTIVITAT TURÍSTICA QUE 
ADEQÜI les seves instal·lacions, el consum de recursos i l’oferta als 
nous escenaris climàtics.  

‐ FOMENTAR LA INNOVACIÓ EN LA GESTIÓ DE LA PESCA I 
L’AQÜICULTURA per a mantenir la seva sostenibilitat, la qualitat i la 
seguretat de la producció en els nous escenaris climàtics. 
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‐ FOMENTAR LA GESTIÓ SOSTENIBLE DELS RECURSOS (aigua, 
energia, sòl, etc.) d‘acord amb el principi de solidaritat i sostenibilitat 
ambiental i econòmica, i una renda justa pel sector. Impulsar sistemes 
eficients de distribució, apostar per noves tecnologies que permetin 
ajustar els consums a les necessitats reals.  

‐ CREAR ÒRGANS DE GOVERN O INCORPORAR L’ACC A ÒRGANS 
JA EXISTENTS, amb l’assignació de les funcions de promoció 
d’actuacions d’ACC, de concertació dels agents del territori, de 
manteniment de les meses territorials i sectorials i de seguiment dels 
resultats.  

‐ INCORPORAR L’ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC EN LES 
ESTRUCTURES DE LA NOSTRA ENTITAT, per donar eficàcia i 
estabilitat orgànica a l’acció en favor del clima. 

‐ ADAPTAR/ADEQUAR LES CONDICIONS DELS LLOCS DE 
TREBALL als nous escenaris del canvi climàtic per a disminuir els 
riscos laborals (adequació horaris, equips,....) i mantenir el nivell 
d’ocupació.  

‐ FORMAR I CAPACITAR A LES PERSONES EN MESURES 
D’ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC, amb la incorporació de 
continguts sobre l’adaptació a les activitats formatives de les 
organitzacions socials, econòmiques i les administracions públiques.  

‐ REALITZAR CAMPANYES INFORMATIVES I DE SENSIBILITZACIÓ 
PER  A INVOLUCRAR LA CIUTADANIA EN L’ACCIÓ NECESSÀRIA 
PER A ESDEVENIR TERRITORIS MÉS RESILIENTS, a través de 
l’augment del  coneixement i l’afavoriment de la incorporació d’accions 
que contribueixen a l’adaptació al canvi climàtic en la vida quotidiana i 
en les activitats productives de la societat.  

‐ PROTEGIR LA SALUT DE LES PERSONES davant els nous riscos 
que suposaran les onades de calor que es preveuen més intenses, més 
freqüents i més llargues amb el foment d’eines, protocols i mesures que 
s’estableixin per fer-hi front i amb l’adequació dels espais públics a les 
noves circumstàncies climàtiques.  

‐ COMPARTIR LES NOSTRES ACCIONS I LES BONES PRÀCTIQUES 
sempre que sigui possible i en connexió amb els nostres sectors d’arreu 
d’Europa, especialment de la zona mediterrània.  

 

Barcelona, febrer de 2019 
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Segon.- Notificar a les entitats i administracions promotores l’acord adoptat per 

la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la sostenibilitat. 

Tercer.- Fer difusió dels principis de la declaració a través dels mitjans de 

comunicació de la Xarxa.” 

 
 
Presentació de la Memòria de gestió del mandat. “La Xarxa localitza els ODS”  
 
El President de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat passa el torn de 
paraula per a la Presentació de la Memòria de gestió del mandat, a la Sra. Inma 
Pruna, cap de la Secretaria tècnica de la Xarxa, la qual comença la seva presentació 
fent un balança d’aquests anys de la xarxa, tot visionant per part del assistents un 
power point, el contingut més important del qual es transcriu tot seguit, ressaltant que 
s’ha volgut realitzar aquesta memòria en clau d’ODS. 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
On fem Xarxa? 
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Activitats dels Grups i comissions 
 
 

 
 
 

 
 

La Xarxa i l’Agenda 2030 
 

o Títol i definició de l’ODS 
o Vinculació de l’ODS amb la Xarxa i fites concretes on 
o s’ha actuat aquest mandat. Destacades a l’Annex. 
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o Localització de l’ODS a la Xarxa 
o Localització de l’ODS a les ciutats i pobles. 

o Més de 100 experiències de desenes d’ens locals diferents 
membres de la Xarxa. 

o Per saber-ne més a  
o I codi QR al nou espai ODS de la web de la Xarxa 
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Bloc 2: Localitzem els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de 
l’Agenda 2030 
 

 L’agenda 2030 al món local 
 

El desenvolupament d’aquest bloc es porta a terme a través d’un diàleg entre el Sr. 
Josep Planas, Sub-director general d'Informació i Foment de la Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya i el Sr. Salvador Gausa, Director de Relacions Internacionals 
de la Diputació de Barcelona, amb la conducció de l’intercanvi per part de la Sra. 
Miriam Santamaria, periodista i geògrafa que introdueix el diàleg amb la pregunta 
següent:  Per què és tan important centrar els ODS en el nostre territori?  

El senyor Planas inicia el diàleg indicant que hi ha vàries raons per les quals hem 
d’agafar els objectius com a referent a casa nostra. Primer de tot, provablement, és la 
primera vegada que les Nacions Unides es posa d’acord en endegar uns objectius en 
què la sostenibilitat és central. Recorda que abans dels ODS hi havia els objectius per 
al mil·lenni, objectius que convidaven ajudar a països que ho necessitaven. 
Actualment, no és així, els ODS  obliguen a tots, i donat que sempre ha interessat 
aquest tema, agrada assumir aquestes propostes que venen des de fora. Des de 
l’organització que en forma part, es lluita perquè els governs locals i regionals tinguin 
un paper importat dintre dels ODS. Tot això comporta que un país com el nostre es 
vegi totalment reflectit amb aquests ODS que ens estan marcant el camí.  

El senyor Gausa segueix el diàleg posant èmfasi en la importància del relat, comenta 
l’oportunitat que va tenir d’estar a Quito a l’adopció de la nova agenda urbana, que és 
una agenda adoptada pels Estats, però que convida a les ciutats i als pobles a ser 
protagonistes. Creu que la reflexió que es fa des de les Nacions Unides (per primer 
cop encertada) és la importància de la localització. Segueix expressant que no n’hi ha 
prou amb l’acció dels Estats, sinó que han de ser les polítiques públiques que es 
desenvolupen des dels pobles i les ciutats, les protagonistes. L’agenda 2030 té un 
altre desafiament important i el tindrà en el proper període del cicle electoral. Hi som 
en un moment en què els valors que es defensen de la solidaritat i de la globalització 
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estan en qüestió, i per tant, aquesta importància del relat és important. L’atenció entre 
el que és el global i el local, referir el que és local a un relat global, li sembla que 
enforteix i dona oportunitats.  

Assenyala que formem part d’un moviment global que es diu Municipalisme, i per sort 
amb la seva responsabilitat com a director de Relacions Internacionals, està en molts 
fòrums on les ciutats i pobles es troben per parlar de quina manera influir en les 
agendes globals. Comenta que la setmana passada estava a Soria en una trobada 
sobre despoblament. 

Continua la seva intervenció exposant que la Diputació de Barcelona treballa per 
aconseguir que els municipis refereixin els seus plans d’actuació de mandat i els seus 
pressupostos, als ODS. S’ha començat en aquest mandat de manera inicial, això ha 
de durar fins el 2030, amb la fita d’aconseguir que tant als pressupostos i els plans de 
mandat es refereixin als ODS. S’està oferint un recurs en el Catàleg de la Xarxa de 
Governs locals 2019 sobre aquest particular. En el catàleg anterior de 2018 ho van 
demanar 4 ajuntaments. En aquests moments ho han demanat 14 Ajuntaments, més 
un Consell Comarcal, s’està oferint 180.000 euros. Aquesta és la realitat petita i a la 
vegada inicial, però segur que això creixerà. 

 

Intervé el Sr. Planas explicant, molt breument, des de la Generalitat com l’estan 
plantejant. A partir que s’aprovà al 2015 hi va haver-hi una reunió d’alt nivell a la 
Generalitat per pactar a veure com s’engegarien els compromisos envers aquests 
ODS. Això va succeir a finals de mandat, i va provocar que en el següent mandat, es 
tornès a promoure aquesta trobada, materialitzant-se en un acord de govern i a la 
vegada, en la creació d’una comissió intern-departamental. El Sr. Planas explica que 
ell és el representat, per exemple, del departament de Territori dintre d’aquesta 
comissió intern-departamental. De cada departament s’agafa els compromisos que 
més directament els hi podien pertocar, s’observa les fites que proposa Nacions 
Unides adaptant-les a Catalunya i quins compromisos cada un dels departaments pren 
per desenvolupar-los, això, a més a més, amb uns indicadors, i alhora coordinat pel 
Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible. Finalitza ressaltant que la 
Generalitat també intentarà lligar aquests compromisos que s’han adquirit per 
aconseguir les fites, amb els pressupostos per programes. 

 

_ La Sra. Miriam els hi planteja un segona pregunta: “Situem a la gent cap al futur, 
hem de seguir treballant els ODS o hem de donar un altre pas? 

 

El senyor Planes respon em primer lloc expressant que hi ha un aspecte que s’ha de 
tenir molt clar, hi ha un rerefons. És veritat que hi han unes fites, hi han uns 
compromisos que s’han d’adquirir i que es volen afrontar, que són rectes que s’han 
d’assolir, però els ODS transmeten una altra cosa que és la cultura de treball. No 
s’entén un ODS tirat endavant per una única unitat, és a dir, tots els ODS requereixen 
de la col·laboració amb diferents unitats per aconseguir, realment, la fita que s’ha 
plantejat, això vol dir que ens proposen un canvi cultural de treball, i per tant una 
governança diferent. Per tant, considera que el que s’haurà de fer és realment canviar 
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la nostra forma de fer, i saber treballar més transversalment, saber escoltar més dels 
companys. Aquest canvi cultural darrere d’aquests ODS hi és claríssimament. 

 

Segueix el Sr. Gausa ressaltant que el que és important és aquest element de la 
governança multinivell, però hi ha una triple estratègia dels ODS que és també 
important d’assenyalar el seu contingut: és una agenda social, una agenda ambiental, i 
una agenda econòmica, i no es pot destriar una de l’altra. Creu que l’agenda global 
que es proposa és de treballar amb aquesta triple perspectiva, això és important també 
des del punt de vista ambiental; de trobar la dimensió social i dimensió econòmica de 
les nostres accions, per tal de saber que hi ha també un objectiu per part de l’agenda 
de no deixar ningú enrere. És un element fonamental d’aquesta agenda, per això 
demana accions transversals.  Descriu un exemple concret que s’ha posat en marxa 
en la pròpia Diputació amb el seus treballadors, el lema de comunicació interna 
d’aquest any a la Diputació és: “sí, m’hi comprometo”. Diputació ha localitzat 36 
accions de 36 ODS que precisament tenen aquesta perspectiva d’interdisciplinarietat, 
es vol que des de les àrees de  Diputació és treballi més conjuntament. 

 

Intervé el Sr. Planas posant un exemple que és bastant simptomàtic del què 
representa. Exposa que a la Generalitat hi ha l’oficina Catalana del Canvi Climàtic, la 
qual està emmarcada amb l’ODS 13, perquè és una acció pel clima, però precisament 
no és ben bé així, ja que l’oficina Catalana del Canvi Climàtic proposa accions, però 
les accions no les fa l’oficina. Les accions per aconseguir les fites del clima les farà 
agricultura, les farà residus, les farà industria... i per tant els compromisos per 
aconseguir les fites no són de l’oficina Catalana del Canvi Climàtic, sinó de molts altres 
departaments. Exposa que només és un exemple d’aquesta interrelació. 

 

_ Segueix la Sra. Miriam tot preguntant si la gent al carrer sap que són els ODS?  

 

Intervé el Sr. Gausa evidenciant que sobre els ODS, ningú en tindrà ni idea. Som a 
l’inici de l’agenda però creu que aquesta és un agenda potent perquè es desenvolupa 
en un context global. La negació del canvi climàtic, la negació de la solidaritat, el 
tancament de fronteres, els murs és el que pot venir, i per tant n’hem de ser molt 
conscients de la necessitat de fer un relat, no del nostre poble i de la ciutat aïllada, 
sinó de referir-lo a una cosa més gran, una cosa que aixequi una mica el llistó i 
l’aspiració, fins i tot com a humanitat. Fa una reflexió més ètica i de valors, i creu que 
també és convenient parlar d’agendes globals, i això és el que es transmet en els 
fòrums internacionals, la necessitat què aquestes agendes necessiten de lideratges 
polítics, perquè no n’hi ha prou en localitzar ODS. I des del punt de vista de la 
comunicació, doncs el que s’ha de treballar és per fer-los entenedors. Fins ara el que 
s’acostumava a fer era explicar una corrua de coses, de fites que anàvem fent, aquí és 
diferent, aquí s’ha d’explicar el per què i el perquè fem les coses, i això és més difícil, 
però alhora dona més sentit a l’acció pública. 

 

Seguint el fill de la conversa i intervé el Sr. Planes afirmant que està absolutament 
d’acord. Ara bé, assenyala que comença a haver-hi, no a nivell de ciutadania per dir-
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ho d’alguna manera, però sí des d’un punt de vista de sector, aquesta impregnació del 
que són els ODS. Comença a haver-hi una impregnació de la filosofia dels objectius 
cap als sectors que abans eren bastant reticents en aquest tema. S’ha aconseguit que 
ara el món empresarial accepti la paraula economia circular. Ara bé, com bé deia el 
company: els ODS ens donen una referència, els ODS impulsen, els ODS motiven, i 
per tant benvinguts siguin els ODS, perquè el que ha de venir no és fàcil. Però de tota 
manera, els objectius que busquen els ODS, creu que ja, en bona part, eren els que es 
buscaven, els que han treballat per al món sostenible. 

 

_ La Sra. Miriam Santamaria tot seguit intervé indicant que s’obre el torn obert de 
preguntes i demanant que si algú vol fer-ne alguna que aixequi la mà. 

 

El Sr. Gausa continua assenyalant una paraula que l’Inma ha dit i que és “l’aliança”, la 
importància de les aliances a un context global és molt important, creu que els ODS 
necessiten d’institucionalitat, necessiten d’institucions que siguin capaces de liderar. 
També, fa la referència que estem en un context d’agendes globals que es connecten 
entre elles, i, concretament, la Generalitat està engegant ara, a través del departament 
de territori, la nova agenda urbana de Catalunya de la qual en formen part. El que 
tracten com a àrea de relacions internacionals és donar suport a aquests pobles i 
ciutats que volem treballar en aquest marc, oferint-los suport i acompanyament durant 
tot aquest procés. 

 

El Sr. Planes assimila l’agenda urbana amb els ODS, però centrada a les ciutats. Creu 
que es necessitava una concreció molt clara en un entorn urbà, perquè realment, és 
on bàsicament viurem tots plegats, i per tant serà molt important. Això evidentment 
comportarà altres problemàtiques que hauran de tenir-se en compte, però en tot cas, 
es celebrarà comptar amb una agenda que ho tingui molt clar. 

 

La Sra. Mirian finalitza les intervencions amb l’acomiadament dels intervinents, tot 
donant-los les gràcies. 

 

 Localitzem els ODS 

 

Sra. Miriam Santamaria en el torn Localitzem els ODS, inicia la presentació convidant 
a diversos representats membres de la Xarxa per exposar les seves experiències en 
projectes concrets, per tal de demostrar i compartir accions que ja s’estan aplicant 
actualment, en un termini màxim de 2 minuts: 

 Sr. David Calabuig, Tècnic de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, presenta 
l’ODS núm. 15 relatiu a la Vida d’Ecosistemes Terrestres. Explica que amb 
el projecte Cornella Natura, han estat guardonats amb un premi europeu i 
centra la seva intervenció en l’Educació ambiental. S’han realitzat moltes 
propostes educatives (més de 60 aquest any), s’han instal·lat caixes nius a 
centres escolars, s’han inaugurat 2 biblioteques, en total són 5 les que hi 
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compta ja el consistori, i 8 escoles bressols. Fa molt de temps que es treballa 
amb les entitats i per això hi ha molta cohesió. 

 Sr. Jordi Serracanta, Regidor de qualitat urbana mobilitat i serveis de 
l’Ajuntament de Manresa, representa l’ODS núm. 8 Treball Decent i 
Creixement Econòmic. Explica l’experiència del projecte Simbiosi industrial, 
que persegueix a través dels empresaris, poder lligar projectes d’economia 
circular. Si aquest projecte por servir d’experiència es posa a disposició dels 
presents per una explicació més detallada. 

 Sr. Ramon Serra, 1r Tinent d’Alcalde de l’Ajuntament de Navarcles, presenta 
l’ODS núm. 12 Producció i Consum Responsable, explica que el que es vol 
intentar és minimitzar els residus, reciclar i recuperar, en definitiva, intentar que 
siguin el màxim de sostenibles possibles. Ressalta que el sistema de 
contenidors no funciona, i ells es van atrevir a fer el porta a porta, aconseguint 
molt bons resultats. 

 Sr. Xavier Racero, 1er Tinent d'alcalde de Sant Fruitós de Bages, presenta 
l’ODS núm. 7 Energia Assequible i no Contaminant, explicant que en el 
2017 es va substituir el 85% de la lluminària per tecnologia LED, aconseguint 
una reducció de 67,3% del consum elèctric en la facturació, també disposen de 
semàfors amb tecnologia LED, una flota de 60% de vehicles elèctrics 
municipals, 2 zones de recàrregues elèctriques, i s’han instal·lat plaques 
fotovoltaiques en tres edificis municipals. 

 Sr. Lluís Monfort, regidor de l’Ajuntament de Sant Just Desvern, presenta l’ODS 
núm. 2 Fam Zero, explicant que treballen per prevenir el malbaratament 
alimentari i s’han fet moltes campanyes informatives, tallers... A Sant Just s’ha 
posat en marxa el projecte “l’Escola cuina, menja i aprofita” que consisteix en el 
material que ha estat cuinat i no ha esta servit, poder-lo incorporar en un circuït 
de repartiment que es basa en la congelació d’aquest excedent. 

 Sr. Antoni Alsina, tècnic de l’Ajuntament de Terrassa, presenta l’ODS núm. 11: 
Ciutats i Comunitats Sostenibles. Apunta que la gestió del soroll a la ciutat 
ha canviat a partir del 2002, com a conseqüència de l’aprovació de la Directiva 
europea sobre el soroll. Abans només s’ocupaven de les queixes veïnals, 
després s’han dotat d’eines de gestió, com són el mapa estratègic de soroll o el 
pla d’acció. La Unió Europea aconsella un nou procediment de mesurament 
(mètode de censos) per tal d’harmonitzar els mapes estratègics i comparar els 
resultats amb d’altres ciutats. De resultes s’està treballant en una prova pilot 
amb les dues metodologies de mesuraments, i així s’obtenen, entre d’altres, 
simulacions de dades d’intensitat de trànsit. 

 Sr. Josep Ramon Soldevila, regidor del món rural i medi ambient, recursos 
humans, ciutadania i igualtat de l’Ajuntament de Vic, presenta l’ODS núm. 3: 
Salut i benestar. Comença la seva intervenció apuntant que els estils de vida 
depenen en gran mesura de l’entorn on vivim, del medi, conseqüentment s’ha 
de fomentar l’estat saludable i sostenible que promogui l’estil de vida actiu, 
tenint una acció directa sobre la salut de les persones. El 75% de la salut 
depèn de l’espai i l’entorn on es desenvolupa la vida, aquest ha estat el repte 
del consistori mitjançant la redacció del nou POUM. Entén que la ciutat 
saludable s’ha de fer amb l’objectiu de planificar les ciutats de manera 



 

 
 
 

22 
 

participativa, integrada i sostenible, i s’ha de situar el benestar de les ciutats 
com a centre de totes les actuacions. 

 Sra. Maria Crehuet, Associació de Micropobles de Catalunya, presenta l’ODS 
núm. 10; Reducció de les desigualtats. Comença la seva intervenció 
precisant que si l’ODS 10 fos real ja estaria tot solucionat, ja que no s’hauria de 
fer actuacions en altres nivells. Els micropobles són claus per reequilibrar el 
territori. Volen reduir les desigualtats entre ciutats i pobles amb el nou Estatut 
del Micropoble que es presentarà en el marc de la tercera convenció que es 
desenvoluparà a Copons, coincidint amb la celebració dels 10 anys de 
l’Associació. El que es pretén és que la diferència es tingui en compte des de la 
Igualtat. 

 Sra. Elena Lacort, Àrea Metropolitana de Barcelona, presenta els ODS 4: 
Educació de qualitat i ODS 13: Acció climàtica, exposa que treballen per 
promoure l'educació per la sostenibilitat, l’Àrea té un programa metropolità 
d’educació amb 45.000 participants anuals amb activitats de canvi climàtic, 
qualitat ambiental, residus, aigua, etc. I en el marc de l'acció climàtica donen 
suport als municipis metropolitans, per a l’adopció dels seus plans d’adaptació 
al canvi climàtic amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona, amb 15 
plans fets d’adaptació i una previsió de fer properament 6 més. 

 Sr. Sergi Mir, Consell d'Iniciatives Locals de les Comarques Gironines (CILMA), 
presenta l’ODS núm. 16: Pau, justícia i institucions sòlides. Des de 
l’Administració local es fa molta feina. En relació amb aquest objectiu s’ha de 
prendre decisions inclusives i fomentar la transparència. La transparència i la 
implicació i participació dels veïns i veïnes han de ser la base de l'Agenda 
2030. S’ha de promoure des de l’administració local, una millora de l’Estat de 
dret per poder garantir l’accés a una justícia millor que l’actual. Les aliances i el 
treball en xarxa s’ha convertit en un requisit més que un objectiu, i en aquest 
camí s’ha de continuar treballant. 

 Sr. Josep Maria Prunera, Diputació de Tarragona, presenta l’ODS núm. 6: 
Aigua neta i sanejament. Presenta el projecte que s’està desenvolupant 
“Camins Blaus” en relació als rius de la serralada del prelitoral. Es vol establir 
uns camins com a eixos vertebradors i treballar en l’àmbit de la restauració 
fluvial, sanejament, recuperació d'entorns i ecosistemes fluvials. 

 Il·lm. Sr. Valentí Junyent, president de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la 
Sostenibilitat, presenta l’ODS núm. 17: Aliances pels objectius. Ressalta la 
importància de posar en valor el treball en xarxa i les aliances, aquestes són la 
base de l'esperit i el funcionament de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la 
Sostenibilitat. És època de compartir i no de competir. 

 

 

 
Bloc 3: Acords institucionals  

 
1. Lectura i Proposta d’aprovació de la Declaració de Sant Fruitós de Bages, 

les ciutats i pobles davant el repte de l’Agenda 2030 
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L’Il·lm. Sr. Valentí Junyent Torras i la Sra. Imma Pruna, presenten la proposta 
d’aprovació de la Declaració de Sant Fruitós de Bages, les ciutats i pobles davant el 
repte de l’Agenda 2030, acord que l’Assemblea General aprova per unanimitat, el text 
íntegre del qual es transcriu a continuació: 
 

“Aprovació de la Declaració de Sant Fruitós de Bages.  

Les ciutats i pobles davant el repte de l’Agenda 2030 
 

La Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat és la plataforma d’intercanvi 
i cooperació del món local en l’àmbit del medi ambient i per avançar cap a un 
desenvolupament sostenible, a través d’un marc adient per debatre problemes, 
inquietuds, necessitats, experiències, i promoure i dur a terme projectes 
d’interès comú. 

Aquesta confluència d’interessos va portar, ja l’any 2004 a Mataró, a aprovar 
una declaració institucional a l’Assemblea general de la Xarxa amb l’objectiu 
d’establir un posicionament comú en determinades matèries.  Any rere any, en 
totes les següents Assemblees generals hem aprovat una Declaració per tal de 
manifestar el nostre compromís vigent amb la sostenibilitat, la lluita del canvi 
climàtic, un urbanisme sostenible, l’ocupació al servei del medi ambient i la 
biodiversitat, el vehicle elèctric, l’economia verda, l’educació ambiental o 
l’aprofitament alimentari. 

Més enllà d’una tradició anual, les Declaracions de la Xarxa són una 
manifestació concreta de les preocupacions i prioritats de cada moment, 
expressades pels propis membres, i difoses pel territori amb adhesions a la 
declaració per part dels Plens dels ens locals. 

Enguany, en una Assemblea que suposa fer balanç de la feina feta i proposar-
nos reptes de futur, i per tal de donar resposta a un dels objectius estratègics 
del Pla estratègic de la Xarxa 2020 d’aquest mandat relacionat amb els 
objectius de desenvolupament sostenible i la importància de la seva 
localització, s’ha escollit la temàtica de l’Agenda 2030 i el repte que suposarà 
pel món local. 
 
 
De conformitat amb el que disposen els Estatuts en el seu article 8.k), i per tot 
l’exposat, es proposa a l’Assemblea General l’adopció dels següents 
 

 
A C O R D S : 

 

Primer.- Aprovar la Declaració de de Sant Fruitós de Bages. Les ciutats i 
pobles davant el repte de l’Agenda 2030, tal i com es descriu a continuació. 
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DECLARACIÓ DE SANT FRUITÓS DE BAGES 

Les ciutats i els pobles davant el repte de l’Agenda 2030 
 

El 25 de setembre de 2015, l’Assemblea General de Nacions Unides va 

aprovar l’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible. El document 

dissenya l’acció global fins al 2030 i, conjuntament amb la resta d’agendes 

globals, configura un full de ruta per assolir una meta comuna: el 

desenvolupament mundial sostenible. 

L’Agenda 2030 és una agenda integral i multidimensional —que contempla les 

tres cares del desenvolupament sostenible: l’econòmica, la social i l’ambiental. 

És d’aplicació universal i es desplega mitjançant una bateria de 17 objectius 

de desenvolupament sostenible (ODS), a través dels quals es proposa 

abordar els grans reptes globals, des de la lluita contra la pobresa, la injustícia, 

la desigualtat i el canvi climàtic, fins a la promoció de l’educació, la salut, la pau 

i la sostenibilitat. Cada ODS  es desplega en un seguit de fites, 169 en conjunt, 

que dibuixen el camí a seguir. 

La Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat comparteix aquesta visió 

del desenvolupament sostenible que va més enllà de la visió ambiental i que 

esdevé l’eix integrador i transversal que ha de dotar de major coherència les 

polítiques públiques locals, fent-les multidimensionals, universals, integrals, 

inclusives, mesurables i, sobretot, que no deixin ningú enrere. 

En aquest mandat, la Xarxa  ha donat resposta a les tres dimensions de la 

sostenibilitat  a través de la seva estructura de funcionament i dels temes 

tractats i ha promogut l’abordatge transversal de molts àmbits de la gestió local: 

dels horts socials i la pobresa energètica a l’educació ambiental com a eina de 

cohesió social; i de l’economia circular a l’adaptació al canvi climàtic, sempre 

amb les persones i la qualitat de vida com a centre de les polítiques locals, 

creant aliances entre governs locals, sector privat i societat civil.  

La Xarxa ha difós a bastament els objectius de desenvolupament sostenible i 

ha demostrat el  seu potencial de localització per part de les ciutats i els pobles. 

Però l’Agenda 2030 demanda anar un pas més enllà i superar actuacions 

sectorials, i considerar qualsevol política pública local des de les ulleres de 

cadascun dels 17 objectius de forma conjunta i universal. 
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És per tot això que les ciutats i pobles ACORDEM:  

ASSUMIR l’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible com a paradigma 

d’actuació de les ciutats i els pobles per al proper decenni, ja que els governs 

locals són al centre de l’Agenda i tots els ODS tenen fites que apel·len 

directament a les responsabilitats locals.  

INSTAR als i les representants de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la 

Sostenibilitat durant el proper mandat que l’Agenda 2030 sigui l’eix vertebrador 

de les temàtiques i l’estructura de funcionament de la Xarxa. 

FER VALER la localització dels ODS en el si de les ciutats i els pobles. La 

localització és el procés a través del qual es tradueixen les fites a nivell local en 

el compliment de l’Agenda, i que inclou des de la definició dels objectius, la 

incidència i la sensibilització, fins a la implementació i l’ús d’indicadors per 

avaluar el procés mateix. Localitzar no comporta un canvi radical, sinó una 

oportunitat per reorientar les prioritats i les polítiques locals i demostrar el rol 

dels municipis en la reducció de desigualtats i en l’assoliment dels ODS a nivell 

nacional i global.   

DIFONDRE les experiències de localització dels membres de la Xarxa a través 

del seus mitjans de comunicació, per mostrar el potencial transformador de la 

localització dels ODS i proporcionar exemples a replicar per part d’altres ciutats 

i pobles. 

PROMOURE accions per informar i sensibilitzar la ciutadania sobre la 

localització de l’Agenda 2030. 

SITUAR les persones, el planeta i la prosperitat al centre de totes les accions 

liderades per la Xarxa, promovent la pau i reforçant el treball en partenariat. 

Sols no avançarem. 

 

19a Assemblea de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, Sant 

Fruitós de Bages, 20 de febrer de 2019”. 

 
Segon.- Fer difusió de la Declaració a través dels mitjans de difusió de la Xarxa amb la 
paraula clau Declaració de Sant Fruitós de Bages #Agenda2030.” 
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 Precs i preguntes sobrevingudes  

 
No se’n formulen. 
 

 Cloenda   
 
 
El Sr, Junyent agraeix de nou als més de 290 membres de la Xarxa, la seva 
participació, i en especial l’assistència a la present sessió, sobretot, agraeix la voluntat 
de compartir i treballar plegats amb uns objectius comuns. 
 
 
I sense més assumptes per tractar, s’aixeca la sessió i s’estén aquesta acta que 
signen el President i la Secretària delegada que en dona fe. 
 
 
 
 
 
 
El president    
    
 
 
 
Valentí Junyent Torras 

La secretària delegada 
 
 
 
 

Isi Guardiola Salinas 
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Vots vàlids dels acords de la 19a Assemblea de la Xarxa 
 
Un cop comptabilitzats tots els vots vàlids (de representants assistents a l’Assemblea i 
vots delegats tant a la Presidència com a d’altres representants assistents), els acords 
aprovats a la 19a Assemblea general de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la 
Sostenibilitat es consideren vàlids. Es disposa dels vots delegats a l’arxiu de la 
Secretaria tècnica de la Xarxa. 
 
Relació d’assistents i/o delegació de vots: 
 
 
President   
 
Ilm. Sr. Valentí Junyent i Torras 
 
 
Vocals 
 

Municipi 

V
o

t 
re

p
re

s
en

ta
n

t 

V
o

t 
d

el
eg

a
t 

V
o

t 
d

el
eg

a
t 

P
re

si
d

en
t 

Representant / Assistent 

33 16 80 

Abrera 1     Francesc Xavier Serret 

Agramunt      1 Xavier Secanell Castellà 

Amposta     1 Adam Tomàs i Roiget 

Alpens     1 Lluís Reina Orra 

Arenys de Mar   1   Jordi Miró 

Artés 1     Marisa Trullàs Ledemsa 

Avià     1 Josep Subirana Jové 

Badalona   1   Josep Montes Carretero 
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Balsareny  1     
Noèlia Ramírez Calatrava (titular) 
Isidre Viu Payerols (suplent) 

Barberà del Vallès     1 Favià Díaz Cortés 

Begues     1 Joan Molina Molina 

Berga     1 Oriol Camps i Cervera 

Bigues i Riells      1 Joan Josep Galiano Peralta 

Calaf     1 Teresa Maria Torrijos Gassó 

Calders     1 Josep Pujol Dordal 

Caldes de Montbui     1 Jaume Mauri Sala 

Callús     1 Isidre Badia Pujol 

Calonge de Segarra     1 Abel Duocastella Colom 

Campins     1 Joan Lacruz Gil 

Canet de Mar     1 Josep M. Masvidal Serra  

Canovelles     1 Emiliano Cordero Soria 

Canyelles 1     Rosa Huguet i Sugranyes 

Capellades     1 Sergi Pérez Castillo 

Cardedeu     1 Marta Cordomí Forns 

Carme     1 Jordi Sellarès Poch 

Castellar del Vallès 1     Aleix Canalís Alsina 

Castellbell i el Vilar   1   Montserrat Badia Moreno 

Castellbisbal 1     
Enrico Martinelli 
Joaquim Sardà Alsina (suplent) 

Castellcir     1 Eduard Guiteras Paré 

Centelles   1   Marc Martín Pérez 

Cercs     1 Jesús Calderer Palau 

Cervelló     1 José Ignacio Aparicio Ciria 

Collbató     1 Josep Estradé Calmet 

Copons 1     Cesc Salamé Sabater 
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Corbera de Llobregat 1     Xavier Miquel i Pons 

Cornellà de Llobregat 1     Manuel Ceballos Morillo  

Cunit     1 
Montserrat Carreras García 
Antonio Martínez Pasqual (suplent)    

Dosrius     1 Isodro Galiano Galiano 

El Bruc     1 Vicenç Moliner Bayo  

El Papiol 1     
Albert Querol i Lacarte 
Jordi Bou i Compte (suplent) 

El Vendrell     1 Eva Mata 

Els Hostalets de Pierola     1 Jordi Ramas Hinojosa 

Esparreguera     1 Olímpia Sánchez García 

Figueres     1 Francesc Cruanyes Zafra 

Fonollosa     1 Eloi Hernández Mosella 

Gaià     1 
Enric Armengou i Vall de Vilaramó 
Josep Burillo Costa (Suplent) 

Gavà 1     Rosa Maria Fernández Labella 

Gelida     1 Jesús Gómez Morón 

Girona     1 Eduard Berloso i Ferrer 

Granollers 1     Albert Camps i Giró 

Igualada     1 Jordi Pont Gassó 

La Garriga     1 Neus Marrodán i Torrents 

La Llagosta     1 Jordi Jiménez Rodríguez 

La Pobla de Claramunt   1     Santi Broch i Miquel 

La Seu d'Urgell     1 Jesús Fierro Rugall 

Les Franqueses del Vallès     1 Rosa Maria Pruna i Esteve 

L'Estany     1 Josep Ricart Ferrer 

Lliçà d'Amunt     1 Francisco Manuel León Cuenca 

Lluçà     1 Àlex Comellas Salada 

Manlleu     1 Maica Bassas i Aumedes 

Manresa 1     Jordi Serracanta Espinalt 
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Martorell     1 Adolf Bargués Asturias 

Martorelles   1   Josep Maria Ortiz Prat 

Masquefa 1     Enrique Gómez Milán 

Matadepera     1 Marcel·lí Bosch i Muntal 

Mataró     1 Miquel Àngel Vadell Torres 

Mediona     1 Servand Casas Mateo           

Molins de Rei   1   Jordi Boltà Ambròs 

Mollet del Vallès     1 Mireia Dionisio Calé 

Monistrol de Montserrat     1 Joan Miguel i Rodriguez  

Montcada i Reixac 1     José Domínguez Montero 

Montgat 1     Emma Ros Martín 

Montornès del Vallès     1 Maria del Mar Garcia Martos 

Muntanyola     1 Imma Camprubí Escalé 

Navarcles 1     Ramon Serra Millat 

Navàs 1     Josep Casafont i Cendra 

Òdena 1     Mariano Ruiz Comino 

Olost     1 Gil Salvans Muns 

Olot     1 Jordi Alcalde i Gurt 

Orís     1 Arnau Basco i Cirera 

Oristà     1 Josep Rocadembosch i Bruch 

Palau-solità i Plegamans     1 Luisa Fernández García 

Pallejà     1 Jordi Carbonell Blánquez 

Parets del Vallès   1   Àfrica Martinez  

Premià de Mar     1 Olga Safont Anguita 

Puigcerdà     1 Marta Rufiandis Daniel 

Reus     1 Daniel Rubio Angosto 

Riudecanyes       1 Josep M. Tost i Borràs 
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Sallent     1 Jordina Moltó Bastardes 

Sant Adrià de Besòs   1   Assela Coll 

Sant Andreu de la Barca 1     Ruben Castro 

Sant Andreu de Llavaneres     1 Joan Mora i Buch 

Sant Antoni de Vilamajor     1 Salvador Bagunyà Requena 

Sant Celoni     1 Ernest Vilà Pladevall 

Sant Cugat del Vallès     1 Joan Puigdomènech i Franquesa 

Sant Esteve Sesrovires     1 Antonio Centeno López 

Sant Feliu de Codines     1 Roger Valls Permanyer 

Sant Feliu de Llobregat     1 
Manuel Leiva Velázquez 
(enviar mails a Lluís Carrasco 
Martínez) 

Sant Feliu Sasserra     1 Montserrat Torres Sala 

Sant Fost de Campsentelles     1 Margarita Santos Jimenez 

Sant Fruitós de Bages 1     
Xavier Racero Esquius 
Cristian Marc Huerta Vergés 
(suplent) 

Sant Joan Despí 1     
Dolors García Gómez 
Judit Julià Nicolàs (suplent) 

Sant Julià de Vilatorta     1 Joan Carles Rodríguez Casadevall 

Sant Just Desvern 1     Lluís Monfort i Peliguero 

Sant Llorenç d'Hortons      1 Jordi Ferrer Durich 

Sant Llorenç Savall   1   Núria Carrera 

Sant Pere de Ribes 1     
Abigail Garrido Tinta 
Francisco Perona Jiménez 
 

Sant Pere de Vilamajor     1 Raquel Salcedo Ramos 

Sant Pol de Mar 1     Ferran Xumetra Subirana 

Sant Quirze del Vallès 1     Francesc Fernández Lugo 

Sant Sadurní d'Anoia   1   Jordi Gual Estellé 

Sant Vicenç de Castellet 1     Eulàlia Sardà Bonvehí  

Santa Coloma de Cervelló 1     Òscar Garcia Segarra 

Santa Coloma de Gramenet   1   Laia Calaf 
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Santa Margarida i els Monjos     1 Andreu Clemente Martínez 

 Santa Perpètua de Mogoda 1     Neus Garcia Ribas 

Santpedor     1 Josep Illa Antich 

Sentmenat     1 Lídia Mellinas Galmes  

Seva     1 Maria Anna Pineda Mir 

Subirats   1   Anna Creixell Busquet 

Teià   1   Montserrat Riera i Rojas 

Terrassa   1   Antoni Alsina 

Tiana     1 Xavier Doñate Rodrigo 

Torelló 1     Manel Romans Sánchez 

Vic  1     Josep-Ramon Soldevila i Garcia 

Viladrau 1     Margarita Feliu Portabella 

Vilafranca del Penedès   1   Laura Carbó Sans 

Vilanova del Vallès     1 Ramon Majà i Esteve 

Vilanova i la Geltrú   1   Gemma Roset 

 
 
 
 
Observadors 
 

    

Administració local       Representant 

     

Consell Comarcal del Bages 1     Marc Aloy Guàrdia 

Consell Comarcal del Baix Llobregat 1     Jesús Blanco Flórez 

Consell Comarcal del Berguedà 1     Francesc Xavier Francàs Bartés 

Consell Comarcal de la Segarra      1 Xavier Casoliva Pla  

Consell Comarcal d'Osona 1     Manel Romans Sánchez 

Consell Comarcal de la Selva   1   Mònica Peso Manso 

Consell Comarcal del Garraf     1 Mireia Rosell i Pascual 
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Diputació de Girona 1     Sergi Mir Miquel 

Diputació de Tarragona   1   Immaculada Costa Ramon 

Àrea Metropolitana de Barcelona. Medi Ambient   1   Joan Pinyol Ribas 

 

Altres assistents 
  
Sra. Inma Pruna González (Secretària Tècnica de la Xarxa) 

Sra. Isi Guardiola Salinas (Secretaria delegada de la Xarxa) 

Sr. Domènec Cucurull Descàrrega (Comissionat de la Xarxa) 

Sr. Enric Coll Gelabert (Tècnic Medi Ambient Diputació de Barcelona) 

Sr. Gonçal Luna Tomas (Tècnic Medi Ambient Diputació de Barcelona) 

Sr. Ramon Minoves Pujols (Assessor Diputació de Barcelona) 

 
 
 
 
La secretaria delegada 
 
 
 
 
Isi Guardiola Salinas 
 
 
 
 
 
 


