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Aquest document de síntesi de l’Informe de gestió de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la 
Sostenibilitat 2012, neix fruit del treball realitzat per part de la Secretaria tècnica de la 
Xarxa, la Comissió de seguiment i els Grups de treball de la Xarxa i inclou un resum de totes 
les activitats realitzades des de la darrera assemblea de la Xarxa, celebrada el 22 de febrer 
del 2012 a Vic. 
 
 
 
Coordinació, redacció i disseny 
Secretaria Tècnica de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat 
 
 
 
Podeu trobar aquest Document a la web de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la 
Sostenibilitat:  http://xarxaenxarxa.diba.cat (Comunitat Virtual de la Xarxa) 
 
 
 
Barcelona, Febrer de 2013 
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0. PLANIFICACIÓ I ESTRUCTURA 

En la 12a Assemblea General de la Xarxa celebrada el 22 de 

febrer del 2012, es va aprovar el Pla Estratègic de la Xarxa 

2011-2015 que incloïa 1 missió i 15 objectius estratègics. 

En la mateixa Assemblea es varen aprovar els nous càrrecs de 

la Xarxa (Presidència, Vice-presidències i membres de la 

Comissió de seguiment).  

El nou president de la Xarxa és Joan Puigdollers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Pla Estratègic s’ha desenvolupat a través del Pla operatiu i 

els Plans de treball: 

 

 

 

 

 

 

 

“Impulsar el treball en xarxa entre els 
municipis i associats de la Xarxa per millorar la 

gestió ambiental local i aprofundir en un 
model de desenvolupament sostenible .” 
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I s’ha desenvolupat amb la creació de l’estructura de treball 

aprovada: 

  

Per tant, durant el primer any de desenvolupament: 

1. S’ha constituït la Comissió de Seguiment, la qual ha aprovat 
el Pla operatiu. 

2. S’ha realitzat una primera reunió de treball del Seminari 
d’estratègia de la Xarxa. 

3. S’han creat tots sis Grups de treball previstos i la Comissió 
tècnica de municipis per una gestió integrada del litoral. 

4. TOTS els Grups de treball i la Comissió tècnica iniciada ha 
redactat i aprovat el seu propi Pla de treball. 

5. Tots els Grups de treball han constituït la corresponent 
Comissió permanent, i compten amb representants dels ens 
locals membres, de la Diputació de Barcelona i la Generalitat 
de Catalunya. 

6. S’han realitzat activitats relacionades amb TOTS quinze 
objectius estratègics. 

7. S’han realitzat actuacions en TOTS els 7 programes del Pla 
operatiu. 

8. S’ha desenvolupat un nou sistema de seguiment i avaluació 
de la Xarxa plenament operatiu: el Xarxòmetre. 
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1. MUNICIPIS ASSOCIATS A LA XARXA 
 

1.1 Administracions associades a la Xarxa 
 
Ajuntaments           234 
 
Altres administracions locals                     10 
 
Observadors                                 15 
 
Sol·licituds d’adhesions no ratificades (fins a 3/2013)        

Ajuntament de Collsuspina 

Ajuntament de Celrà 

Ajuntament de Gironella 

Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta 

Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor 

Ajuntament de Vilanova de Sau 

Consell Comarcal del Garraf 

Diputació de Tarragona 

Departament de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya (Observador) 

 
 

Total                                                            257 
 

En l’assemblea constitutiva celebrada el 1997, la creació de la 

XARXA ja va rebre el suport de 118 municipis de la província. 

Des d’aleshores el nombre de socis ha anat augmentat, al 

principi d’una manera més ràpida i després d’una manera més 

esglaonada, fins arribar als 259 socis actuals.  

 
Sol·licituds en tràmit (fins a 3/2013)        

Diputació de Girona 

Diputació de Lleida 

Consell Comarcal del Maresme 

Govern d’Andorra (Observador) 

Consorci del Parc de Collserola (Observador) 

 

259 
membres 

de la 
Xarxa 
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Evolució del nombre d'associats a la Xarxa
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La major part dels socis són municipis de les comarques 

barcelonines (207), que representen el 67% de municipis de la 

província de Barcelona i el  97% en població de la demarcació. 

La resta són membres d’altres demarcacions catalanes (14% 

del total i 14% població) i amb 15 socis observadors, que són o 

bé associacions de municipis o bé ens locals de fora de 

Catalunya. 

97%

3%

Població BCN de la Xarxa

Població BCN no Xarxa

33%

67%

Municipis BCN de la Xarxa

Municipis BCN no Xarxa

25%

75%

Municipis CAT de la Xarxa

Municipis CAT no Xarxa

82%

18%

Població CAT de la Xarxa

Població CAT no Xarxa

97% de la 
població de 

Barcelona és 
d’un 

municipi 
membre de 

la Xarxa 
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1.2   Relació amb el Pacte d’Alcaldes/esses 

El 82% dels municipis de la província de Barcelona signants del 

Pacte d’Alcaldes són també membres de la Xarxa de Ciutats i 

Pobles cap a la Sostenibilitat (159 municipis). És a dir, el 76% 

dels membres de la Xarxa de la província de Barcelona són 

signants del Pacte. 

Per tot l’àmbit de la Xarxa, el 74% dels membres de la Xarxa 

s’han adherit al Pacte d’Alcaldes (172 municipis), un augment 

de set punts respecte l’any anterior. 

Quedarien doncs 62 municipis membres de la Xarxa que no 

s’han adherit al Pacte d’Alcaldes. I 34 municipis de la província 

de Barcelona signants del Pacte que no són membres de la 

Xarxa. La meta pel final del mandat és sol·lapar totalment 

ambdós. 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

TOTAL  2011 2012 % 

TOTAL municipis membres de 
la Xarxa 

231 234 
 

TOTAL municipis de la Xarxa 
adherits al Pacte 

144 172 74% 

TOTAL municipis de la Xarxa 
però no adherits al Pacte 

87 64 26% 

El 74% de 
la Xarxa 

és signant 
del Pacte 
d’Alcaldes 

234 municipis 

172 municipis

206 municipis
 (193 BCN i 
13 resta)
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1.3  Entitat promotora del Pacte d'Alcaldes 

Durant l’any 2012 – pendent de ratificació a l’Assemblea general 

i segons acord de la Comissió de seguiment - la Xarxa ha 

signat un acord amb la Comissió Europea pel qual es 

convereteix en entitat promotora del Pacte d'Alcaldes i 

Alcaldesses per una Energia Sostenible Local. 

Aquests Promotors del Pacte es defineixen com aquelles xarxes 

d'autoritats locals que aprofiten les seves activitats de grup de 

pressió, de comunicació i de xarxes per promoure el Pacte 

d’Alcaldes i donar suport als compromisos dels signants. Es 

diferencien així de les entitats Coordinadores del Pacte, com 

la Diputació de Barcelona, amb funcions diferenciades i 

complementàries. 

Per aquests motius, amb aquest Acord, la Xarxa es 

compromet a dur a terme les següents tasques entre els seus 

membres: 

1. Promoure l'adhesió i accés al Pacte d'Alcaldes (creació del Grup de treball 

d’Energia Sostenible Local de la Xarxa, coordinació i suport als seus 

membres per organitzar Dies de l'Energia, traducció de materials de 

promoció del Pacte adaptats al context nacional, regional o local, lloc web, 

treball i difusió durant l'Assemblea General anual de la Xarxa) i per 

proporcionar suport i coordinació als membres signants del Pacte (ajudant-

los a organitzar actes públics dirigits a la sensibilització sobre aquests 

temes). 

2. Reconèixer públicament el Pacte d’Alcaldes com un element clau de la 

seva política. 

3. Servir d'enllaç amb els seus membres i facilitar l'intercanvi d'experiències 

entre els signataris i els candidats del Pacte d’Alcaldes. 

4. Defensar els interessos comuns tant en l'àmbit nacional i / o fòrums 

europeus amb la finalitat de facilitar l'adhesió al Pacte d'Alcaldes i el 

compliment dels seus requisits. 

5. Exercir un paper d'intermediari entre la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la 

Sostenibilitat, els seus membres i el Pacte d’Alcaldes, i amb els mitjans de 

comunicació a escala regional o nacional. 

6. Ajudar a identificar els esdeveniments rellevants en què el Pacte d’Alcaldes 

es podria promoure. 

7. Informar sobre l'aplicació del Pacte, per part dels membres de la Xarxa, i 

participar en els debats sobre l'aplicació estratègica de la iniciativa 

proposada per la Comissió. 

8. Informar a l’Oficina del Pacte d'Alcaldes sobre les accions empreses per la 

Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat en el marc del Pacte 

d’Alcaldes. 

La Xarxa es 
compromet 
a promoure 

el Pacte 
d’Alcaldes 
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2. ACTIVITATS REALITZADES  

2.1 Gener 2012 – Desembre 2012 

El període entre l’12a Assemblea de Vic, d’avaluació i inici del 

mandat, i la 13a Assemblea de Lleida, s’ha caracteritzat per 

iniciar i impulsar la planificació i estructura de la Xarxa aprovada 

a la 12a Assemblea, i l’inici de la feina de tots els Grups de 

treball. 

Respecte dades només de l’any 2012 , un cop tancat, s’han 

realitzat 57 activitats, a les quals han assistit 1.340 persones, 

s’han editat 16 productes i s’ha treballat en 5 projectes 

específics. És l’any amb més activitats de la Xarxa, fruit de 

l’elevat nombre de Grups de treball, Comissions etc. en actiu al 

mateix moment, fet que demostra el valor del treball en xarxa. 

Govern: 

Assemblea: 1   Comissió de seguiment: 2 

Reunions institucionals: 5 

Grups de treball: 

Organització de Jornades i activitats formatives: 12  

Reunions dels Grups de treball i  Comissions Permanents : 37 

Nombre d’activitats de la Xarxa:  57 

 

Altres activitats i projectes: 5 

Elaboració de documents: 16 

Nombre d’assistents a activitats de la Xarxa:  1340 

 

Participació/assistència a jornades i esdeveniments:  21 

 

Període Any Nº activitats Nº assistents 

1er trimestre 2012 7 303 

2on trimestre 2012 20 460 

3er trimestre 2012 12 214 

4art trimestre 2012 18 363 

 TOTAL 57 1340 

 

Període 
d’impuls i 

inici del nou 
mandat 
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  Activitat Data  Hora Lloc Tipus activitat Suma

       

   GENER 2012 

  Presentació Estudi CO2 - Residus EMMA 27 de gener 9 a 14h Seu AMB Col·laboració   

  

   FEBRER 2012 

  
Reunió G.T. Recursos Hídrics: coordinació campanya 
estalvi aigua 

2 de febrer 9 a 14h 
Sala Actes 

Batlló 
Jornada 37 

  Reunió Secretaria tècnica - Dept. Comunicació ARC 7 de febrer 
10 a 

11.30 
ARC Col·laboració 5 

  
Reunió G.T. Recursos Hídrics: coordinació campanya 
estalvi aigua 

10 de febrer 12 a 14h   Jornada 15 

  Reunió Energia solar tèrmica 15 de febrer 10 a 14h ICAEN 
Xerrada - 

Col·laboració 
  

  Visita Smart City Sant Cugat del Vallès 17 de febrer 10 a 14h   Assistència   

  
Suport al curs del CILMA de Gestió energètica bàsica en 
el marc del Pacte d'Alcaldes 

Del 1 al 22 de 
febrer, els 
dimecres 

  Girona Col·laboració   

  Assemblea General 22 de febrer 9 a 14h 
Recinte el 
Sucre, Vic 

Govern 159 

  
Visites a instal·lacions de Biomassa a Masies de Voltrega i 
Vic 

22 de febrer 16 a 18h 
Masies i 

Vic 
Jornada 25 

  Roda de Premsa ACA - Diba: La Xarxa estalvia aigua 23 de febrer 12 a 14h Can Serra Jornada 20 

  Jornada El futur de l'energia solar fotovoltaica 28 de febrer 10 a 13h Barcelona Assistència   

  

   MARÇ 2012 

  Jornada Zero Waste UAB 22 de març 9 a 14h UAB Col·laboració   

  Constitució G.T. Energia Sostenible local 27 de març 
9:30 a 

12h 
Aula S6 Reunió 42 

  Xerrades de la campanya "La Xarxa estalvia aigua" Març     
Tallers a la 
ciutadania 

  

  303 

   ABRIL 2012 

  Constitució G.T. Contaminació acústica 12 d'abril junt 
9:30 a 
11:30h 

Sala Actes 
Vagó 

Reunió 23 

  Constitució G.T. Millora de la qualitat de l'aire 12 d'abril junt 
12h a 
14:30 

Sala Actes 
Vagó 

Reunió 18 

  Constitució G.T. Educació per la sostenibilitat 17 d'abril 12 a 14h Sala 2C Reunió 27 
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Reunió amb la resta de Diputacions Catalanes 19 d'abril 10 a 12h 

Seu 
Diputació 

de 
Barcelona 

Reunió 10 

  Constitució G.T. Cicle local de l'aigua 20 d'abril 
9:30 a 

12h 
Sala 2C Reunió 26 

  Constitució G.T. Consum r.l. i prevenció de residus 23 d'abril 12 a 14h Sala 2C Reunió 35 

  Taller sobre estalvi d'aigua a personal Diputació 24 d'abril 12 a 14 Sala 2C Taller 10 

  Biometa 23 i 24 d'abril 9 a 14h Barcelona Col·laboració   

  Constitució C.T. Gestió del litoral 25 d'abril 9 a 12h CEM Reunió 17 

  

   MAIG 2012 

  C.P. Energia Sostenible local 3 de maig 
9:30 a 

12h 

Sala 
Reunions 

Medi 
Ambient 

Reunió 14 

  Fòrum Residu Zero 4 de maig 9 a 14h Barcelona Col·laboració   

  Presentació Setmana de l'Energia Sostenible 2012 10 de maig 10 a 13h 
Sala Actes 

Vagó 
Reunió 35 

  C.P. Prevenció contaminació acústica 17 de maig 
9:30 a 
11:30h 

Aula 0B Reunió 7 

  C.P. Cicle local de l'aigua 18 de maig 
9:30 a 

12h 

Biblioteca 
Medi 

Ambient 
Reunió 8 

  C.P. Millora de la qualitat de l'aire 23 de maig 
9:30 a 
12:00h 

Biblioteca 
Medi 

Ambient 
Reunió 10 

  Sessió de suport al seguiment dels PAES 23 de maig 10 a 13h 
Aula 1 
ed.14 

Jornada   

  

   JUNY 2012 

  
Suport i treball en xarxa en el marc EU Sustainable Energy 
Week 2012 

Juny         

  El Laboratori dels residus (III) 6 de juny 9 a 14h 
Sala Actes 
Vagó i 2C 

Jornada 37 

  C.P. Consum r.l. i prevenció de residus 6 de juny 13 a 15h 
Biblioteca 

Medi 
Ambient 

Reunió 7 

  Visita tècnica a promoció edifici 22@ a Barcelona 6 de juny 12h Barcelona Jornada   

  Comissió de seguiment 7 de juny 11 a 13h 
Auditori 

Pati 
Manning 

Govern 25 

  
G.T. Energia Sostenible local: actuacions d'estalvi de 
shock 

15 de juny 9 a 13h 
Sala Actes 

Vagó 
Reunió 28 

  Presència a la Cimera Rio+20 13 a 22 de juny   Rio de Govern 3 
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Janerio 

  G.T. Contaminació acústica: Seminari intercanvi 22 de juny 9 a 13h 
Sala Actes 

Vagó 
Reunió 21 

  Jornada Introducció a la contaminació odorífera 28 de juny 9 a 14h 
Sala Actes 

Vagó  
Jornada 99 

  Sessió de suport al seguiment dels PAES 29 de juny 10 a 13h 
Aula 1 
ed.14 

Jornada   

  Xerrades de la campanya "La Xarxa estalvia aigua" Abril a Juny     
Tallers a la 
ciutadania 

  

  Tallers Setmana de l'Energia Juny     
Tallers a la 
ciutadania 

  

  460 

   JULIOL 2012 

  Reunió amb el CILMA 3 de juliol 10 a 12h 

Seu 
Diputació 

de 
Barcelona 

Reunió 6 

  Reunió Estratègia Catalana Adaptació al Canvi climàtic 3 de juliol   Generalitat Reunió   

  C.P. Educació per la sostenibilitat 5 de juliol 
10 a 

12:·0h 
Sala 

Reunions 
Reunió 11 

  G.T. Millora de la qualitat de l'aire: Presentació Gencat 10 de juliol 
9:30 a 
12:30h 

Sala Actes 
Vagó  

Reunió 44 

  Seminari Les estratègies ambientals... 10 de juliol 10 a 13h 
Diputació 

de 
Barcelona 

Jornada   

  Sessió de suport al seguiment dels PAES 12 de juliol 10 a 13h 
Aula 1 
ed.14 

Jornada   

  Reunió preparació Seminari d'Estratègia 18 de juliol 11 a 14h 
El Mirador 
Castellar 
del Vallès 

Govern 13 

  
G.T. Energia Sostenible local: actuacions d'estalvi de 
shock 

19 de juliol 
9:30 a 

12h 

Sala 
Reunions 

MA 
Reunió 13 

  

   SETEMBRE 2012 

  
Trobada amb representants Grècia sobre suport al Pacte 
d'Alcaldes de la Xarxa i comunicació 

27 d'agost 11 a 12h 
Sala 

reunions 
MA 

Reunió 4 

  G.T. Consum r.l. i prevenció de residus 15 

  G.T. Educació per la sostenibilitat 

13 de setembre 
9:30 a 

13h 
Sala 2B Reunió 

18 

  
Presentació de la Setmana Europea de Prevenció de 
Residus 

26 de setembre 9 a 14h 
Sala Actes 
Vagó, 2B 
Biblioteca 

Jornada 70 

  
C.P. Prevenció contaminació acústica: documents tipus 

27 de setembre 9 a 12h 
Sala 

reunions 
MA 

Reunió 8 
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  Retorn Acords Rio+20: Comissió de treball 27 de setembre 18h Generalitat Reunió 2 

  C.P. Energia Sostenible local 28 de setembre 9 a 12h 
Sala 

reunions 
MA 

Reunió 10 

  Xerrades de la campanya "La Xarxa estalvia aigua"       
Tallers a la 
ciutadania 

  

  214 

   OCTUBRE 2012 

  C.P. Contaminació Atmosfèrica: preparació activitats 2 d'octubre 
9:30 a 
12:00 

Sala MA Reunió 8 

  C.P. Cicle local de l'aigua: preparar tema concessions 3 d'octubre 
9:30 a 
12:00 

Biblioteca 
MA 

Reunió 7 

  
Taller de millora dels Cercles de comparació 
intermunicipal d'eficiència energètica en l'enllumenat 
públic 

4 d'octubre 9 a 14h 
Pati 

Manning 
Jornada   

  Presentació ponència a ECOVIURE 5 d'octubre 9 a 14h Manresa Jornada   

  
Col·laboració amb el Clúster d'Energia sobre llums de 
Nadal 

9 d'octubre 9 a 11h COEIC Reunió   

  Curs de Mecanismes d'estalvi d'aigua en edificis 15 d'octubre 
9:30 a 
12:00 

Sala 2C Reunió 15 

  
Tallers de millora dels Cercles de comparació 
intermunicipal de gestió de residus i neteja viària 

18,23 i 25 
d'octubre 

9 a 14h 
Pati 

Manning 
Jornada   

  Curs de TiC i 2.0. de la Xarxa 
19, 22 i 26 
d'octubre 

9 a 14h 
Aula 

informàtica 
Curs 65 

  Trobada de municipis amb horts escolars 23 d'octubre 9 a 14h Sabadell Jornada 20 

  Jornada retorn Rio+20  19 d'octubre 9 a 13h Sant Pau Jornada 25 

  C.P. Educació per la sostenibilitat 30 d'octubre 
10 a 

12:00 
Sala 

Reunions 
Reunió 6 

  

   NOVEMBRE 2012 

  Presentació Residus i Canvi Climàtic 6 de novembre 9 a 15h 
Bonemais

son 
Jornada   

  G.T. Cicle local de l'aigua: Manteniment de Rieres 7 de novembre 9 a 14h 
Sala Actes 

Vagó 
Jornada 41 

  C.T. Gestió del litoral 8 de novembre 9 a 12h CEM Reunió 15 

  C.P. Consum r.l. i prevenció de residus 9 de novembre 9 a 12h 
Biblioteca 

Medi 
Ambient 

Reunió 9 

  G.T. Contaminació acústica: Seminari intercanvi II 13 de novembre 9 a 12h 
Sala Actes 

Vagó 
Reunió 11 

  
G.T. Energia Sostenible local: Actuacions estalvi econòmic 
Clima 

16 de novembre 
9:30 a 

12h 
Sala Actes 

Vagó 
Reunió 38 

  G.T. Cicle local de l'aigua: Canvis en el cànon de l'aigua 19 de novembre 9 a 12h Sala 2B Reunió 35 
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  9a jornadas Agenda 21 Locales en Euskadi 21 de novembre 9 a 13h Vitoria Jornada   

  
10a jornades de prevenció de residus municipals: 
Ponència de reflexió 

21 de novembre 15 a 18h Barcelona Jornada   

  
Jornada "La prevenció dels residus municipals en un 
context de crisi" 

28 de novembre 12 a 14h Girona Jornada   

  Participació a diverses activitats CONAMA2012 
26 a 30 de 
novembre 

 Madrid Jornada   

  Xerrades de Setmana Europea de Prevenció de Residus       
Tallers a la 
ciutadania 

  

  

   DESEMBRE 2012 

  
Constitució de la Comissió redactora de l'OOMM tipus de 
soroll i vibracions 

5 de desembre 12 a 14h Laboratori Reunió 6 

  Comissió de seguiment 13 de desembre 10 a 12h Sala 2C Govern 28 

  Jornada Life+COR 17 de desembre 10 a 17h AMB Assistència   

  Cloenda dels Cercles de medi ambient 18 de desembre 9 a 14h 
Sala Actes 

Vagó 
Jornada   

  
C.P. Cicle local de l'aigua: preparar nous temes. Estalvi 
econòmic... 

19 de desembre 10 a 12h 
Sala 

Biblioteca 
Reunió 7 

  
C.P. Educació per la sostenibilitat: Monogràfic EA a les 
escoles 

20 de desembre 9 a 11h 
Sant 

Cugat del 
Vallès 

Reunió 7 

  Trobada de municipis amb horts escolars 20 de desembre 11 a 14h 
Sant 

Cugat del 
Vallès 

Jornada 20 

  Xerrades de la campanya "La Xarxa estalvia aigua"       
Tallers a la 
ciutadania 

  

  363 

   TOTAL        1340 

 
 

  G.T. Energia i Canvi Climàtic / Energia Sostenible local 

  G.T. Gestió dels recursos hídrics / Cicle local de l'aigua 

  G.T. Contaminació atmosfèrica / Millora de la qualitat de l'aire 

  G.T. Consum responsable / Consum r.l. i prevenció de residus 

  G.T. Contaminació acústica 

  G.T. Educació per la sostenibilitat 

  C.T. Indicadors 

  C.T. Gestió del litoral 

  Seminari Estratègia de la Xarxa 

 Govern i relacions institucionals 

 
Activitats amb participació o col.laboració 

Assistència com a públic 
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12a Assemblea general 

La 12a Assemblea General es va celebrar a Vic el 22 de febrer, i 

va suposar el tret de sortida del present mandat i un èxit de 

participació amb més de 150 persones representant gairebé un 

centenar d'administracions locals (ajuntaments, consells 

comarcals, diputacions) i també la representació de la 

Generalitat de Catalunya.  

L'Assemblea es va convertir en un punt de trobada, intercanvi i 

coneixement entre les nous membres de la Xarxa. 

Es va aprovar la Declaració de Vic pel compromís local 

envers Rio+20: cap al bon govern ambiental i l'economia 

verda. La Declaració de Vic destaca que en quinze anys de 

singladura, la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat ha 

deixat ben palès un ferm convenciment per incorporar els 

principis del desenvolupament sostenible al món municipal. Ara, 

justament quan han transcorregut dues dècades d'ençà de la 

Cimera de la Terra de 1992, que va inspirar la constitució 

mateixa de la Xarxa i que va marcar un punt d'inflexió en la 

manera d'abordar l'encaix del medi ambient en la societat, 

Nacions Unides ha organitzat la Cimera Rio+20. 

La Declaració de Vic ha estat aprovada per més de 90 ens 

locals membres de la Xarxa en els respectius Plens municipals, 

posant de manifest la plena vigència dels acords de Rio (Veure 

Annex). 

 
 

La 
Declaració 
de Vic ha 

estat 
aprovada per 

més de 90 
ens locals 
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Comissió de seguiment 

S’ha constituït la nova Comissió aprovada en l’Assemblea, amb 

34 representants. S’han celebrat dues sessions de la Comissió 

de seguiment (7 de juny i 13 de desembre).  

A destacar l’assistència de representants de la Generalitat de 

Catalunya, en especial de cara a la preparació de la Cimera 

Rio+20, i de representants de la resta de diputacions catalanes 

en la segona reunió, per tal de convertir-se en membres de la 

Xarxa en la propera Assemblea. 

La Comissió de seguiment ha aprovat el Pla operatiu de la 

Xarxa a desenvolupar per part de la Secretaria tècnica. 

També s’ha començat a germinar la constitució del Seminari 

d’Estratègia de la Xarxa, com a àmbit d’intercanvi polític i 

estratègic entre els membres de la Xarxa, amb una primera 

reunió a Castellar del Vallès on es va decidir prioritzar la gestió 

dels espais periurbans com a primer tema de debat. 
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2.2  Materials de la Xarxa 

S’ha publicat 16 materials diferents durant l’any 2012 

 
1   Dossier de la campanya: La Xarxa estalvia aigua 

    Dossier presentat al Taller de 2 i 10 de febrer 

2   Pla Estratègic de la Xarxa 2011-2015 

    Pla de mandat aprovat per la 12a Assemblea. Febrer 2012 

3   
Material campanya La Xarxa estalvia Aigua: Pósters, Díptics i ús de les xarxes 
socials 

    Conjunt amb Diputació de Barcelona i l'ACA. Febrer 2011 

4   La Xarxa estalvia Aigua: Calculadora estalvi domèstic d'aigua 

    Eina de suport a la campanya realitzada per la Secretaria tècnica. Març 2012 

5   Estudi sobre les Oficines 21 - Edició 2011 - 

    Actualització de l'Estudi sobre l'estat i el funcionament de les Oficines 21. Abril 2012

6   Idees per organitzar el Dia de l'Energia 

    Conjunt DiBa - Xarxa. Maig 2012 

7   
Material campanya Setmana Europea de l'Energia 2012: Dossier, Pósters, 
Díptics i ús de les xarxes socials 

    Conjunt DiBa - Xarxa. Maig 2012 

8   Revisió puntual del Model OOMM soroll i vibracions 

    Actualització per adaptar al·legacions del Gremi de Tallers 

9   Catàleg accions estalvi econòmic 

    Accions estalvi consum elèctric, climatització i gestió residus - 2012 

10   Casos pràctic d'avaluació i gestió del soroll 

    Juny 2012 

11   Declaració de Vic 

    Document aprovat. Traducció a l'anglès. Febrer i Juny 2012 

12   Millora de la sostenibilitat en l'ús de l'aigua en l'espai públic municipal 

    
Guia fruit del conveni Diputació de Barcelona amb Fundació AGBAR. Novembre 
2012 

13   
Consideracions sobre la normativa vigent a Catalunya en matèria de 
prevenció de la contaminació acústica 

    Octubre 2012 

14   Casos pràctics del projecte GPP Infonet 

    Gener 2012 

15   Calendari Escolar del Medi ambient 2012-2013 

    Edició nous curs. Setembre 2012 

16   Agenda Escolar del Medi ambient i el desenvolupament 2012-2013 

    Edició nous curs. Setembre 2012 

 
 

 

A 
destacar: 

 
Catàlegs 
d’accions 
d’estalvi 
econòmic 

 
 

Casos 
pràctics 
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2.3  Relació amb altres Xarxes i esdeveniments 
internacionals 

En base als convenis i acords que existeixen amb altres Xarxes 

durant el darrer any s’han realitzat col·laboracions i compartit 

experiències i coneixement amb: 

 CILMA (Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient a 

les comarques de Girona): S’ha col·laborat amb el Gestió 

energètica bàsica en el marc del Pacte d'Alcaldes. 

 Destacar també la trobada amb les diputacions catalanes 

per establir estratègies de col·laboració, que s’ha concretat, 

entre d’altres, amb la incorporació de les Diputacions a la 

Xarxa durant aquest any 2013. 

 UDALSAREA 21: La Vice-presidenta 1a de la Xarxa, Mercè 

Rius, va assistir a les 9a jornadas Agenda 21 Locales en 

Euskadi, celebrades el 21 de novembre a Vitoria. 

 Destacar especialment l’assistència enguany al Congrés  

general d’ICLEI i la presència a la Cimera Rio+20 durant el 

mes de juny, per part dels representants de la Diputació de 

Barcelona també en qualitat de President i Vice-presidenta 

de la Xarxa. 

 

Presència 
al congrès 
ICLEI i a 
la Cimera 
Rio+20  
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3. GRUPS DE TREBALL  
  

Els grups són en general, l’element bàsic dinamitzador del treball 
de la Xarxa, proposen i organitzen la major part de les activitats 
de la Xarxa i mantenen els contactes i l’intercanvi entre els 
municipis associats. Els Grups de treball s’han renovat a la 12a 
Assemblea general de Vic , i s’ha realitzat el procés d’inscripció a 
tots ells. 

 

 
Grups de treball 

Persones 
inscrites 

Ens 
 inscrits 

Comissió Permanent 

 

1. Energia 
Sostenible Local 96 68 

Badalona, El Prat, Girona, L’Hospitalet, 
Manresa, Tarragona, Vilanova i la Geltrú, 
Santa Margarida i el Monjos, Premià de 

dalt, Sant Cugat del Vallès, Reus, 
Diputació de Barcelona, ICAEN i TES 

2. Gestió del 
Cicle local de 

l’aigua 

58 40 

Cornellà de Llobregat, Òdena, Seva, 
Terrassa, Vic, Rubí, Sabadell, Navàs, 

Diputació de Barcelona i Agència 
Catalana de l‘Aigua 

3. Millora de la 
qualitat de l'aire 

43 32 
Àrea Metropolitana de Barcelona, 

Sabadell, Rubí, Terrassa, Badalona, 
Diputació de Barcelona i TES 

4. Prevenció de la 
contaminació 

acústica 
51 34 

Castellbisbal, Terrassa, El Prat de 
Llobregat, Girona, Sant Cugat del Vallès, 

Diputació de Barcelona i TES 

5. Consum 
responsable local 

i prevenció de 
residus 

71 47 

Barcelona, Lleida, Cornellà de Llobregat, 
Argentona, Terrassa, Diputació de 
Barcelona, Agència de Residus de 

Catalunya i TES 

6.Educació per la 
sostenibilitat 

47 38 

Esplugues de Llobregat, l’Hospitalet, El 
Prat, Cornellà, Ripollet, Sant Cugat del 

Vallès, Sant Joan Despí, Navarcles, Parc 
Natural de Collserola, Diputació de 

Barcelona i TES 

a. Comissió 
tècnica 

d’Indicadors de 
Sostenibilitat 

25 22 No en té 

b. Comissió 
tècnica per una 
gestió integrada 

del litoral 

25 15 No en té 

TOTAL 415 85  
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En el nou mandat hi ha 6 grups de treball i 2 comissions 
tècniques. En total, s’han inscrit als Grups o comissions 415 
representants electes o tècnics d’ens locals i administracions 
membres de la Xarxa, que representen a 85 ens.  

La majoria d’inscrits als Grups són personal tècnic municipal, 
però també s’han inscrit càrrecs electes, que representen a 85 
ens locals que suposen més del 75% de la població dels 
membres de la Xarxa. 

Tots els Grups disposen d’un dinamitzador de la Secretaria 
tècnica de la Xarxa, i a part personal tècnic expert referent de la 
Diputació de Barcelona, i representants tècnics de la Generalitat 
de Catalunya. 

Tots els Grups de treball i Comissions tècniques tenen un espai 
de treball exclusiu a la comunitat virtual de la Xarxa. 

S’han organitzat 49 activitats fruit de la tasca dels grups de treball 
de la Xarxa: 38 reunions de Comissions permanents o Grups de 
treball i 11 jornades o seminaris.  

L’assistència a les mateixes durant el 2012 ha estat de 1.078 
persones.  

L’elevat nombre de reunions s’explica pel fet que s’ha iniciat un 
nou mandat, amb major nombre de grups de treball o comissions 
tècniques, i un impuls de tots els Grups alhora. 

Tots els Grups de treball van celebrar una primera reunió de 
constitució i s’han dotat d’un Pla de treball específic. 
 
 
3.1 Grup de treball d’Energia Sostenible Local 

Ha celebrat 6 reunions i 2 jornades. 

A destacar la celebració de diversos seminaris d’intercanvi 
d’actuacions urgents d’estalvi econòmic en consums d’energia 
elèctrica i climatització municipal, que ha permès la publicació 
d’un Catàleg virtual sobre actuacions d’estalvi econòmic. 

També ha donat suport a l’organització de la Setmana de 
l’Energia Sostenible. 

Durant l’any 2012, la Xarxa s’ha convertit en Promotor del Pacte 
d’Alcaldes i Alcaldesses per una Energia Sostenible Local, i 
aquest Grup de treball és l’espai de referència en aquest sentit. 

Destacar també la col·laboració, en el marc del Grup de treball, 
amb institucions o entitats com l’ICAEN, APERCA, el Clúster 
d’energia, ECOVIURE... 
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3.2 Grup de treball de Gestió del Cicle Local de l’Aigua 

El Grup funciona a ple rendiment amb 8 reunions i 3 jornades 
organitzades. 

El Grup ha donat suport i ha fet el seguiment de la campanya de 
sensibilització “La Xarxa estalvia aigua” durant tot l’any 2012. 

Ha organitzat dues activitats, ambdues amb col·laboració amb 
l’ACA: 

 “Jornada sobre manteniment de rieres (urbanes i naturals)”, 
celebrada el 3 d’octubre, on es van exposar els criteris de 
gestió i casos pràctics de manteniment de rieres. 

 “Sessió sobre efectes dels canvis en el cànon de l’aigua als 
ens locals”, celebrada el 15 d’octubre exclusiva pels 
membres del Grup.  

També s’ha publicat el manual “La millora de la sostenibilitat en 
l’ús de l’aigua en l’espai públic municipal”, fruit del treball 
realitzat l’anterior mandat pel mateix Grup de treball i arran del 
conveni entre la Diputació de Barcelona i la Fundació AGBAR.  

El document fa un recull de les millors tècniques disponibles i de 
diversos exemples d’experiències locals d’aplicació sobre la 
reutilització de recursos hídrics no potables, sobre la millora de 
l’eficiència de les xarxes d’abastament urbà i en la millora de la 
gestió de l’aigua dels espais públics enjardinats. 

 
 
3.3 Grup de treball de millora de la Qualitat de l’Aire 

Es tracta d’un Grup de nova constitució, no hereu de cap grup 
anterior. A part, a les reunions del Grup s’ha convidat als 
municipis afectats pel Pla de millora de la qualitat de l’aire de la 
regió metropolitana de Barcelona. 

S’han celebrat 4 reunions i 1 jornada. 

Conjuntament amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona, es va 
organitzar la “Jornada tècnica: Introducció a la contaminació 
odorífera”, celebrada el 28 de juny. 

S’està col·laborant plenament amb el Departament de Territori i 
Sostenibilitat, per coordinar actuacions amb els ens locals. 

 
 
3.4 Grup de treball de prevenció de la contaminació 
acústica 

Ha iniciat la seva tasca molt activament, amb 6 reunions 
celebrades. 

A destacar la organització de dos Seminaris d’intercanvi de casos 
pràctics d’avaluació i gestió del soroll, que ha permès recopilar i 
publicar un Banc de casos pràctics a la comunitat virtual de la 
Xarxa. 
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Per altra banda, s’han recopilat els canvis en l’aprovació d’OOMM 
de soroll i vibracions per part d’ens locals a partir de l’Ordenança 
model. 

S’ha iniciat el procés d’elaboració d’una nova Ordenança tipus.  

El Grup ha donat suport al document tècnic “Consideracions 
sobre la normativa vigent a Catalunya en matèria de prevenció de 
la contaminació acústica” elaborat per la Diputació de Barcelona. 

Finalment, s’ha iniciat el procés de redacció de documents 
models sobre gestió del soroll. 

 
 
3.5 Grup de treball de consum responsable local i 
prevenció de residus 

Ha celebrat 5 reunions i 3 jornades. 

A destacar la celebració d’un seminari d’intercanvi d’actuacions 
urgents d’estalvi econòmic en la recollida selectiva de residus, 
celebrat el 6 de juny. 

També s’ha treballat, conjuntament amb el Grup d’Educació per 
la Sostenibilitat, en el suport i participació a la Setmana Europea 
de Prevenció de Residus.  

Fruit de debats en aquest i altres grups, s’ha creat un espai 
específic de gestió dels Horts urbans a la comunitat virtual de la 
Xarxa. 
 
 
3.6 Grup de treball d’Educació per la Sostenibilitat 

És un altre Grup de nova fornada. 

El Grup ha organitzat el Curs “Sostenibilitat i comunicació 2.0”, 
durant el mes d’octubre, on s’han exposat les bases i les eines 
principals per aplicar les eines 2.0 i les xarxes socials a l’àmbit de 
la sensibilització i educació ambiental. 

S’han fet visites als Horts escolars de Sant Cugat del Vallès. 
 
 
3.7 Comissió tècnica de municipis per una gestió 
integrada del litoral 

S’ha reunit en dues ocasions durant l’any 2012 per intercanviar 
experiències i presentar la proposta de Projecte Life + Posidonia 
Garraf i la nova normativa sobre pesca-turisme.  
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3.8 Hem après, volem compartir 
 
Fruit de l’activitat dels Grups de treball, i a part dels materials 
concrets que s’han elaborats, el treball en xarxa també ha 
generat uns coneixements – de caràcter més intangible – que 
s’han transmès als membres de la Xarxa. 
 

 

Hem après, volem compartir 

 Quines actuacions es poden realitzar (low cost o amb 
inversió) per estalviar diners en els consums 
d’energia municipals > Publicades al Catàleg 
d’estalvi econòmic. 

 Necessitem disposar de ratios i indicadors per 
comparar-se entre municipis > Publicat el Comparador 
virtual 

 Volem participar en la preparació d'un nou Decret 
sobre contaminació lluminosa de la Generalitat de 
Catalunya > Previst pel 2013 

 Volem millorar la comptabilitat energètica municipal 

 Hem establert comunicació amb responsables de 
l‘ACA per conèixer com ens afecten els canvis que es 
van produint, sobretot a nivell econòmic (cànon de 
l’aigua, privatització ATLL...). 

 Necessitem millorar el control de la gestió de 
concessions dels serveis locals d'aigua > Prioritat pel 
2013 

 Hem d’aprendre com gestionar el manteniment de 
lleres en zones urbanes. 

 Necessitem un replantejament del paper dels ens 
locals en la millora de la qualitat de l’aire 

 Hem après i conegut eines per millorar la gestió de la 
contaminació per olors. 

 Estem treballant en una Ordenança municipal TIPUS 
de soroll i vibracions, a la qual els municipis només 
s’hi hauran d’adherir per complir legalment. 
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 Hem debatut i necessitem replantejar les prioritats en 
matèria de prevenció de residus a escala local. 

 Volem ajudar a nous municipis a impulsar Plans de 
compra verda municipal > Previst 2013 

 Hem començat a aprendre a fer servir les eines 2.0. 

 Començarem a reflexionar sobre quin paper hem de 
tenir en relació a la promoció de l’educació ambiental 
a les escoles, davant els canvis que es van produint 
(econòmics, però també de noves eines i 
plantejaments). 

 Volem impulsar accions de voluntariat a l’entorn de la 
protecció del litoral. 

 Ens preocupa com impulsar la promoció i gestió dels 
espais periurbans, en àmbits com els horts socials i 
municipals. 

 



Informe de gestió de la Xarxa 2012 – 2013 

 
 

 
 
 
Document de síntesi        27  
 
 

4. PROJECTES  

D’entre els projectes desenvolupats enguany, es destaquen: 

4.1 Ambientalització de la Xarxa 

4.1.1 La Xarxa renova el segell Zero CO2 

La Xarxa, en col.laboració amb ECODES, ha calculat les 

emissions de gasos d'efecte hivernacle derivades de la seva 

activitat durant l'any 2011, aquestes emissions són corresponents 

al consum energètic de les sales i locals que utilitzen per 

desenvolupar la seva activitat, desplaçaments en transport públic, 

tren, automòbil, i cotxe, i altres viatges, així com el consum i 

disposició de paper. 

En total les emissions per a l'any 2011 ascendeixen a 11,86 

tones de CO2e. 

La majoria de les emissions corresponen al transport de ponents i 

assistents a les activitats de la Xarxa. Però ja en l'organització 

d'activitats es prenen mesures per reduir les emissions: sinó 

s'apliquessin mesures com promoure i utilitzar el transport públic, 

o aprofitar de forma eficient les publicacions en paper, les 

emissions totals haurien estat de 10 tones de CO2e superiors, per 

tant, en termes de reducció les emissions s'han reduït un 46%. 

A més, la Xarxa vol arribar fins al final i ha decidit realitzar la 

compensació de les emissions que no ha pogut reduir i que són 

necessàries per al desenvolupament de la seva activitat a través 

de la plataforma ZeroCO2. 

Existeixen diversos projectes en els quals es poden compensar 

les emissions de CO2, però en aquesta ocasió s'ha escollit el 

projecte a través d'una votació en la darrera Assemblea de la 

Xarxa i a través de vot elèctronic a la comunitat virtual. 

Fruit dels resultats de les votacions, la compensació 

d'emissions s'ha realitzat en el projecte Conservació de 

l'Amazònia a Madre de Dios a Perú. 

Es tracta d'un projecte de desforestació evitada que comprèn 

100.000 ha de selva. L'àrea està situada a menys de 50 km als 

costats de les nova carretera interoceànica que uneix els ports 

del Brasil amb els peruans, a la regió que pertany al corredor 

ecològic Vilcabamba-Amoró a l'Amazònia peruana, una de les 

S’han 
compensat les 
emissions de 

CO2 en un 
projecte a 

l’Amazones, 
escollit pels 

propis 
membres de la 

Xarxa 
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zones del món on es troba un major nombre d'espècies 

amenaçades "(hotspot" de biodiversitat). 

El càlcul i compensació de les emissions de gasos d'efecte 

hivernacle derivats de l'activitat de la Xarxa durant el 2011 i 

l'adquisició d'un compromís de seguir desenvolupant accions de 

reducció de GEH, li han permès l'obtenció del Segell que 

acredita un estatus "ZeroCO2"per a un durant un període d'un 

any a partir de setembre 2012. 

 

Registre d'emissions de CO2     

Inventari 2011 Tn CO2 Evitades 

Consum energètic sales 1,585   

Subtotal  1,585 0 

Consum de paper 0,379 0,707 
Transport jornades, assemblea i 
reunions 

8,088 8,806 

Transport Secretaria tècnica 1,805 0,678 

Subtotal  10,272 10,192 

      

TOTAL 11,857 10,192 
   46% 

Projecte compensació: Conservació de l'Amazònia a Madre de Dios a Perú. 
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4.2  Coordinació de campanyes de sensibilització 
ambiental 

Durant l’any 2012 s’ha fet un pas endavant en el suport ja 

existent als ens locals en matèria de campanyes de 

sensibilització ambiental. D’aquesta manera, s’ha assumit un 

doble rol:  

 La Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat ha servit 

d’espai de debat, reflexió i coordinació de les campanyes de 

sensibilització ambiental. Els propis Grups de treball fan 

arribar propostes de temàtiques i en el GT d’Educació per la 

Sostenibilitat, conjuntament amb altres grups sectorials, es 

poden debatre les necessitats dels municipis. 

Per altra banda, l’espai virtual la Xarxa en xarxa ha servit 

com a banc comú de recursos pels municipis interessats, i 

s’han utilitzat la presència de la Xarxa a les xarxes socials 

per donar suport a les campanyes (facebook, twitter i 

youtube). 

 La Diputació de Barcelona, a través de l’OTSPDA, ha 

establert les temàtiques i el calendari de les campanyes i ha 

ordenat i ofertat els recursos i el suport als ens locals en 

cada cas. D’aquesta manera s’han ofertat recursos de forma 

agregada, i no dispersa, per tal de millorar l’impacte dels 

mateixos. 

S’han realitzat campanyes coordinades de sensibilització 

ambiental en tres àmbits (aigua, energia i residus): 

 



Informe de gestió de la Xarxa 2012 – 2013 

 
 

 
 
 
Document de síntesi        30  
 
 

4.2.1 La Xarxa estalvia aigua 

Campanya impulsada conjuntament entre la Xarxa, la Diputació 

i l’Agència Catalana de l’Aigua, amb l’objectiu és promoure 

actuacions de sensibilització, coordinades, per promoure 

l’estalvi i gestió eficient de l’aigua en l’àmbit domèstic. 

Les activitats s’han desenvolupat durant tot l’any 2012, i s’han 

realitzat campanyes de sensibilització a 54 municipis, amb una 

població equivalent de més de dos milions d’habitants. 

Com a recursos materials i de comunicació s’han lliurat i 

elaborat: 

 24.200 kits d’estalvi domèstic d’aigua 

 4.025 guies d’usuari d’estalvi domèstic d’aigua 

 25.170 fulletons “Saps com estalviar aigua ?” 

 Dues exposicions (L’Aigua en equilibri i La Nova Cultura de 

l’Aigua) a 48 municipis 

 50 xerrades a escoles i públic adult sobre estalvi d’aigua i 

entendre el rebut de l’aigua, amb més de 1.500 assistents. 

 Materials complementaris per escoles cedits per 

UNESCOCAT 

 Imatge comuna de campanya elaborada per la Diputació de 

Barcelona. 

 Suport i elaboració de cartells i materials específics pels ens 

locals participants. 

 Creació d’una calculadora virtual per a l’estalvi domèstic 

d’aigua. 

 Coordinació recursos comuns i presència als mitjans:  

aparició a TV3 als progremes Divendres i El Medi Ambient. 

 Creació de l’espai comú a la comunitat virtual la Xarxa en 

xarxa i recursos audiovisuals a Youtube.. 

 Presència a twitter: #estalviaigua ; creació de la pàgina de 

Facebook/estalviaigua ; apartat específic pels municipis a la 

web de la Xarxa i difusió a Sostenible.cat. 

Per finalitzar la campanya es realitzarà un informe d’avaluació a 

partir de qüestionaris als propers municipis participants. 

Suport a 54 
ens locals 
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4.2.2 Setmana Europea de l’Energia Sostenible 

Del 18 al 22 de juny de 2012, la Comissió Europea va organitzar 

la Setmana de l’Energia Sostenible 2012 (EUSEW 2012). La 

Diputació de Barcelona i la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la 

Sostenib   

ilitat va posar a disposició dels ajuntaments una oferta de 

recursos per tal que els municipis pugessin dotar de continguts 

l’esdeveniment i perquè seguissin les directrius del Pacte 

d’Alcaldes i Alcaldesses pel que fa a la comunicació i 

sensibilització.  

Els objectius bàsics de la campanya es centraven en: 

- Informar i conscienciar a la població en l’ús més racional 

de l’energia per tal d’aconseguir un estalvi energètic a 

les llars. 

- Difondre el Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses, i la 

implantació del Pla d’acció per una energia sostenible 

(PAES) entre la població dels municipis adherits. 

La campanya va tenir una bona acollida per part dels ens locals. 

Van ser 90 els que s’hi van adherir i 89 els que van sol·licitar 

algun dels recursos facilitats per l’Àmbit de Medi Ambient de la 

Diputació de Barcelona. 

Sota el lema genèric "Saps com estalviar energia?", i amb 

l'objectiu de demostrar que l'estalvi energètic és bo alhora per a 

l'economia i per al medi ambient, els ajuntaments van organitzar 

activitats diverses amb els recursos lliurats: 

 Més de 4.200 infants i les seves famílies van participar en el 

taller "Juguem amb energia" en prop de 40 poblacions. 

 Les tres exposicions de la campanya "Actuem amb energia", 

"Gradua't en energia" i "Respostes al canvi climàtic. El 

paper dels municipis" van itinerar per 18 municipis. 

 Al seu torn, 20 ciutats més van organitzar sessions de 

cinema amb cinc documentals de llargmetratge sobre 

energia seleccionats pel FICMA. 

 Les actuacions van comptar amb el suport de 40.000 díptics 

“Saps com estalviar energia… elèctrica a casa ?” 

 S’ha elaborat una imatge comuna i cartells divulgatius 

personalitzats per als municipis. 

Suport a 90 
ens locals  
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 S’ha creat una calculadora virtual d'emissions de gasos 

d'efecte hivernacle. 

 Coordinació recursos comuns i presència als mitjans: 

aparició a COM Ràdio i el prorgrama Divendres de TV3, 

amb una audiència de més de 200.000 persones. 

 Creació de l’espai comú a la comunitat virtual la Xarxa en 

xarxa i recursos audiovisuals a Youtube. 

 Presència a twitter: #EUSEW #energiasostenible ; aportació 

de totes les activitats dels ens locals a la pàgina oficial de 

Facebook de l’EUSEW ; apartat específic pels municipis a la 

web de la Xarxa i difusió a Sostenible.cat. 

S’ha elaborat un Informe d’avaluació de la campanya. La 

valoració final és molt bona (4,20 sobre 5): es valoren molt 

positivament el suport tècnic rebut i la claredat en la informació 

aportada per part de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la 

Sostenibilitat; i l’organització i l’interès dels recursos. 

 

4.2.3 Campanya complementària per la Setmana Europea 

de Prevenció de Residus  

La Setmana Europea de la Prevenció de Residus enguany es va 

celebrar entre el 17 i el 25 de novembre de 2012. En aquest 

cas, en coordinació amb l’Agència de Residus de Catalunya, la 

Diputació de Barcelona i la Xarxa ha donat suport als ens locals 

a través d’una oferta de recursos i suport complementaris als 

recursos i eines disponibles. S’ha donat suport a 20 ens locals. 

 L’exposició “Les 4 RRRRs” 

 6 xerrades sobre compra amb seny. 

 11 accions de suport a mercats d’intercanvi: l’espectacle 

Reciclown, el Taller “De menjar no en llencem ni mica”, i el 

Taller de reparació de bicicletes “Biciclot”. 

 Suport a l’adaptació de cartells i materials específics pels 

ens locals participants. 

 Creació de l’espai comú a la comunitat virtual la Xarxa en 

xarxa i recursos audiovisuals a Youtube. 

 Presència a twitter: #residus, #ewwr , i difusió a 

Sostenible.cat. 

Suport a 20 
ens locals 
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4.3  Agenda escolar del medi ambient i el 
desenvolupament 

L’Agenda Escolar Europea del Medi Ambient i el 

desenvolupament és un producte d’educació ambiental adreçat 

a alumnes de secundària (per tant, entre 12 i 16 anys), amb el 

que es pretén difondre els principis de la sostenibilitat, bo i 

promovent el respecte i l’estimació vers el medi ambient.  

Durant el curs 2012-2013, s’han distribuït prop de 86.000 

agendes a 115 municipis de Catalunya.  

Pel que fa als calendaris escolars, parents directes de les 

agendes però adreçats a aules de primària, se n’han distribuït 

8.150 exemplars a 96 municipis de la Xarxa. Amb aquest curs, 

han arribat a la seva quarta edició i s’han fet presents a 

aproximadament 500 centres escolars de Catalunya, 

majoritàriament de la província de Barcelona.    

Els continguts d’ambdós productes han estat elaborats per 

tècnics de la Gerència de Serveis del Medi Ambient. L’Àrea 

d’Educació n’ha revisat, com de costum, la seva adequació 

pedagògica.  

La temàtica, aquest cop centrada en com ens relacionem amb 

el medi ambient a través dels sentits.  

El web de l’Agenda Escolar (http://agendaescolar.diba.cat) 

s’estrena amb una nova imatge i se’ns presenta més dinàmica i 

interactiva que mai. Amb uns continguts que es van renovant i 

actualitzant durant el curs, els alumnes tindran l’ocasió de 

participar enviant imatges, comentaris o propostes, algunes de 

les quals van acompanyades de premis. Al web també s’hi 

podrà trobar un vincle al girafulls, és a dir, la versió electrònica 

de l'agenda en format paper.  

 

 

 

 

 

 

 

86.000 
agendes 
escolars   

a 
115 

municipis 
 
 
 

8.150 
calendaris 
escolars 

a 
96 

municipis 
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5. DIFUSIÓ I COMUNICACIÓ 

En els aspectes de difusió i comunicació de la Xarxa cal 

destacar que s’ha aprovat l’estructura de l’Ecosistema de 

mitjans de la Xarxa – com acció del Pla operatiu – i que inclou 

l’aplicació en els següents mitjans de comunicació: 

 

 

 

 

 
5.1  Pàgina  WEB 

La web de la Xarxa (www.diba.cat/xarxasost) es renova i 

actualitza periòdicament, com a mínim mensualment, amb 

l’objectiu d’informar tants als membres de la Xarxa com al públic 

en general interessat en les activitats i productes elaborats.  

Els apartats dedicats a l’Assemblea general o al Materials 

elaborats per la Xarxa i les Jornades i cursos estan totalment 

renovats.  

En el mateix sentit s’han creat nous apartats monogràfics 

dedicats a les campanyes coordinades de sensibilització La 

Xarxa estalvia aigua i la Setmana Europea de l’Energia 

Sostenible. 
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5.2  Sostenible, la revista digital de la Xarxa 

La revista SOSTENIBLE, destinada a difondre les actuacions 

del món local i dels membres de la Xarxa a la ciutadania en 

general i al sector del medi ambient en particular, rep una 

mitjana d'unes 10.000 visites mensuals i té més de 4.320 

subscriptors 

D'altra banda, SOSTENIBLE també està present a les xarxes 

socials com Facebook i Twitter, una nova forma de difondre els 

seus continguts i on la revista ja compta amb més de 3.500 

seguidors. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3  Eines 2.0. 

L’any 2012 ha estat l’any de la plena irrupció de la Xarxa en les 

xarxes socials 2.0., després d’un primer any de proves. L’ús de 

les xarxes socials dóna resposta a diversos objectius i cada eina 

té destinataris i objectius diferents. També s’ha millorat en la 

programació de continguts per evitar un excés de càrrega de 

feina. 

En aquest moment s’utilitzen les següents eines: 

 Comunitat virtual Xarxaenxarxa  

La comunitat virtual és l’eina 2.0 per excel·lència de la Xarxa i 

per a ús exclusius dels seus membres i compta ja amb més de 

900 usuaris. 

Ús ple de 
les xarxes 
socials 2.0 
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Durant l’any 2012, s’ha consolidat plenament com a plataforma 

que facilita als membres de la Xarxa intercanviar experiències, 

dubtes i opinions amb la creació dels espais específics per a 

cada Grup de treball,.... La comunitat compta amb una sèrie 

d’espais i aplicatius, com fòrums, blocs, agenda, enquestes o 

xat, entre d’altres. (http://xarxaenxarxa.diba.cat) 

 Canal Youtube de la Xarxa  

També com a extensió de les eines 2.0, s’ha consolidat el canal 

Youtube de la Xarxa (www.youtube.com/xarxasost) i s’ha 

renovat la imatge gràfica del mateix. És d’us públic. 

Enguany s’ha utilitzat també com a suport per a materials 

audiovisuals de les campanyes coordinades de sensibilització 

ambiental sobre estalvi d’aigua, energia i prevenció de residus i 

ja supera les 8.000 visualitzacions de vídeos. 

 Canal Twitter de la Xarxa 

Enguany s’ha creat el perfil a twitter de la Xarxa 

(www.twitter.com/xarxasost) i s’han superat els 800 seguidors i 

les 1850 piulades. El canal ha permès generar sinèrgies amb els 

canals twitter dels membres de la Xarxa i crear paraules claus 

específiques per a projectes i campanyes (p.ex. #estalviaigua). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pàgines i presència a Facebook de la Xarxa 

En l’àmbit de Facebook, s’ha creat una pàgina de suport a la 

campanya La Xarxa estalvia aigua 

(www.facebook.com/estalviaigua) amb més de 250 seguidors, i 

s’han difós les actuacions dels ens locals participants en les 

Setmanes de l’Energia Sostenible i la Prevenció de Residus en 

els respectius murs de facebook dels esdeveniments. 

Nous 
canals a 
Twitter i 
Facebook 
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Annex - EL COMPROMÍS DELS MEMBRES 
DE LA XARXA AMB LA SOSTENIBILITAT 
 
Municipis adherits a la Declaració de Vic i altres 
Declaracions institucionals 

 
Adherits 92 28 12 11 

Municipi 
Declaració 

de Vic 

Carta 
del 

Caminar

Fòrum 
Estratègia 

Residu 
Zero 

2013 L'any 
del riu 

Llobregat 

Abrera       Sí 

Alella Ple 28/06/2012 Sí     

Alpens Ple 10/07/2012       

L'Arboç     Ple 26/01/2012   

Arenys de Mar Ple 21/03/2012       

Argentona     Ple 19/12/2012   

Artés Ple 15/03/2012       

Avià Ple 19/03/2012       

Badalona Ple 29/05/2012 Sí     

Barcelona 2012 Sí     

Berga Ple 1/03/2012       

Bigues i Riells 2012       

Bruc, El Ple 21/03/2012       

Calaf Ple 27/04/2012       

Calella   Sí     

Cambrils   Sí     

Canet de Mar Ple 29/03/2012       

Capellades Ple 29/02/2012       

Cardedeu Ple 31/05/2012       

Castellar del Vallès Ple 29/05/2012       

Castellbell i el Vilar Ple 28/03/2012       

Castellbisbal     Ple 30/07/2012 Ple 03/12/2012 

Castellcir Ple 6/03/2012       

Castellví de Rosanes       Sí 

Centelles Ple 26/04/2012       

Cercs Ple 04/04/2012       

Cerdanyola del Vallès   Sí     

Cervelló       Sí 

Cornellà de Llobregat Ple 31/05/2012       

Esplugues de Llobregat Ple 16/05/2012 Sí     

Estany L'   Sí     

Figaró-Montmany Ple 30/03/2012       

Garriga, la Ple 30/05/2012 Sí     

Gavà Ple 5/06/2012       

Gelida     Ple 17/01/2012   

Granollers Ple 27/03/2012       
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Hospitalet, L' Ple 22/05/2012       

Lleida Ple 29/06/2012 Sí     

Lliçà de Vall Ple 30/05/2012       

Lloret de Mar   Sí     

Malgrat de Mar Ple 12/04/2012       

Manlleu Ple 20/03/2012       

Masies de Voltregà, Les Ple 10/05/2012       

Masnou   Sí     

Mataró Ple 12/04/2012 Sí     

Molins de Rei Ple 31/05/2012     Sí 

Mollet del Vallès Ple 26/03/2012 Sí     

Montmeló Ple 29/05/2012 Sí     

Navarcles Ple 30/05/2012       

Navàs Ple 19/06/2012       

Òdena Ple 13/03/2012       

Olesa de Montserrat       Ple 26/07/2012 

Olost Ple 5/06/2012       

Olot   Sí     

Palau-solità i Plegamans Ple 31/05/2012 Sí     

Pallejà Ple 31/05/2012 Sí     

Papiol, El Ple 29/03/2012     Sí 

Pobla de Claramunt, la Ple 13/03/2012       

Prat de Llobregat, El Ple 04/07/2012       

Roca del Vallès, la Ple 28/03/2012       

Roda de Ter Ple 15/05/2012       

Sabadell Ple 5/06/2012 Sí     

Sant Adrià de Besòs Ple 27/04/2012       

Sant Andreu de la Barca Ple 25/04/2012     Sí 

Sant Antoni de Vilamajor     Ple 26/01/2012   

Sant Boi de Llobregat Ple 28/03/2012 Sí     

Sant Celoni Ple 31/05/2012       

Sant Cugat del Vallès Ple 16/04/2012 Sí     

Sant Cugat Sesgarrigues Ple 14/03/2012       

Sant Feliu de Llobregat       Sí 

Sant Fruitós de Bages Ple 13/06/2012       

Sant Joan de Vilatorrada Ple 26/07/2012       

Sant Joan Despí Ple 20/07/2012 Sí   Sí 

Sant Just Desvern   Sí     

Sant Llorenç Savall Ple 26/09/2012       

Sant Martí Sesgueioles Ple 19/03/2012       

Sant Pere de Torelló Ple 26/03/2012       

Sant Quirze de Besora Ple 18/04/2012       

Sant Sadurní d'Anoia Ple 28/03/2012   Ple 27/06/2012   

Sant Salvador de Guardiola Ple 10/05/2012       

Santa Coloma de Cervelló Ple 26/04/2012 Sí   Sí 

Santa Coloma de Gramenet Ple 26/03/2012       

Santa Margarida de Montbui   Sí     
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Santa Margarida i els Monjos Ple 26/03/2012   Ple 25/06/2012   

Santa Maria de Corcó Ple 13/03/2012       

Santa Maria de Palautordera Ple 31/05/2012       

Santa Perpètua de Mogoda Ple 28/03/2012 Sí Ple 29/12/2011   

Sentmenat Ple 31/05/2012       

Seu d'Urgell, la Ple 14/05/2012       

Subirats     Ple 1/08/2012   

Súria Ple 28/03/2012       

Talamanca Ple 11/072012       

Tarragona Ple 18/05/2012       

Terrassa Ple 31/05/2012   Ple 24/11/2011   

Tiana Ple 05/06/2012 Sí     

Torelló Ple 28/05/2012       

Tortosa Ple 02/07/2012       

Vacarisses Ple 28/03/2012       

Vallgorguina Ple 9/03/2012       

Vallirana Ple 28/03/2012       

Vallromanes Ple 19/04/2012       

Vic Ple 7/05/2012       

Viladecans Ple 27/09/2012 Sí     

Vilafranca del Penedès 2012   Ple 26/06/2012   

Vilanova i la Geltrú Ple 7/05/2012       

Vilassar de Dalt Ple 28/03/2012       

          

Diputació de Barcelona Ple 26/07/2012       

Consell Comarcal Alt Penedès     Ple 12/07/2012   

Consell Comarcal d'Osona Ple 27/06/2012       

Consell Comarcal del Garraf Ple 22/03/2012       

Consell Comarcal de l'Alt Urgell Ple 14/06/2012       

Àrea Metropolitana  
de Barcelona 

2012       

Parc de Collserola Ple 04/10/2012       
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Secretaria tècnica: 
Diputació de Barcelona 
Carrer del Comte d’Urgell, 187. Edifici del Rellotge, 2n. 08036 Barcelona 
Tel. 934 022 222   Fax 934 022 493    xarxasost@diba.cat   www.diba.cat/xarxasost  
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