
 

 

 

XARXA DE CIUTATS I POBLES 

CAP A LA SOSTENIBILITAT 

17a Assemblea General  
Tarragona, 8 de març del 2017  

LLOC:  Auditori de la Diputació de Tarragona  
 

Ordre del dia  

09:00 Recepció dels membres de la Xarxa 

09:45 Benvinguda i obertura de la sessió 

  Valentí Junyent,   President de la Xarxa 

Josep Fèlix Ballesteros, Alcalde de Tarragona  

  Josep Poblet,   President de la Diputació de Tarragona 

 

 

Bloc 1: Assumptes generals 

10:15 Assumptes generals i normatius  

( Tota la documentació disponible en paper ) 

- Aprovació de l’Acta de l’Assemblea anterior (Sant Sadurní d’Anoia, 4 de 

febrer del 2016) 

- Proposta d’aprovació de la incorporació de nous membres de la Xarxa 

- Proposta d’aprovació de l’Acord entre la Xarxa i la Comissió Europea per a 

la promoció del Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses pel Clima i l’Energia 

- Donar compte de la Declaració SPP regions aprovada per la Comissió de 

seguiment de la Xarxa 

- Acord d’adhesió de la Xarxa en ple i suport a la Declaració basca 

 
10:20   Presentació de l’Informe de gestió 2016  

i del Pla anual d’activitats 2017, a aprovar per l’Assemblea 
Inma Pruna, Cap de la Secretaria tècnica de la Xarxa 

( Tota la documentació disponible en paper ) 

 

 



 

 

 
 

 
10:45   Què en sabem dels ODS ? 

Secretaria tècnica de la Xarxa 

 
 

11:00 h  Pausa - cafè 
 

Bloc 2: Intercanvi d’experiències en xarxa 

 

11:30 h  Taula rodona d’experiències locals de membres de la Xarxa 

Intercanvi de les pràctiques més interessants presentades durant 
l’any 2016 en les activitats de la Xarxa i el seu vincle amb els ODS. 

 

Bloc 3: Acords institucionals 

 
12:30  El Turisme Sostenible  

- Proposta d’aprovació de la Declaració de Tarragona per un 
turisme sostenible i proper al territori.  

 
 
13:00 Precs i preguntes sobrevingudes 

 
 Cloenda 

Imma Costa,   Diputada de Medi Ambient, 
Salut Pública, Enginyeria 
Municipal i Territori de la 

Diputació de Tarragona 

Valentí Junyent,    President de la Xarxa 

 

Bloc 4: Visita al monestir de Poblet 

 

13:30 Sortida amb transport col·lectiu fins Poblet 
 

14:30 Dinar a Poblet 
 

16:00 Visita al monestir de Poblet amb comentari guiat sobre els 
criteris de sostenibilitat incorporats al patrimoni 

 

 

17:30 Tornada a Tarragona en transport col·lectiu 

 (Per assegurar el bon funcionament de la visita, preguem ens confimeu el 

vostre interès en participar-hi en el full d’inscripció) 



 

 

 

 

 

En l’organització de l’Assemblea de la Xarxa es tenen en compte 

criteris ambientals i es compensaran les emissions de CO2 generades. 

 

 

20 anys 
 

Amb el suport de: 

 

 

 

Amb la col·laboració de: 

 

 

 

 

 

Com arribar-hi  

Auditori Diputació de Tarragona 

Carrer Pere Martell, 2 

43001 Tarragona 

Google Maps 

 

Inscripcions via mail a xarxasost@diba.cat 

Confirmeu si us desitgeu assistir a la Visita a Poblet (dinar inclòs) i si teniu 

algun requeriment dietètic. 

 

Secretaria tècnica de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat 

Comte d'Urgell 187, 08036 Barcelona 

Telèfon 934 022 222 – 37288 

xarxasost@diba.cat · www.diba.cat/xarxasost 

https://www.google.es/maps/place/Auditori+Diputaci%C3%B3/@41.11803,1.245055,14z/data=!4m5!3m4!1s0x12a3fd2c1cc67b15:0x49cf6eb32bcd43b2!8m2!3d41.1179791!4d1.245151?hl=ca
mailto:xarxasost@diba.cat
http://www.diba.cat/xarxasost

