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El repte d’assolir la 

sostenibilitat és massa 

ampli per ser entomat per 

l’Ajuntament o qualsevol 

organització de manera 

aïllada. 

Ens enfrontem a problemes 

complexos i grans 

incerteses. No tenim 

receptes; ens cal compartir 

idees, buscar solucions 

diverses, potenciar la 

imaginació creativa.  

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/entitats-i-empreses
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Les aliances locals per la 

sosteniblitat aporten valor afegit: 

incideixen en la responsabilitat de 

les organitzacions que participen, 

en milloren l’eficiència, promouen el 

deplegament de millors serveis de 

l’Ajuntament, augmenten la 

transparència. 

Xarxa Barcelona + Sostenible 

Associatiu i 
cívic; 266 

Empresarial; 
423 Universitats; 10 

Col·legis 
professionals; 

26 

Sindicats; 2 

Administracions
; 12 

Equipaments; 
35 

Grups polítics 
municipals; 7 

Centres 
educatius; 

352 

Més de 1.200 organitzacions compromeses 

Què ens uneix? 

Un marc comú de treball: el Compromís Ciutadà per la 

Sostenibilitat. 

Fruit d’un ampli procés participatiu. 10 objectius, 100 línies d’acció. 

http://bcnsostenible.cat/web/punts?v=list&categoria[0]=b04&categoria[1]=c03&multi_word_search=W10=&order=alphabetic_asc
http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
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Com ens ho fem? 

Ajuntament de Barcelona. Promotor de la iniciativa.  

Aporta la Secretaria Tècnica, amb seu a La Fàbrica del Sol, i els recursos de suport: Escoles + 

Sostenibles; Comerç + Sostenible 

 

Consell Ciutadà per la Sostenibilitat. Lidera la xarxa 

Òrgan de participació sectorial de l’Ajuntament de Barcelona.  

 

Grups de treball, processos i sessions participatives. Oberts a tota la xarxa 

Amb responsabilitat compartida, tant per abordar els objectius del Compromís com per alimentar la 

xarxa: 

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/escoles-sostenibles
http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/escoles-sostenibles
http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/escoles-sostenibles
http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/comerc-sostenible
http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/comerc-sostenible
http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/comerc-sostenible
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Com passem del compromís a l’acció? 

Les organitzacions de la xarxa es comprometen a fer plans d'acció voluntaris per contribuir als 

objectius compartits. Actualment conviuen diversos tipus de contribució. 
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Plans d'acció individuals i bones pràctiques. 

Cada organització decideix els continguts i l'abast. 

Com passem del compromís a l’acció? 

Plans d'acció a doble escala. Els gremis, les 

associacions de comerciants i les 

organitzacions professionals desenvolupen 

plans d'acció escalables als seus associats, 

que poden adherir-se a les accions 

proposades. 

Xarxes d'acció i "microxarxes". Grups 

d'organitzacions realitzen accions similars i 

comparteixen metodologies i resultats. 

Projectes col·laboratius. Els membres de 

diferents organitzacions uneixen les seves 

forces per decidir i dur a terme una iniciativa. 

Sovint són les més innovadores socialment i 

alhora les de gestió més complexa. 

https://vimeo.com/184814433


 

 

Compromís de Barcelona pel Clima 2015-2017  
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Projectes col·laboratius 



 

 

Compromís de Barcelona pel Clima 2015-2017  
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Projectes col·laboratius 

http://continguts-lameva.barcelona.cat/barcelona-pel-clima/ca/la-ciutadania-actua/projectes-ciutadans-pel-clima/projectes-ciutadans-pel-clima-2015-2017
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Projectes col·laboratius 

Resultats reals 

 



 

 

Resultats reals 

 

10 

Projectes col·laboratius 



 

 

Resultats reals 

 

11 

Projectes col·laboratius 

http://lameva.barcelona.cat/barcelona-pel-clima/ 

http://hdl.handle.net/11703/108375
http://lameva.barcelona.cat/barcelona-pel-clima/sites/default/files/documents/guia_canvi_climatic.pdf
http://lameva.barcelona.cat/barcelona-pel-clima/sites/default/files/documents/guia_canvi_climatic.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=J4ktQINNvUw&index=8&list=PL-_DKISeIjZklZLjv1sjlEwaS5Kvq4nzf


Règim general de subvencions de concurrència competitiva  

 

La relació amb el Pla Clima  

 

Projectes en agrupació 

• Mínim 3 organitzacions, degudament constituïdes i actives. 

• Únic interlocutor- líder membre de la Xarxa Barcelona + 

Sostenible 

• Tots els membres beneficiaris 

 

La dotació pressupostària per la convocatòria de l’any 2018 és de 

200.000,00€ 

• Es subvencionarà fins al 80% amb un topall màxim de 

20.000€ 

 

Període d’execució de 12 mesos 
12 

1a convocatòria de subvencions per projectes pel Clima (2018) 

 

Particularitats i resposta 

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/page/subvencions-pel-clima
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sol.licituds 
inadmeses 

21% 

atorgades 
22% 

denegades 
per manca de 

pressupost 
49% 

denegades 
per no passar 
la nota de tall 

8% 

1a convocatòria de subvencions per projectes pel Clima 

 

Particularitats de les sol·licituds: 49 sol·licituds presentades de 142 entitats diferents 

 

Associacions  
32% 

Cooperatives 
9% 

Empreses i 
autònoms 

32% 

Fundacions 
13% 

Universitats  
8% 

Centres 
educatius 

6% 
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1a convocatòria de subvencions per projectes pel Clima 

Projectes i seguiment 

 
11 projectes amb 36 entitats 

Pobresa energética 

- Reforma passiva i consciència activa per 

fer front a la pobresa energètica 

 

- Pobresa energètica zero: apoderament 

dels barris 

 

Biodiversitat 

- Myp pel clima- creació d'un jardí vertical 

comunitari 

 

- Barreres i oportunitats cobertes mosaic 

 

Litoral 

- SomBlau - Comunitats pel Clima i el Mar 
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1a convocatòria de subvencions per projectes pel Clima 

Projectes i seguiment 

 

11 projectes amb 36 entitats 

Mobilitat: 

- Enfortiment de la mobilitat sostenible al 

districte Sants-Monjuïc 

 

Residus 

- Espai d’intercanvi de la Barceloneta- Punt 

Verd 2.0 

 

Recerca 

- Climate Change Challenge. Big Data for the 

city 

 

Educació 

- Blocs recerca i creació a l’ESO. Estratègies 

per transformar el teu Institut 

- Fem pinya contra el canvi climàtic 

- Co-creació d’un recurs educatiu en canvi 

climàtic (RECC) 
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• Acompanyament personalitzat amb una persona referent municipal. 
 

• Recolzament directe per temes i tràmits administratius amb una 
persona de l’equip d’administració. 

 

• Trobades presencials conjuntes.  

 

1a convocatòria de subvencions per projectes pel Clima 

Projectes i seguiment 
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• Establir lligams entre els projectes i sumar sinèrgies 

• Vincular-los de manera directa amb el Pla Clima de Barcelona 

• Aprendre col·lectivament al llarg de tot el procés 

• Aconseguir un ressò i uns resultats palpables que donin sentit a 
aquest tipus de projectes 

1a convocatòria de subvencions per projectes 

pel Clima 

 

Projectes i seguiment 
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Estat de la qüestió  

• La xarxa ha contribuït clarament al desenvolupament de noves 

estratègies municipals ->Pla Clima de la ciutat -> Declaració 

d’Emergència Climàtica  

• S’ha consolidat un col·lectiu amb actitud constructiva, que vol participar 

en les polítiques públiques.  

• S’han generat dinàmiques de treball col·laboratives per capacitar 

entitats i persones a diagnosticar i actuar de forma conjunta. 

Lliçons apreses 

• El procés és tant important com els resultats: hi ha un aprenentatge 

paral·lel Ajuntament - organitzacions i persones  

• Encara costa treballar de forma co-creativa entre entitats i empreses. 

• Cal invertir recursos (en termes econòmics i humans) per aconseguir 

resultats visibles i perdurables.  
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Reptes 

• El manteniment de la Xarxa B+S amb activitat útil i gratificant per a la 

diversitat d’organitzacions i persones, amb diferents cultures organitzatives, 

graus d’expertesa i implicació. 

• Fer créixer la Xarxa i augmentar-ne la diversitat (nous sectors i tipologia 

d’actors - Comerç/Turisme, grans empreses) 

• Projectar el coneixement dels compromisos i les accions en favor del clima 

més enllà dels membres de la Xarxa.  

Propers passos  

• Impulsar el treball ciutadà a favor del 

clima a diferents escales: 

 Taula per l’emergència climàtica 

 Grups de treball del consell de 

sostenibilitat 

 Noves subvencions pel clima 2020 
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100% 
finançament 
net 

 1 m2  
de verd  
per habitant 

1,2 m€  
ajudes 
projectes  
ciutadans 

45% 
d’emissions 
de GEH per 
capita que 
2005 
 
Ser neutres 
en carboni el 
2050 

MITIGACIÓ  ADAPTACIÓ  

I RESILIÈNCIA 

JUSTÍCIA 

CLIMÀTICA 

IMPULS  

A L’ACCIÓ 

CIUTADANA 

100 l/hab./dia 

0 pobresa 
energètica 

OBJECTIUS ESTRATÈGICS 2030 
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Les persones primer 

Començar per casa 

Transformar l’espai 
comú 

Economia climàtica 

Construcció col·lectiva 

5 ÀMBITS I 18 LÍNIES D’ACTUACIÓ 



PRINCIPIS DEL PLA 
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+ Responsables 
- Vulnerables 
+ Salut   
+ Qualitat de vida 



Gràcies per la vostra atenció 
eforcada@bcn.cat 

tpujol@bcn.cat  

mailto:eforcada@bcn.cat
mailto:tpujol@bcn.cat

