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PRESENTACIÓ
Al llarg dels darrers quatre anys, moltes persones hem treballat
plegats als nostres pobles i ciutats per millorar la qualitat del
nostre medi ambient. En el si d'aquest col·lectiu cal remarcar la
feina dels representants polítics locals i la de molts tècnics
municipals i de la Diputació de Barcelona, però també la de les
empreses, les institucions i les entitats i, molt especialment, la
dels ciutadans.
En tot moment, la nostra aposta ha estat la de posar en marxa accions de
mitigació i adaptació al canvi climàtic i de sostenibilitat ambiental i econòmica,
tot cercant la creació de llocs de treball en línia amb l'estratègia Europa
2020 de creixement intel·ligent, sostenible i integrador.
No hem viscut temps fàcils, però els municipis han sabut reconèixer les
oportunitats que se'ls presentaven, han treballat amb convenciment i han trobat
solucions innovadores. Per això, avui, des d'aquí, els vull agrair personalment
l'esforç.
Entitats com ara la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat hi han tingut
un protagonisme decisiu i la Diputació de Barcelona ha estat sensible en tot
moment a les propostes del món local.
El III Fòru m sobre Medi Ambient i Món Local
ha estat el moment de fer
balanç i, també, de reflexionar i debatre per decidir el futur que volem.
Teniu a les vostres mans el Dossier dels resultats i conclusions dels dos dies
intensos de debats, intercanvi i treball que es va desenvolupar entre el 10 i l’11
22 de març al Recinte Modernista de Sant Pau de Barcelona. Aquest és un
document, doncs, amb voluntat de recollir la feina feta, marcar una fita en el
camí i servir a les noves generacions per continuar treballant a partir de la feina
feta. Des del Dossier, a més a més, podeu accedir a tots els continguts
generats durant el Fòrum: imatges, vídeos, ponències i coneixement per saberne més.
Per acabar, vull agrair l'acollida que ens ha brindat el Recinte Modernista de
Sant Pau, i destacar la seva funció com a seu de l'oficina mundial del Programa
de Perfils de Ciutats Resilients del Programa de Nacions Unides per als
Assentaments Humans, UN-Habitat. Crec que aquest fet deixa ben clar el
paper de la ciutat de Barcelona com a líder internacional en sostenibilitat.
Joan Puigdollers i Fargas.
Diputat delegat d'Espais Naturals i Medi Ambient de la Diputació de Barcelona.
President de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat.
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QUÈ VA SER EL III FÒRUM ?
El III Fòrum sobre medi ambient i món local. Caminant junts cap al 2020 i
més enllà es va celebrar els dies 10 i 11 de març del 2015 al Recinte
Modernista de Sant Pau de Barcelona; organitzat per la Diputació de Barcelona
amb la col·laboració de Sant Pau, l’Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de
Catalunya, l’Àrea Metropolitana de Barcelona i la Xarxa de Ciutats i Pobles cap
a la Sostenibilitat.

Objectius del III Fòrum sobre medi ambient i món local

El III Fòrum sobre medi ambient i món local. Caminant junts cap al 2020 i
més enllà s’estructura en dues jornades, cadascuna de les quals va tenir com
a eix inspirador els àmbits de reflexió següents:
•

Dimarts, 10 de març: La transició cap als objectius 2020 i més enllà

•

Dimecres 11 de març: El món local i les persones, treballant plegats pel
desenvolupament sostenible

Cada jornada es va dividir en tres espais amb diversos formats d'activitats,
algunes d'elles en paral·lel.
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EL III FÒRUM EN XIFRES:
•

Més de 530 participants
durant els dos dies.

•

44 activitats en dos dies entre plenaris,
taules
rodones,
tallers,
visites
tècniques, moments lúdics...

•

68 ponents convidats internacionals,
del món local, empresarial, universitari,
social, dels mitjans de comunicació...

•

38 ponències presentades a l’espai Networking.

•

En total més de 100 intervencions d’experts en sostenibilitat.

•

18 Tones de CO 2 compen sades per la celebració del Fòrum i
compliment d’altres criteris ambientals en l’organització.

•

Més de 13.000 visites a la w eb del Fòrum, més de 1.000 tuits i 2.500
visualitzacions de tots els vídeos generats.

acreditats

Recorda el III Fòrum en un
vídeo de 2 minuts.

...............................................................................................................................
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IDEES CLAU
Els
dos
dies
de
coneixements,
aprenentatges,
intercanvis
i
treball
participatiu del III Fòrum sobre Medi Ambient
i Món local van generar moltes idees i
conceptes.

Repassa les
principals idees i
conclusions del
Fòrum al vídeo.

Si ens hem de quedar amb les 10 idees
clau, les podríem resumir en
1. Hem de seguir caminant junts cap a
unes ciutats i pobles més sostenible per
assolir els objectius fixats per l’any 2020
– sobre canvi climàtic, energia, qualitat de l’aire, residus, aigua... – i assumir
nous objectius i reptes més enllà en els horitzons 2030 i 2050 i amb els
nous objectius de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides com
a base. Les ciutats i pobles seguirem promovent la sostenibilitat i ho farem
analitzant què hem fet, cap a on hem d'avançar i treballant en xarxa.
2. Hem d’avançar-nos als aconteixements del canvi climàtic i que les ciutats
siguin resilients. No ens hem d’oblidar del canvi climàtic, i cal seguir exigint
a les instàncies internacionals per assolir acords globals ambiciosos.
3. L'Ecosensibilitat és un valor emergent que està impregnant la societat i al
qual cal donar suport.
4. L'economia verda i circular ha d'impregnar tots els àmbits productius del
país i tendir cap al residu zero.
5. La sostenibilitat, i la gestió de l'aigua n'és un exemple, abasta qüestions
socials, econòmiques i ambientals.
6. Allò que fem de positiu a escala local no ha de ser contradictori amb allò
que cal fer globalment.
7. Les energies renovables són energies més democràtiques i amb un valors
socials.
8. Cal començar a pensar més enllà de ciutats sostenibles cap a ciutats
regeneratives.
9. Els governs locals hem de treballar tant si els estats ho fan com si no.
10. Hem de tenir la mentalitat dels nostres pares amb la tecnologia del s.XXI.
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INAUGURACIÓ
Posar de manifest el compromís del món
local amb la sostenibilitat, abordar els
reptes del futur, fomentar la col·laboració
públic- privada... Aquest són els objectius
principals del III Fòrum sobre Medi
Ambient i Món Local, tal i com va
destacar Joaquim Ferrer, Vice-president
tercer i President delegat de l'Àrea de
Territori i Sostenibilitat de la Diputació de
Barcelona.

‘Si no tre ballem tot s plegats àmbit públic, privat, recerca,
acadèmics i també
participació ciutadana - no
podrem avançar’,
Joaquim Ferrer

Joan Puigdollers, regidor de Medi Ambient
i Serveis Urbans de l'Ajuntament de
Barcelona, ha destacat especialment la
importància d'acostar-se a l'autosuficiència
energètica per als pobles i ciutats, i el concepte de resiliència: "treballar per
minimitzar els efectes que afecten a les persones han de ser la màxima
prioritat". Com a exemple, el sistema de recollida d'aigua de pluja de Barcelona
que evita la inundació, abans freqüent, dels barris més propers al mar: "No
podrem evitar que plogui, però sí els efectes negatius sobre les persones".
En tot aquest procés les cuitats tenen un paper clau: "Mentre els estats dels
segle XXI són incapaços de posar-se d'acord en gairebé en res, les ciutats alcaldes i alcaldesses- han demostrat poder arribar a acords i aplicar solucions
efectives", en paraules de Puigdollers.
Durant la inauguració s'ha destacat també, com a balanç dels darrers anys, la
importància del programa europeu ELENA, per al qual s'hi han presentat més
de 150 projectes a iniciativa dels municipis que conformen la Diputació de
Barcelona. "Hem passat de l'època de crear
Reviu els discurinfrastructura
per
preocupar-nos
per
sos inaug urals del
l'eficiència energètica i temes ambientals",
Fòrum
ha dit Ferrer. "I això s'ha de posar en valor".
També hi ha hagut un reconeixement
especial a la majoria d'edat de la Xarxa de
ciutats i pobles per la sostenibilitat, que fa
18 anys i arriba ja gairebé als 300
membres.
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CONFERÈNCIA INAUGURAL: L ’Ecosensibilitat un valor
emergent. Un brot verd de futur.
El filòsof Francesc Torralba va inaugurar
el Fòrum sota aquest suggerent títol.
Segons
va
remarcar
Torralba,
"l'ecosensibilitat, aquesta nova manera
d'estar en el món atents al medi ambient,
és un valor que emergeix amb força.”
Aquesta ecosensibilitat, nascuda sobretot
als anys 80 com a conseqüència de
l'evidència de la vulnerabilitat de la natura
(Txernòbil, pluja àcida, desertització, forat
a la capa d'ozó), es ara ja palesa també a
l'àmbit educatiu, en la transformació del
marc legislatiu dels últims anys i també a
l'àmbit de les empreses -com un dels
temes principals dins la responsabilitat
social corporativa- i al món local.
"És un procés llarg i complex", va explicar
Torralba. "A l'ecosensibilitat de vegades
s'entra per convicció, d'altres per
incentius, però l'important és que s'entri".
És corre el perill, però, "de confondre
l'ecoètica amb l'ecoestètica.

‘En el cas de les generacions
més joves, tenen l’ecosensibilitat com a valor molt
més sòlid que els seus
progenitors’.
Francesc Torralba
Visualitza la conferència
inaugural

Si només disfressem la façana però es manté el sistema de producció i
consum, no canviarem res", afirmava. Per això va destacar el paper fonamental
que poden tenir els ciutadans, no només mitjançant els canvi d'hàbits en temes
com l'aigua i l'energia, sinó amb un consum responsable. "Mentre comprem
productes ‘escombraria' seguim contribuint a un sistema insostenible".

'L’ecosensibilitat és un brot verd
que transfoma vides, empreses i
administracions públiques’
Entrevista a Francesc Torralba

Per saber-ne més visita la web www.francesctorralba.com
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PLATÓ 1: Els reptes de les ciutats més enllà del 2020
Quins són els elements claus a 2015 per
assolir
els objectius previstos
per
l'any 2020, però també quins seran els
objectius més enllà des del punt de vista
climàtic i energètic (2030 - 2050), quins
seran els objectius desenvolupament
sostenible que s'aprovaran fruit de la
Cimera de Rio+20, i en definitiva cap a
quin model de ciutats més autosuficients i regeneratives ens hem de dirigir per
assolir aquests objectius. Aquests són els plantejaments de partida del debat
que es va viure al Plató 1 del Fòrum entre el Professor Mariano
Marzo, catedràtic d'Estratigrafia i professor de Recursos Energètics i Geologia
del Petroli a la Facultat de Geologia de la Universitat de Barcelona, el Professor
Herbert Girardet, co-fundador i ex-director de programes de la World Future
Council, i el Sr. Joan Puigdollers, Diputat delegat d'Espais Naturals i Medi
Ambient. Diputació de Barcelona.
Mariano Marzo va ser el ponent inaugural del II Fòrum celebrat l’any 2011 a
Mataró i inicià la seva intervenció al III Fòrum recordant el trilema energètic que
es plantejava quatre anys enrera: canvi climàtic, seguretat i abastament, i
economia. Des de llavors el concepte de sostenibilitat ha evolucionat i cal tenir
en compte el primer trilema però també nous trilemes: energia, aigua i aliments;
o actuar localment, pensar globalment i pensar a escala planetària.
Respecte el primer trilema, què ha canviat en aquests pocs anys ?
El temps per actuar s’esgota respecte el canvi climàtic si no volem superar el
2ºC i cal assolir acords internacionals de forma immediata; el debat del peak oil
ja no té sentit, ens sobren hidrocarburs en termes de reserves de CO2 però
caldria renunciar a 2/3 del valor econòmic d’aquests recursos o actius; i això
suposa que la lluita contra el canvi climàtic a part d’urgent també és una
subversió de l’ordre econòmic internacional important. De cara a la Conferència
de les parts de París (COP21) a finals d’any la paraula clau serà la “flexibilitat”.
Sobre seguretat i abastament, l’eficiència energètica ha millorat i és un sector
econòmic en auge a tot el món de forma imparable. I les energies renovables
també són aquí per quedar-se tot i que només ens serveixen per produir
electricitat la qual és només un 18% de l’energia primària necessària al món. I
això cal afegir que tecnologies com el fracking, entre d’altres, allò no
convencional s’ha convertit en convencional. Ens atansem a una nova època
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de síntesi entre hidrocarburs i renovables, de coexistència entre ambdues en
un escenari d’abundància energètica.
Per les ciutats però el transport encara és equivalent a petroli. La globalització
ens planteja un problema difícil de resoldre en aquest àmbit tenint en el compte
el pes del transport de mercaderies marítim i aeri.
A Catalunya, respecte l’energia elèctric si volem fer el pas de substituir l’energia
nuclear per una energia baixa en carboni i basades en les renovables ja cal que
comencem a treballar ara mateix, tenint en compte els terminis de clausura de
les centrals nuclears del país.
I en l’àmbit econòmic han aparegut noves situacions que ja s’insinuaven: la
pobresa energètica, la competitivitat de les nostres amb preus alts de l’energia
amb la conjuntura econòmica, o les fluctuacions temporals dels preus del
petroli.
Què fer doncs ? Malgrat les resistències a vèncer, cal anar cap a una economia
baixa en carboni i alta en eficiència, i a escala europea no tenim altres
alternatives. Actuar en la gestió de la demanda i promoure estalvi i eficiència –
sense confondre els dos termes – compaginant la mentalitat dels nostres pares
(estalvi) amb les tecnologies del segle XXI (eficiència); transparència i
comunicació sobre el cost real. Després actuar sobre la gestió de l’oferta, amb
fonts autòctones; promoure mercats competitius i autosuficients. I finalment,
treballar per un acord internacional ben dissenyat sobre lluita contra el canvi
climàtic. I per últim incorporar la resiliència, està preparat per allò impensable.
Herbert Girardet es va mostrar preocupat perquè vivim en un món cada cop
més urbanitzat, més del 75% de la població europea viu ja en ciutats i això està
passant arreu del món. La gent pensa que viure en una ciutat és més eficient i
útil, sobretot en ciutats compactes; i això provocarà un augment de la demanda
de recursos mundials, i això és crític pel futur.
No podem pensar només en la petjada física d’una ciutat sinó també en la
petjada ecològica de la mateixa. A mida que creixen les ciutats i creix la
urbanització a escala mundial, creix la pressió sobre els recursos del planeta.

‘Els hidrocarbur s són la bala
que mata, però qui està
disparant la pistola?’
Entrevista a Mariano Marzo
(Catedràtic d'Estratigrafia i professor
de Recursos Energètics i Geologia del Petroli)
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Cada cop hi ha més diferències entre l’augment de la demanda de recursos del
món i la capacitat del món per regenerar-se i dotar-nos de recursos de forma
sostenible.
Les ciutats actuals, segons Girardet, són “petropolis”, ciutats dependents del
petroli i de recursos globals. La ciutats abans eren “acropolis”, que depenien
dels recursos del seu entorn proper i terres interiors. Per tant, proposa, cal
evolucionar cap a un model de ciutats o “ecopolis”: una ciutat que es
comportaria com un ecosistema i imitaria la natura, reciclant els recursos dins
el propi sistema, i passaria d’un metabolisme lineal a un model d’economia
circular.
Per tant, si volem ser seriosos amb el món urbanitzat hem de regenerar l’entorn
on vivim. No podem desfer la ciutat ja construïda i cal adaptar-se amb el que ja
tenim. Ecopolis no pot funcionar amb combustibles fòssils, sinó que ha de
funcionar amb altres energies, el reciclatge de residus...
L’aspecte crític, doncs, és agafar totes les idees enginyoses existents, per
exemple en termes de regeneració de l’economia i potenciar les energies
renovables, i pensar en un món de ciutats en equilibri amb les àrees rurals que
sigui molt menys destructiu. Hem de reconfigurar les ciutats per viure en un
món diferent del que tenim ara.
La ciutat de Barcelona es posà com a exemple de ciutat compacte durant el
debat. En aquest sentit, Joan Puigdollers va partir de dos principis: cal
gestionar partint de la base que la Terra és un ésser viu – segons la teoria Gaia
-; i passem d’un model lineal i començar a parlar ja d’economia circular, que és
més que l’economia verda, i entendre que a les ciutats no generem residus sinó
recursos.
Té confiança que la tecnologia ens ajudarà a separar millor els residus urbans
per espècies químiques, per aconseguir productes d’alt valor econòmic. I la
clau de volta és la separació de la matèria orgànica i l’abocament 0 de residus
orgànics als dipòsits controlats.

'El nostre futur està en un
seriós risc si no pensem ja en
termes de desenvolupament
regeneratiu'
Entrevista a Herbert Girardot
(Ecòleg urbà, Premi Global 500 de l'ONU)
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Des del punt de vista de la gestió pública i de les ciutats i pobles del futur, els
conceptes clau seran l’autosuficiència energètica, la resiliència i la gestió
intel·ligent de les ciutats (smart city). I cal incorporar aquests conceptes amb
voluntat d’innovació, sense por al fracàs, i sempre al servei dels ciutadans.
De cara a la Cimera de París, té la sensació que s’està treballant amb temps i
tenint en compte a les ciutats. Sobretot, hi haurà un acord, molt diferent al de
Kyoto: seran uns acords voluntaris que tindran la capacitat de seguiment
d’acomplir l’acord per part de les Nacions Unides; i hi haurà accés a recursos
de finançament, però no per part dels estats sinó per part d’empreses, el fet
que suposa una bona oportunitat per les empreses catalanes.
S’ha recorregut molt camí, però queda molt camí córrer. No prou, potser, però
és un camí que mai s’acaba. Cal valorar si mirant enrera hem avançat. I des de
la seva visió, la seva valoració és realment positiva i optimista: els conceptes i
valors ecològics no els coneixia ningú i ara cap empresa ni organització seriosa
no porta incorporada la sostenibilitat.
En el debat final, Mariano Marzo exposa amb més detall les opcions i
limitacions de la tecnologia del fracking: l’extracció de petroli amb aquesta
tècnica és un allargament del model actual però amb data de caducitat i allà on
es donin determinades condicions d’explotació; l’extracció de gas per fracking
té un potencial increïble a Estats Units o Sudamèrica.
Però l’eficiència i les renovables són ja competitives econòmicament, sense
subvencions, i coexistiran amb el gas en la transició cap un model d’economia
baixa en carboni.
Visualitza el contingut
Herbert Girardet va afegir que la complet de les intervencion s
dependència dels combustibles fòssils del Plató 1
encara és gran, però també s’estan
impulsant les energies renovables, cada
cop més, o l’energia nuclear al mateix
temps, per exemple a països com Xina.

Per saber-ne més
World Future Council / Regeneratives Cities: worldfuturecouncil.org
Ajuntament de Barcelona: ajuntament.barcelona.cat/autosuficiencia
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PLATÓ 2: Què és una ciutat resilient ?
Ja no només parlem de mitigació del canvi
climàtic. Davant la certesa que una part
dels efectes del canvi climàtic ja els tenim
aquí, comencem a parlar d'adaptació al
canvi climàtic. Què significa això per les
ciutats i pobles ? Per adaptar-se les ciutats
hauran de ser resilients i treballar en
multiescalaritat.
4 experts van debatre sobre aquests conceptes per ajudar-nos a conèixer millor
els reptes transformadors que les ciutats han d'encarar: el Prof. José Manuel
Moreno Rodríguez, catedràtic d'Ecologia de la Universitat de Castilla - La
Mancha i membre de l’IPCC; Ares Gabàs, Cap de Departament de Resiliència
de l'Ajuntament de Barcelona; Maíta Fernández-Armesto, Programa de Perfils
de Resiliència de les Ciutats d'ONU-Habitat; i Mercè Rius, Vicepresidenta
primera de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat.
Tal i com va exposar clarament José Manual Moreno, la resiliència és un vell
concepte conegut pels ecòlegs: la capacitat de recuperació o absorció d’un
sistema davant d’un impacte, com una molla, un ecosistema natural o una
ciutat.
Al Vè Informe sobre canvi climàtic de l’IPCC, es posa de manifest la necessitat
no només de lluitar per mitigar un canvi climàtic d’origen antròpic inequívoc,
sinó també d’adaptar-se per un canvi que es continuarà produïnt - fins i tot
encara que avui mateix deixéssim d’emetre emissions a l’atmosfera -, i que ho
està fent cada cop més de pressa: i per adaptar-nos, haurem de ser resilients
davant els cops o extrems (sequeres, cops de calor, temporals...).
Ser resilients serà un aspecte crucial per estar preparat davant el canvi climàtic.
I cal tenir en compte que en el camí que
estem, sinó canviem res, és preveu un
augment de la temperatura per sobre els
4ºC, en un sistema com la Terra amb una
temperatura mitjana de 15ºC i en molt
poc temps.

Visualitza el contingut
complet de les intervencion s
del Plató 2
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Per aplicar la resiliència a les ciutats, Maíta Fernández-Armesto ens explica
que cal considerar que una ciutat és un sistema de sistemes que rep molts
impactes – de tot tipus, no només en termes de canvi climàtic – i per tant mirar
com fer front i restablir-se a aquests impactes.
Arès Gabas explica que el detonant per replantejar aquests temes a la ciutat de
Barcelona van posar-se de manifest a la crisi de subministrament elèctric de fa
uns pocs anys, i es va veure que calia actuar per eliminar les vulnerabilitats de
la ciutat com a sistema; inicialment posant el focus en les infrastructures i
serveis urbans, per coordinar la multitud d’agents que intervenen en la ciutat de
forma intersectorial, i actualment tenint en compte els impactes naturals, però
també els impactes tecnològics, socials, etc. Amb el canvi climàtic haurem de
fer front a impactes els quals ja coneixem i ja hi estem acostumats, però amb
més freqüència i intensitat i, per tant, ens hi haurem d’adaptar i gestionar la
incertesa de les projeccions climàtiques.
Mercè Rius també va afegir que el fet de parlar ara d’adaptació i resiliència és
fruit d’un procés, però des del món local ja fa temps que es treballa en aquest
sentit – potser sense dir-ho amb aquest nom – des de les Agendes 21 Locals a
mitjans dels anys noranta, o el Pacte d’Alcaldes dels darrers anys que
comencen a tractar sobre la mitigació del canvi climàtic vinculat a l’estalvi
d’energia i de diners, i es veu com un pas lògic més treballar alhora les accions
locals de mitigació i adaptació: per això s’ha creat l’estratègia europea Alcaldes
per l’Adaptació. Per exemple, en el cas de la sequera s’han fet actuacions
locals a molts municipis d’adaptació sense ser conscients que ho eren.
En tot cas, des de les administracions tenim clar que el canvi climàtic ja està
aquí i veiem com ens afecta, però potser encara falta més consciència
ciutadana al respecte.
José Manuel Moreno afegiria que un cop els científics vam deixar clar, amb les
evidències que tenim, que el canvi climàtic era inequívoc i extremadament
probable que fos d’origen humà, el futur s’havia de planificar tenint aquest fet
en compte.

'Si vol que els seus fills i els
seus néts visquin bé, insti els
seu govern a actuar'
Entrevista a J.M Moreno Rodríguez
(Catedràtic d’Ecologia i expert IPCC)
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De fet, el CO2 emès avui té els efectes més greus en els propers 10 a 15 anys,
per tant, cal planificar el futur no en base al clima del passat sinó al clima que
està per venir en els propers 30 anys que – fem el que fem – serà segur. Qui
no escolti les crides de la ciència és un irresponsable i ignorar el canvi climàtic
pot ser suïcida, i ja s’havia alertat sobre l’augment de freqüència d’onades de
calor, per exemple.
La velocitat amb que s’està urbanitzant el món, sobretot als països en vies de
desenvolupament, està sent tant ràpida que les infrastructures no estan a punt,
ens explicava Maíta Fernández-Armesto. L’objectiu és reduir els desastres i
augmentar la resiliència, creant perfils de ciutats resilients, establint les bases
molt holístiques per començar a prendre decisions amb una visió molt global i
interconnectada. Els riscos als quals estan sotmesos les ciutats són de tot
tipus, entre ells el canvi climàtic com un més.
Mercè Rius i Ares Gabas van posar de manifest el paper de les ciutats i pobles
en la lluita contra el canvi climàtic, que cal que sigui reconeguda en els acords
internacionals, i la necessitat de coordinació entre les administracions però
també entre els diversos actors públics i privats implicats, la ciutadania, etc.
Per tant, com explicar tot això als ciutadans ? El debat va continuar analitzant
exemples sobre com treballar amb la ciutadania respecte fer entendre els
riscos associats i generar oportunitats al respecte, per exemple amb
infrastructures multiservei i nous motors d’activitat, com s’està fent a la ciutat de
Nova York.
Els canvis de paradigma passen per una visió a més llarg termini i fer participar
la ciutadania.

'Sabem que les coses passaran,
però no sabem quan'
Entrevista a Maíta Fernández-Armesto
(Programa de Perfils de Ciutats
Resilients, de Nacions Unides)

Per saber-ne més
Alcaldes per l’Adaptació: mayors-adapt.eu
UN-Habitat: bit.ly/IIIFòrum_UNHabitat
IPCC: ipcc.ch
Grup d’experts en canvi climàtic de Catalunya: canvi-climatic.espais.iec.cat
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PLATÓ 3: Economia circular
improrrogable

, una transició

L'economia
circular és
un
concepte
econòmic que s'inclou en el marc del
desenvolupament sostenible i l'objectiu és
la producció de béns i serveis alhora que
redueix el consum i el malbaratament de
matèries primeres, aigua i fonts d'energia.
Es tracta d'implementar una nova
economia, circular - no linealment, basada
en el principi de «tancar el cicle de vida» dels productes, els serveis, els
residus, els materials, l'aigua i l'energia.
El Plató 3 del Fòrum va estar dedicat a debatre sobre “La transició cap a una
economia verda i circular”, i va ser coorganitzat amb la Generalitat de
Catalunya i comptà amb la presència de Marta Subirà, Directora General
de Polítiques Ambientals de la Generalitat de Catalunya, Miquel Carrión, cap de
l'Àrea de Desenvolupament Metodològic del Servei d'Ocupació de
Catalunya de la Generalitat de Catalunya i Javier Aguirre, Director d'IHOBE Sociedad pública de gestión ambiental del Gobierno Vasco (País Basc).
El nou paradigma econòmic no passa per l'impuls d'un nou sector lligat a
l'economia verda, sinó com una autèntica renovació dels fonaments dels
sistema i una nova forma de dissenyar i produir a tots els sectors, que permeti
regenerar el mercat de treball i acabar a l'atur. Com fem aquest trajecte, el pas
a una economia circular? Ecodisseny, reincorporació dels residus al cicle
productiu, allargament de la vida útil dels productes, nous llocs de treball tots
aquests conceptes van centrar el debat.
'L'economia circular és possible'
Javier Agirre, va explicar l'experiència del
País Basc, una de les líders a Europa en
aquests aspectes. El punt de partida és
clar: generem massa residus. Tot i
l'increment de la recollida selectiva i el
reciclatge, ara com ara encara es llancen
l'equivalent a 42 milions d'euros anuals als
abocadors del País Basc. Sobretot són
residus industrials i de la construcció.

Visualitza el contingut
complet del Plató 3 en vídeo
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El sistema és doncs insostenible. Però hi ha solucions: "en el camp de la
siderúrgia, per exemple, s'ha passat de la fabricació a partir de l'extracció de
metalls a l'economia circular”.
“Avui en dia el sector de l'acer pràcticament no genera residus, o reaprofita els
que fa. Les indústries del vidre o el paper també són a prop".
Un altre àmbit d'actuació ambiental per part del govern basc, i des de les
administracions locals, és la compra pública responsable. "Hem començat a
ambientalitzar els plecs i hem arribat ja al 52% del pressupost del govern basc.
Ara afegirem, a més, criteris d'economia circular i reincorporació de residus
dins el cicle productiu". El procés, però, no és senzill: "Totes les qüestions
ambientals no passen mai d'un dia per l'altre, però cal posar les bases el més
aviat possible".

'Això d’extreure, produir, usar i
llençar, s'ha acabat. El camí és
l'economia circular'
Entrevista a Javier Aguirre (IHOBE)

L'estratègia de Catalunya
La compra pública responsable és també un
dels
factors
que
es
contemplen
dins l'Estratègia d'impuls de l'economia
verda i circular que va explicar Marta Subirà
i que es planteja com un factor
de reactivació del teixit productiu. "Parlem
d'un canvi de model productiu general.
Durant anys hem centrat l'economia verda
en els sectors clàssics ambientals (aigua,
residus, renovables). Ara, en canvi, els
governs
treballem
per incorporar
la
sostenibilitat a tots els factors econòmics",
ha afirmat.
Per això, ha afirmat, no es pensa tant en
l'economia verda com una nova àrea
d'activitat, sinó com una perspectiva que cal
incorporar als sectors ja líders del teixit

‘Parlem d'un canvi de model
productiu general . Durant
anys hem centrat l'economia
verda en els sectors clàssics
ambientals (aigua, residus,
renovables). Ara, en canvi, els
governs t reballem per incorporar la sostenibilitat a tots
els factors econòmics’.
Marta Subirà
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productor català: alimentació, química, energia i recursos, sistemes industrials,
indústries basades en el disseny, mobilitat sostenible, indústries de la salut, i
les culturals. Per fer-ho es contemplen diverses mesures, des d'incentius fiscals
a la promoció de l'R+d+i o l'impuls a la internacionalització.
L'objectiu final és una economia que impliqui un ús racional dels recursos, però
també millores en el benestar de les persones i de justícia social. I en això la
creació d'ocupació és clau.

'L’economia verda és un veritable
canvi de model productiu del país'
Entrevista a Marta Subirà
(Generalitat de Catalunya)

Ocupació verda i de qualitat
Ara mateix, perquè Catalunya arribés als percentatges d'ocupació mitjans a
Europa caldria crear 375.000 nous llocs de treball. "I l'economia verda podria
ser el revulsiu per crear nova activitat", va exposar Miquel Carrión. "El que no
ens recuperarà és tornar al model anterior que ja hem vist que no funciona".
No ho diu només ell: la importància de l'economia verda per a generar ocupació
la destaquen des de la Comissió Europea a les Nacions Unides, passant per
l'OCDE o l'Organització Internacional del Treball. Alguns exemples de nous
camps d'ocupació poden ser la gestió forestal, l'eficiència energètica en edificis,
l'agricultura ecològica i de proximitat, la mobilitat sostenible, les energies
renovables, i la gestió i reaprofitament dels residus.
Però això no passarà sol. "Cal planificació, una agenda política i és
imprescindible l'aliança público-privada", va concloure Carrión.

Per saber-ne més sobre Economia Verda i Circular:
Comissió Europea: bit.ly/Economia_Circular_CE
Estratègia d'Impuls a l’economia verda i a l'economia circular de la
Generalitat de Catalunya: bit.ly/Economia_Circular_Catalunya
Economía verde en Euskadi (IHOBE): bit.ly/Economia_Circular_IHOBE
El portal de l’Economia Verda Institut Català de l’Economia verda: incev.cat
Fundación para la Economía circular: economiacircular.org
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3.600 milions d'euros per eficiència i renovables.
Acte de reconeixement al Programa ELENA
108 projectes d'energies renovables i
eficiència, amb una inversió de gairebé 96
milions d'euros, a l'àmbit de la Diputació
de Barcelona. Aquesta és una de les
millors dades per entendre la magnitud
del projecte ELENA després de 4 anys.
Durant el Fòrum es va voler retre un petit
homenatge, per ser agraïts amb tot el que
ha significat aquest programa de
finançament europeu.
ELENA va ser iniciativa dels tècnics del
Banc Europeu d'Inversions (EIB). En
paraules de Joan Alario, director associat
i cap de la Divisió Eficiència Energètica i
Renovables
d'aquesta
entitat:
‘la
Comissió europea va creure-hi, i va trobar
ens pioners que van creure en el projecte,
com la Diputació de Barcelona'.

‘Hem mob ilitzat més de 3.600
milions d'euros a t ot Europa,
amb empreses d
e serveis
energètics i altres o peracions
de col·laboració pública i
privada'.
Joan Alario

Pioners a Europa
Pel que fa al projecte ELENA a la Diputació de Barcelona, va aconseguir
mobilitzar prop de 100 milions d'euros amb molt poca subvenció, gràcies a la
col·laboració privada. La Diputació de Barcelona ha sigut pionera a Europa, en
aquest primer gran programa de racionalització de l'energia local i l'eficiència.
Coneix m és dades
i tots els projectes
ERDIBA / ELENA al
vídeo

Respecte als resultats, el projecte ELENA
ha deixat aquestes dades, entre d’altres:
• 108 projectes realitzats que han generat una
inversió de gairebé 96 milions d'€
• 77 municipis, amb una població de més de 17
milions de persones.
• La inversió generada ha multiplicat per 48 la
despesa feta en el suport tècnic i jurídic
• 52,3 GWh anuals estalviats, 21.593,8 TnCO2 no
emeses i 9,8 GWh produïts amb energies
renovables (principalment amb biomassa)
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La Xarxa celebra 18 anys d e camí i vol un futur d
ciutats i pobles habitables, fèrtils i resilients

e

La Xarxa de ciutats i pobles cap a la
sostenibilitat va celebrar els seus 18 anys
d'història i encara el futur amb nous
acords de col·laboració i l'aprovació de la
'Declaració de Barcelona per les ciutats i
pobles habitables, fèrtils i resilients'. Així
va quedar de manifest en la 15a
Assemblea General celebrada en el marc
del III Fòrum Medi Ambient i Món Local.
La Xarxa de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat arriba a la majoria d'edat amb
un creixement imparable. Dels divuit membres inicials que la van crear el 1997
a Manresa, ara n'agrupa ja 280 (246 ens locals, 16 ens supralocals, i 18
observadors), inclosos els tres nous integrants (ajuntaments de Cubelles i
Premià de Mar, i mancomunitat intermunicipal de Cardener) que s'hi han sumat
oficialment durant l'Assemblea celebrada en el marc del III Fòrum de Medi
Ambient i Món local.
Joan Puigdollers, President de la Xarxa, va destacar l'ampliació de la base
territorial de la Xarxa, que ara arriba "a tots els municipis que ho han volgut de
Catalunya, a les quatre diputacions, a la Generalitat com a observador, i al
Govern d'Andorra". Però la Xarxa no només s'ha fet gran en xifres. "Hem
crescut en maduresa. Ha estat un camí llarg i fructífer que hem fet plegats,
treballant en equip, i durant el qual hem integrat conceptes als nostres
ajuntaments com ara l'ecologia urbana, la mobilitat sostenible o la mitigació
d'emissions. I plegats hem incorporat al nostre vocabulari termes com la
resiliència o l'autosuficiència energètica".
'5.000 persones i 175 activitats' Memòria del mandat i plans per al 2015
Durant el mandat 2011-2015 la Xarxa ha
realitzat un total de 175 activitats, amb
una assistència global de més de cinc mil
persones i una bona valoració general per
part dels participants. S'ha consolidat la
feina dels grups de treball ja existents,
dels quals hi destaquen pel nombre
d'activitats el d'energia sostenible local i

Visualitza el contingut complet de l’Assemblea en vídeo
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la recent comissió d'horts. A més, continua l'èxit de l'agenda escolar, que s'ha
editat de manera ininterrompuda des del curs 2002-2003, amb una mitjana de
120 ajuntaments participants i pràcticament 85.000 exemplars anuals.
També aquest ha estat el mandat en que s'ha multiplicat la difusió de la tasca
de la Xarxa través de les xarxes socials, a més de la cobertura específica que
es realitza des de la revista Sostenible, que compta amb 10.000 visites
mensuals i 4.500 subscriptors i per a la qual s'hi està preparant una nova
plataforma tecnològica que s'estrenarà en els propers mesos.
Per al 2015, que marcarà la fi del mandat, es marca com a objectiu més
implicació amb el sector privat per a l'impuls del Pacte d'Alcaldes, i s'ha creat
un nou grup de treball de promoció de la bicicleta, per intercanviar experiències
i normatives, mesures de seguretat i infraestructures, i traslladar les pràctiques
dels municipis catalans a altres grups de nivell català i espanyol centrats en
aquest tema.
Altres propostes per al 2015 són continuar amb les campanyes de ‘La xarxa
sona be' de contaminació acústica, la Setmana europea de l'energia sostenible
i la Setmana europea de prevenció de residus.
'Declaració de Bar celona per les ci
resilients'

utats i pobles habitables, fèrtils i

Durant l'assemblea de la Xarxa s'aprovà la ‘Declaració de Barcelona per les
ciutats i pobles habitables, fèrtils i resilients', que destaca la necessitat de què
els hàbitats urbans siguin, entre altres objectius: habitables, saludables, amb
aire i aigua nets, i aliments sans, amb espais acollidors, amb verd i
biodiversitat, inclusius, amb mecanismes de resolució de conflictes. Han de ser
espais fèrtils en la generació de béns i de cultura, en la creació de vincles i de
connexió continua en el món. I han de ser pobles i ciutats resilients i
perdurables, amb més capacitat de reacció, amb tendència a l'autosuficiència i
a l'ús responsable dels recursos. A més, la declaració es compromet a assumir
els nous objectius que marquin les Nacions Unides en els objectius del
desenvolupament sostenible post 2015.

Per saber-ne més sobre l’Assemblea general de la Xarxa
visita la web diba.cat/web/xarxasost/assemgral
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Nous acords de col·laboració
També es va aprovar, per unanimitat, un nou conveni de col·laboració de la
Xarxa amb l'Institut Català d'Energia (ICAEN) en iniciatives relaciones amb el
projecte ‘Alcaldes per l'adaptació' i altres iniciatives relacionades amb el canvi
climàtic i l'eficiència energètica, i amb la Xarxa d'Escoles per a la Sostenibilitat
de Catalunya per tal de promoure l'educació per la sostenibilitat a l'escola.
També es va donar llum verda a la col·laboració amb l'associació NetWerch20,
formada per governs municipals i regionals europeus per promoure i
desenvolupar bones pràctiques sostenibles relacionades amb la gestió de
l'aigua, i es donà suport al Compromís ciutadà per a la Sostenibilitat de
Barcelona 2012-2022.

El p aper de les ciut
ats i pobles en els acords
internacionals de canvi climàtic
Durant l'Assemblea de la Xarxa es va
debatre i reflexionar sobre el paper dels
municipis en els grans acords mundials
sobre canvi climàtic.
Jessica Tantalean, de l'equip organitzador
de COP20 Lima i membre del govern local
de la capital peruana, va explicar que la
celebració d'aquesta Cimera de les Nacions
Unides a la seva ciutat a finals de l'any
passat va afavorir més consciència per part
de la població en general.

Visualitza el contingut complet del
debat en vídeo

"Esperàvem també que servís perquè el govern de Perú aprovés noves
normatives estatals, i de fet s'ha acabat fent, però amb molt de retard i de
manera que han acabat sent més aviat declaracions d'intencions difícils
d'aplicar".

'Barcelona es un ícono en diseño
urbano y sostenibilidad para
nosotros'
Entrevista a Jessica Tantalean
(Lima, Perú)
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Pel que fa a les expectatives que genera
la propera conferència que tindrà lloc a
París el desembre de 2015, Thomas
Brose, de Climate Alliance (de qual la
Xarxa hi forma part), va insistir en la
importància d'incloure els governs locals
dins les negociacions d'alt nivell d'aquests
encontres internacionals.
"L'acord de Lima ha acabat deixant fora
bona part dels paràgrafs que parlaven de
la inclusió dels governs locals. Cal
continuar aquest procés, hem de poder
portar la veu dels governs locals i
regionals, sense defallir tot i els
entrebancs diplomàtics que se'ns posa en
aquestes conferències", ha dit.

‘Hem de poder portar la veu
dels governs locals i
regionals a la Cimera de
París’.
Thomas Brose

La Xarxa, en aquesta línia, va decidir donar suport ‘Comunicat de Lima per
acord global post-2015 sobre clima, inclusiu i ambiciós'.

'El canvi climàtic afectarà principalment als més pobres, i ells
no l’han causat'
Entrevista a Thomas Brose
(Climate Alliance)

Per saber-ne més sobre el Camí fins a la COP21 de París:
Conferència de les Parts sobre Canvi climàtic: cop21paris.org
The road to París (Climate Alliance): bit.ly/COP21_ClimateAlliance
El camí cap a París (Generalitat de Catalunya): bit.ly/COP21_Catalunya
Suport de la Xarxa al ‘Comunicat de Lima per acord global post-2015 sobre
clima, inclusiu i ambiciós': bit.ly/Suport_LIMA
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Refermar les col·laboracions público-privades, repte
principal del Club del Pacte d’Alcaldes
El Club del Pacte d'Alcaldes és l'espai de
coordinació i intercanvi entre les diverses
administracions que conformen el Pacte
d'Alcaldes: ajuntaments, ens comarcals,
agències territorials, diputacions o entitats
com l'Àrea Metropolitana de Barcelona.
Aquesta tasca interadministrativa ha estat
molt ben valorada per tots els actors, que
ara se centren en buscar i refermar més col·laboracions entre els àmbits
públics i privats. Així es va explicar a la taula rodona que es va celebrar dins el
marc del III Fòrum de Medi Ambient i Món local celebrat a Barcelona, que va
servir per fer balanç del Pacte d'Alcaldes i plantejar cap on cal anar.
L’acte va ser presentar i moderat per Xavier Forcadell, coordinador general de
la Diputació de Barcelona, que va destacar el valor del Club per tal d’aportar
“una visió de la col·laboració interadministrativa entre sí i de la col·laboració
público-privada”.
'Ens caldria un ELENA més gran, i en això estem treballant'
Miquel Calm, Representat del CILMA i Diputat d'Acció Territorial de la Diputació
de Girona, va destacar que "per a les comarques gironines el Pacte d'Alcaldes
ha comportat una gran coordinació entre diverses administracions, i hem
aconseguit un govern multinivell. A més, el Pla d'Acció per a l'Energia
Sostenible (PAES) no només ha estat fonamental per saber com i on hem
d'actuar, sinó que l'estalvi energètic que se'n deriva ens ha generat nova
activitat econòmica, i no ens pensàvem que podria tenir aquest altre efecte tan
positiu".
El regidor de Programació, de Medi Ambient i Espais Verds i d'Obres i
Projectes de Granollers, Albert Camps, també va destacar la transcendència
tant del treball en xarxa com del PAES, Visualitza el contingut
que els ha permès engegar millores complet de la Taula rodona
energètiques
en
edificis,
l'adopció
d'energies renovables com la geotèrmica,
mesures per reduir el consum energètic i
a l'enllumenat de carrers i instal·lacions
municipals, entre altres. "I encara es
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podria fer més, però falta millorar les vies de finançament dels projectes que no
depenen només d'un ajuntament. Cal aprendre a treballar encara més en xarxa
amb els pobles més propers, perquè hi ha temes que sobrepassen els termes
municipals".
També va voler agrair el suport imprescindible de la Diputació de Barcelona als
ens locals per promoure i aplicar els compromisos del Pacte d’Alcaldes.
De finançament en va parlar també Joan Alario, director associat i cap de la
Divisió Eficiència Energètica i Renovables del Banc Europeu d'Inversions,
entitat "que ha donat suport al Pacte d'Alcaldes des del principi, i que se centra
en ajudar a passar dels PAES a les inversions". Després del paper que ha
tingut el programa ELENA, Alario va considerar que "cal dinamitzar les
inversions, perquè el potencial és molt gran. Ens caldria un ELENA més gran, i
en això estem treballant. Però cal també ajuda en la preparació dels projectes
per als municipis més petits o inexperts. I cal més transferència d'experiències
dins de cada país per potenciat tot el procés".

'Mobilitzarem 3.600 milions en
inversions a nivell local'
Entrevista a Joan Alario
(Banc Europeu d’Inversions)

Manel Romans, Vicepresident del Consell Comarcal d'Osona i responsable
polític de l'Agència Local de l'Energia d'Osona, va explicar que des d'aquest
organisme s'encarreguen d'assessorar els municipis en estalvi energètic. "I el
Pacte d'Alcaldes ha servit perquè els ajuntaments prenguin consciència de com
fer una millor gestió energètica. Nosaltres els ajudem a posar-ho en marxa, la
col·laboració entre ajuntaments i servei comarcals és fonamental".
La directora de Serveis Ambientals de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, Isabel
Doñate, va remarcar que cal aprofitar "les sinergies de totes les entitats que
formem part del Pacte d'Alcaldes. Nosaltres, per exemple, podem aportar la
nostra experiència en l'elaboració de plans de sostenibilitat paraigües, creats
des d'un ens supramunicipal que després els ajuntaments poden adaptar a la
seva realitat concreta". El Pacte d’Alcaldes ha suposat per l’AMB un pas més
en la reducció d’emissions i l’eficiència energètica, i una extensió a totes les
societats de serveis públics metropolitans a través de l’Estratègia de Carboni.
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Com a representant del sector privat, Xavier Farriols, del Clúster d'Eficiència
Energètica de Catalunya, va afirmar que el Pacte d'Alcaldes "és sens dubte una
oportunitat per trobar vincles amb els professionals del món energètic, i ens
facilita treballar perquè entre tots puguem arribar als objectius que tots tenim
per al futur".
Caldria, però, que millorés l'agilitat de l'administració. "Som conscients de tots
els tràmits que calen, però pot fer passar de llarg les oportunitats de negoci", va
concloure. I es va mostrar convençut que cal anar de la mà sector públic i privat
per avançar més de pressa.
Com a conclusió, Xavier Forcadell va destacar alguns conceptes clau del debat
a seguir potenciant en el marc del Pacte d’Alcaldes: l’estalvi i l’eficiència
energètica i la creació de llocs de treball i d’activitat econòmica, la prevenció
ambiental, mancomunar serveis i treballaren xarxa i amb més transversalitat,
fer front als reptes financers, compartir-los i unificar criteris; i promoure una
simplicació administrativa i voluntat del sector privat.

Per saber-ne més sobre
el Pacte d’Alcaldes per una
Energia Sostenible Local:
El Pacte d'Alcaldes i Alcaldesses és una iniciativa europea que neix com a
instrument clau per implicar els governs locals en la lluita contra el canvi
climàtic. És un compromís voluntari pel qual els municipis assumeixen
l'objectiu de reduir les seves emissions dels gasos que provoquen el canvi
climàtic en més d'un 20% l'any 2020.
Més de 500 ciutats i pobles d’arreu de Catalunya han assumit ja aquest
compromís.
Web europea del Pacte d’Alcaldes: pactodelosalcaldes.eu
Diputació de Barcelona: diba.cat/mediambient/pactealcaldes
Diputació de Girona: ddgi.cat/pactedelsalcaldes
El Club del Pacte d’Alcaldes de Catalunya: diba.cat/web/xarxasost/clubpacte
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PLATÓ 4: Nous moviment s socials per a nous reptes
ambientals
Els moviments socials, ecologistes i
ambientalistes han evolucionat en les
noves
circumstàncies
socials
i
econòmiques, i la seva relació amb les
administracions també ha canviat ?
Empreses d'economia col·laborativa, els
eixos ambientals i socials, voluntariat, les
tecnologies de la informació i la
comunicació.... tots elements d'un debats que comptà amb la intervenció de
diversos representants d'entitats socials i ambientals que testimonien aquesta
evolució: Dolors Clavell, en representació de Som Energia, Josep Maria Vallès,
en representació de la cooperativa Tarpuna, Ignacio Carlos Parody, president
de la Fundació Trinijove, Josep Maria Elvira, en representació de la Fundació
Formació i Treball, Ramon Bartolí, en representació de l'Associació Hàbitats i
amb la moderació especial del Prof. Joan Subirats, Catedràtic en Ciència
Política de la UAB.
Joan Subirats plantejà ja d’entrada els eixos del debat “Estem en un moment
de canvis ambientals, socials i de crisi o canvi d’època, en diuen d’altres. I els
canvis tecnològics estan jugant un paper crucial en aquesta transició cap a no
sabem massa a on i faciliten accés a les accions dels moviments socials.”
En aquest sentit posava èmfasi en el treball sobre béns comuns a través de
projecte no mercantils ni estatals, el pas de l’acció col·lectiva a l’acció
connectiva dels moviments socials, i el canvi dels moviments socials
ambientals passant d’una acció basada en la incidència i la resistència a una
acció que afegeix la dissidència i construcció d’alternatives autònomes. Un
exemple és Som Energia. Tot apunta a experimentar, innovar i cercar formes
més autònomes d’actuar en contextos de xarxes socials i noves tecnologies,
economia col·laborativa i noves relacions amb les administracions públiques.
Dolors Clavell explicava que Som energia neix just fa cinc anys a partir de
l’apreciació que el model energètic del nostre país és desfasat objectivament i
un conjunt de ciutadans es troben per pensar què es pot fer. I es decideix crear
una cooperativa de producció i comercialització d’energies renovables, a
similitud d’altres experiències europees, per estimular la transformació cap a un
nou model energètic i, justament, aprofitant el buit que genera la liberalització.
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Per tant, més enllà de qüestionar el sistema, a part de combatre, també es
disposen a fer.

'El sistema energètic és abusiu i
la gent d’està plantant'
Dolors Clavell
(membre del Consell rector de
SOM ENERGIA)
Clavell també destacava que, en termes econòmics, tots plegats – referit a les
entitats presents – treballem “sota una lògica no capitalista que es pot resumir
en quatre conceptes”: prioritzar el benestar i les persones per sobre del capital;
satisfer necessitats i no crear-ne de noves de forma forçada utilitzant l’energia
com un bé d’ús – en aquest cas-; ser organitzacions amb persones implicades
més enllà del benefici econòmic; i una estructura basada en la xarxa de
relacions i grups locals que, avui en dia, seria impensable sense les xarxes
socials i internet, i que aprofitem al màxim les capacitats que tenim i no exigim
allò del que no disposem. Però sempre tenir present que tot i no tenir afany de
lucre, cal ser una empresa solvent i ben gestionada.
Els ajuntaments són una peça essencial per liderar la transició cap a un nou
model energètic, basat en l’eficiència energètica i la creació de llocs de treball, i
reclama un nou reciclatge de coneixement del personal de l’administració local.
I a part de la crisi política i institucional, cal preguntar-se: “I jo què?”: cal ser
crítics també amb el paper dels ciutadans des del punt de vista col·lectiu i hi ha
un dèficit en aquest sentit com a país.
Un altre experiència ens l’explicava Josep Maria Elvira, de la Fundació
Formació i Treball, amb més de 20 anys de vida, i que ha evolucionat d’una
entitat social de caràcter assistencialista a una empresa en el mercat per donar
oportunitats a persones en situació d’exclusió.
I bona part de les activitats que desenvolupen tenen a veure amb el medi
ambient i la gestió de residus, i en els darrers cinc anys han multiplicat per dos
la facturació i els llocs de treball creats, evolucionat la seva activitat segons els
canvis en les condicions d’entorn: un exemple que va desenvolupar és el
projecte de reutilització de roba usada.
Exemple com el programa Roba Amiga, té molt d’economia col·laborativa, on
s’han millorat els resultats ambientals a partir de l’intercanvi de bones
pràctiques, el treball en xarxa amb les diverses entitats que formen part del
programa,...
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En un àmbit diferent, per tal de potenciar i
aglutinar el voluntariat ambiental en
accions i resultats, en aquest cas, sobre
el medi natural (Projectes Rius) neix
l’Associació Hàbitats tal i com va exposar
Ramon Bartolí; que també ha evolucionat
d’una entitat o xarxa petita de voluntariat
a una acció més gran de custòdia del
territori en petites actuacions localitzades
per no oblidar mai la seva raó de ser.
Reclama de les administracions locals més suport i acció col·laborativa.
Un altre model cooperatiu és Tarpuna, que recull un origen empresarial i es
decideix transformar-se cap a entitat d’emprenedoria social amb projectes
d’impacte social en agricultura urbana i social, atenció a la pobresa energètica,
i fabricació digital social, tal i com relatava Josep Maria Vallès. I l’element
ambiental és intrínsec a la qüestió social i ser solidaris amb els que vindran.
També afegeix que la dicotomia entre públic i privat és falsa i tot forma part dels
mateix sistema; i demana menys subvencions i més condicions per tendir a una
economia més sostenible i escoltant més al territori. I reclama una mentalitat
més cooperativa i col·laborativa per part de tothom.
I per últim, Ignacio Carlos Parody ens relatava la història de la Fundació
Trinijove, que neix en el context dels moviments veïnals dels anys vuitanta a
Barcelona, i amb dues constants: molt arrelats al territori i amb una empresa
d’inserció laboral pel salari, que gestionar, per exemple, projectes de recollida
de residus a l’Aeroport del Prat, hotels del Fòrum o el Port.
Les empreses d’inserció laboral tenen clarament un interès econòmic general i
d’estalvis a la societat, amb balanços socials i econòmics. De tal manera, s’ha
aconseguit que les administracions reservin part dels contractes amb clàusules
socials destinats a aquest tipus d’empreses, però no sent dependents ni
subvencionats per les administracions i treballar molt i més amb el mercat.
Joan Subirats també va posar sobre la taula la dificultat d’encaixar els ritmes i
lògiques de les entitats, cooperatives... i les de les administracions. La dinàmica
social ha canviat molt i les estructures de regulació de l’administració, que eren
vistes com a defensa dels interessos públics i generals, limiten la innovació i
l’emprenedoria. L’administració hauria de trobar maneres d’actuar i relacionarse menys jeràrquiques i, justament, més relacionals i facilitadores, de
coproducció de polítiques.
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Perquè, en definitiva, de qui són les institucions ? Si no hi ha un canvi en la
distribució de poders, l’emprenedoria social pot ser molt subsidiària.
Quines són els reptes ambientals i socials que es presenten amb totes
aquestes perspectives ? Per Subirats els propers debats giraran entorn a les
“utilities”, els béns i serveis bàsics de funcionament: gestió de l’aigua, energia
elèctrica, gas, sòl...
Les grans organitzacions i empreses s’han aprofitat de la fragmentació
territorial en la gestió d’aquests béns, i per tant el camí a seguir es basaria en
recuperar sobirania en aquest, com en molts d’altres àmbits, seguint la lògica
dels conceptes de les “ciutats en transició”.
També cal donar valor a les millores socials i ambientals que fem, i va proposar
generar noves mètriques de valor i acreditació, més allà del que ens atribueix el
mercat.
Per acabar el debat i com a conclusió, Subirats va voler donar una mirada de
futur i va destacar que “el canvi tecnològic erosiona els espais d’intermediació
que no porten valor per ells mateixos”, i, en aquest sentit, els ajuntaments són
el més global que hi ha.
Visualitza el contingut
Si cinc alcaldes d’arreu del món es complet de la Taula rodona
troben, en comparació a cinc caps d’estat
o de govern, segur que acaben parlant
del mateix.

Per saber-ne més:
Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya: xvac.cat
Tercer Sector Ambiental a Catalunya: o3sac.org / 2congrestsa.cat
bit.ly/PlaTSACat

/

Lectura recomanada: Si els alcaldes governessin el món (Benjamin Barber):
bit.ly/Vídeo_BenjaminBarber / bit.ly/LLibre_BenjaminBarber
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EL FÒRUM EN ACCIÓ
El Fòrum en Acció - Eines per Actuar pel medi ambient – va ser l’espai del
Fòrum amb l’objectiu d’Aprendre d'experiències reeixides en l'àmbit de la
sostenibilitat, d’aplicacions pràctiques dels continguts del Fòrum del
Coneixement, de projectes aplicats al món local.

Seminari 1: Finançament de projectes sobre
sostenibilitat energètica
El projecte ERDIBA / ELENA de la
Diputació de Barcelona va finalitzar amb
un balanç molt positiu després de 4 anys
d'intensa feina. Durant aquest temps, el
Programa ELENA va treballar en la
promoció de les energies renovables i
l'eficiència energètica entre els municipis
de la Província de Barcelona.
Els resultats i l’experiència adquirida van permetre posar en comú, en aquest
Seminari del Fòrum, les metodologies per analitzar la viabilitat econòmica i
financera de projectes d'energies renovables (biomassa, energia solar
fotovoltaica, autoconsum) i estalvi i eficiència energètica en edificis municipals i
enllumenat públic.
El seminari va anar a càrrec de la Secció de Suport a la Gestió Energètica
Local de la Diputació de Barcelona amb Francesc de Sàrraga, Blanca Martínez
de Foix, Sílvia Llimós i Josep Verdaguer.
Ponència de suport disponible: bit.ly/Ponència_Fòrum_ELENA

Visualitza el vídeo del Seminari 1
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Seminari 2: Preparació de projectes europeus de
sostenibilitat
Les
experiències
de
projecte
de
sostenibilitat al món local emmarcades en
projectes europeus - dins programes de la
Unió Europea - han estat molts i diversos
en els darrers anys.
L'experiència assolida permet posar en
comú els elements necessaris per preparar
a qualsevol entitat local interessada en
presentar candidatura en un projecte
europeu.

‘Abans de llençar-vos a la
piscina, analitzeu què li
interessa a la Unió Europea i
què podeu oferir'
Carlos Gonzàlez
(Diputació de Barcelona)

El Seminari 2 va tractar concretament sobre
aspectes clau en la consideració i prepa
ració
de
propostes
per
als
programes H2020, LIFE, INTERREG i altres
en l'àmbit energètic, i comptarà amb la
presència d'ens locals amb diferents nivells d'experiència al respecte.

Va estar coordinat per la Gerència de Serveis de Medi Ambient de la Diputació
de Barcelona amb Carlos González i Helena Perxacs i va comptar amb una
ponència introductòria (bit.ly/IIIFòrum_Seminari2) de Pol Arranz, investigador
associat i consultor en energies renovables, programa de Doctorat en
Sostenibilitat Universitat Politècnica de Catalunya.
Els coneixements es van presentar a partir de diversos casos pràctics
(bit.ly/IIIFòrum_S2Casos) d’ens locals amb la presència d’Ester Fanlo, cap de
Medi Ambient la Paeria de Lleida; Laura Carbó, tècnica de Medi Ambient de
l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès; Oriol Llevot, Programa Sabadell ciutat
intel·ligent de l'Ajuntament de Sabadell i Anna Camp, tècnica de Medi Ambient
de la Diputació de Girona
Visualitza el vídeo del Seminari 2
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Seminari 3: El repte de l’adaptació al canvi climàtic
del món local
En l'àmbit del Fòrum del Coneixement, es
va celebrar el Plató 2: Què és una ciutat
resilient ? on es va tractar sobre els
conceptes de resiliència i adaptació al canvi
climàtic des d'una perspectiva teòrica i de
debat.
A partir d'aquests conceptes cal veure com
aplicar-los a l'escala local de les ciutats i
pobles. L'objectiu del Seminari 3, doncs, va
ser posar sobre la taula els elements
comuns concrets i pràctiques per integrar
l'adaptació al canvi climàtic en l'acció local.

'L'adaptació local al canvi
climàtic s'ha d'incorporaren
tots els plans i programes
que sigui necessari'

El Seminari es va organitzar fruit de la col·laboració i treball conjunt de les
diverses administracions públiques actuants en aquesta matèria i va comptar
amb les intervencions de Gabriel Borràs, de l’Oficina Catalana de Canvi
Climàtic de la Generalitat de Catalunya; Ana Romero, Serveis Ambientals de
l'Àrea Metropolitana de Barcelona, i Carme Melción i Ramon Rabella, de
l’Oficina tècnica de Canvi Climàtic i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona.
Visualitza el vídeo del Seminari 3
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Seminari 4: El sector del medi ambient com a motor de
l’economia verda i circular
En l'àmbit del Fòrum del Coneixement, es
celebrà el Plató 3: La transició cap a una
economia verda i circular on es va debatre
sobre els conceptes claus en aquesta
matèria.
El sector empresarial del medi ambient s'ha
de convertir en punta de llança i motor per
impulsar aquesta transició cap a una
economia verda i circular. L'objectiu
d'aquest Seminari 3 era posar en comú
experiències i casos pràctics del nostre país
en economia verda i circular en aplicacions
locals.

'Tenim a punt una nova
plataforma empresar ial sobre
sostenibilitat’
Leandro Barquin
(Fundació Fòrum Ambiental)

El Seminari va ser coorganitzat entre la Diputació de Barcelona i el
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, i va
comptar amb les intervencions i ponències de:
• Mireia Cañellas, Responsable de Desenvolupament Sostenible (Generalitat
de Catalunya) (Ponència: bit.ly/IIIFòrum_S3MCañellas)
• Leandro Barquin, Director de la Fundació Fòrum Ambiental (Ponència:
bit.ly/IIIFòrum_S3LBarquin)
• Jorge Vicente, Vicepresident de l'Associació Catalana d'Enginyeries i
Consultories Mediambiental (Ponència: bit.ly/IIIFòrum_S3JVicente)
• Pilar Chiva, Directora de l'Àrea de Prevenció i Foment del Reciclatge de
l'Agència de Residus de Catalunya (Ponència: bit.ly/IIIFòrum_S3PChiva)
Amb la moderació d'Oriol Estela, Cap de l'Oficina Tècnica d'Estratègies per al
Desenvolupament Econòmic de la Diputació de Barcelona.
Visualitza el vídeo del Seminari 4
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Seminari 5: Presentació de la Setmana de l’Energia
La Setmana
Europea
de
l'Energia
Sostenible 2015 (EUSEW'15) tindrà lloc
del 15 al 19 de juny del 2015 arreu
d'Europa. Per primer cop, totes les
administracions
supramunicipals
vinculades al Pacte d'Alcaldes donaran
suport conjunt als ens locals per tal
d'organitzar activitats en el marc de la
Setmana de l'Energia des del mes de
maig fins al juliol - incloent el Dia
internacional del Medi Ambient -.

'Per primer cop Generalitat i
les quatre Diputacions oferim
un suport conjunt.'

En el Seminari es va presentar l'oferta conjunta de recursos de sensibilització –
i el correspon Catàleg dec recursos -, alguns dels quals es van poder visitar en
els jardins del Recinte Modernista de Sant Pau posteriorment.
Web de la Setmana de l'Energia 2015: bit.ly/Setmana_Energia15

Sensibilització contra el malbaratament alimentari
Com a activitat de sensibilització d’una el III Fòrum sobre Medi Ambient i Món
Local, i amb l’organització de les entitats Espigoladors i Espai Ambiental i la
col·laboració de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, es va desenvolupar una
activitat durant el dinar de la primera jornada del Fòrum.
Dues persones amb safates de fruites i verdures lletges e imperfectes i
verdures encerades i estèticament perfectes es passejaven convidant als
comensals a respondre tres preguntes sobre el malbaratament alimentari.
Als participants que responien i lliuraven una butlleta se’ls regalava una
melmelada 100% jo no llenço i es feien una fotografia al foto-col.
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CLOENDA: El Fòrum t anca amb el co mpromís d e
potenciar polítiques ambientals de qualitat
'Compartim amb els governs locals la
inquietud
pel
manteniment
d'unes
polítiques ambientals de qualitat als pobles
i ciutats del nostre territori'.
Amb aquestes paraules, el president de la
Diputació de Barcelona, Salvador Esteve,
va cloure el III Fòrum de Medi Ambient i
Món Local.

‘Des del nostre àmbit
d'influència, seguirem fent tot
el que estigui al nostre abast
per propiciar actuacions en
què col·labori totho
m:
municipis i empreses,
administracions públiques i
entitats ciutadanes'.
Salvador Esteve

En la cloenda d'aquesta tercera edició del
Fòrum Medi Ambient i Món Local, on
també van assistir el secretari de Medi
Ambient
i
Sostenibilitat
de
la
Generalitat, Josep Enric Llebot, i el diputat
d'Espais Naturals i Medi Ambient, Joan
Puigdollers, Salvador Esteve va recordar
que la Diputació de Barcelona ha tingut un
paper actiu en l'impuls d'un plantejament
internacional amb exemples rellevants com haver liderat iniciatives com
el Pacte dels alcaldes per una energia sostenible, o haver ajudat a impulsar
gairebé 200 projectes dins el programa ELENA d'energies renovables i
d'eficiència energètica en equipaments públics, com biblioteques, poliesportius
o oficines municipals.
En aquest sentit, va remarcar els projectes d'enllumenat públic, amb una
important millora de la gestió i d'estalvi energètic i econòmic, o els projectes
d'instal·lació de biomassa en nombrosos equipaments públics i la Xarxa de
Parcs Naturals.
Esteve va assenyalar la importància de
treballar junts, posant com exemple
l'impuls donat a la integració de les
quatre diputacions catalanes en la
Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la
Sostenibilitat.

Reviu tots els discursos de la
Cloenda del Fòrum
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CLOENDA: Sant Pau,
una aposta pel futur

centre

de

coneixement,

La cloenda del Fòrum va comptar també
amb la presència de dos representants
del Centre de Coneixement de Sant
Pau. Francesc Xavier Grau,
director
acadèmic
de La
Xarxa
Global
d'Universitats
per
la
Innovació
Luis
Martin
Bordes,
(GUNi) i José
responsable del programa GWOPA,
l'Associació de Partenariats entre Operadors d'Aigua' i la presentació de
Joaquim Llimona, Patró de la Molt Il·lustre Administració de la Fundació Privada
de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.
Martín Bordes va subratllar que actualment hi ha 780 milions de persones
sense accés a aigua segura i 1.800 milions sense accés al sanejament bàsic.
Els Objectius del Mil·lenni, que pretenien reduir en un 50% la població sense
accés, no s'han complert. Va avançar que el nou objectiu per l'ONU serà
aconseguir el dret universal a l'aigua per al 100% de persones, el dret
universal. I també inclourà la salut dels ecosistemes.

'Necessitem 3 billons de $/any
per portar aigua i sanejament a
tot el món’
Entrevista a J.L Martin Bordes (GWOPA)
Francesc Xavier Grau, director acadèmic del GUNI, va destacar la necessitat
d'invertir en investigació per generar riquesa. Però va centrar la seva
intervenció en com les universitats formen part de la definició de les ciutats. I
com tenen un doble compromís amb la societat que les acull i amb la
humanitat, és a dir són institucions 'glocals'.

'Les universitats han de
tenir una implicació social
més elevada’
Entrevista a Xavier Grau (GUNi)

Per saber-ne més sobre Sant Pau com a centre de coneixement, poden
visitar la seva web: http://www.santpaubarcelona.org/ca/centre-de-coneixement.
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ESPAI NETWORKING
L’Espai Networking, juntament amb l’espai
de trobada i els tallers participatius, formava
part del Fòrum de les Oportunitats, l’itinerari
del Fòrum previst per a la participació més
activa i directa dels i les assistents. Estava
organitzat en 3 subespais: sala de
microponències, espai de reunions (taula
d’interessos creuats) i taulell de mostres.
L’objectiu d’un espai de Networking és ampliar i reforçar la xarxa de contactes
professionals i trobar oportunitats. En aquest cas es va dissenyar com un espai
per ajudar a conèixer altres persones, professionals, entitats o empreses en els
que trobar possibles aliats i/o col·laboradors. També es proposava servir per
difondre experiències, bones pràctiques o solucions innovadores que
inspiressin la creació de nous projectes o la reformulació de projectes existents.
La presentació de microponències
era l’activitat principal de l’Espai
Networking des d’on donar-se a conèixer i presentar públicament idees,
experiències i solucions. El primer objectiu era aconseguir crear un espai
interessant i amè, de manera que les presentacions havien de ser àgils, breus i
visuals, orientades a destacar i transmetre idees força. El segon objectiu era
aconseguir que es presentessin el major nombre de presentacions, per ampliar
al màxim el potencial d’idees i contactes.
D’acord amb aquests objectius es va
Podeu descarregar totes les
plantejar que fossin microponències amb
ponències des de l’Annex
el format Petxa –Kutxa.
d’aquest dossier o també a:
Es van presentar 38 ponències sobre:
diba.cat/web/forummediambient/pon
encies-networking

• Prevenció i gestió de residus
• Gestió local del cicle de l’aigua
• Eficiència
energètica,
renovables i autoconsum

energies

• Compra verda i consum responsable
• Biodiversitat urbana i horts socials
• Educació ambiental i comunicació 2.0
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CAFÈ CÒRNER I ESPAI DE REUNIONS
Aquest era l’espai de cafè previst perquè els i les participants del Networking i
també del Fòrum en general, es trobessin, compartissin impressions i idees,
fessin contactes i també perquè poguessin prendre’s un moment de descans,
de desconnexió o de conversa informal.
L’espai comptava durant tot el dia amb dispensadors de cafè i també aigua i
sucs que un mateix que es podia servir i prendre entorn alguna de les taules
altes amb tamborets.

Aquest espai va funcionar molt bé durant tot el dia per les trobades de ponents i
públic interessat al final de cada àmbit temàtic, amb molta afluència i un
ambient ric de contactes i treball.
Cafè còrner amb energia i Cafè còrner, espai de calma
A més, hi va haver 4 moments en què aquest espai estava dinamitzat per una
teatralització de personatges modernistes: als matins, de 8:30h a 9h, i a les
tardes a les 17:30h a 18.30h , abans de començar les activitats programades
per tal de començar les sessions de treball amb energia.

TAULELL DE MOSTRES
Aquest era un espai expositor on mostrar informació addicional dels projectes
que s’havien pogut escoltar les presentacions, aconseguir targes de
presentació professionals o fer un cop d’ull al catàleg de serveis d’una
organització o una empresa. Per tal d’endreçar la informació i facilitar la
consulta el taulell es va dividir en els 6 àmbits temàtics de les ponències.
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ELS TALLERS PARTICIPATIUS
Aquesta part del document recull els resultats dels Tallers participatius que es van
organitzar al llarg dels dos dies del III Fòrum sobre Medi Ambient i Món Local,
dinamitzats per l’empresa INDIC.
Tallers dia 10:
•

Eficiència energètica i energies
renovables.

•

Gestió local del cicle de l’aigua.

•

Millora de la qualitat ambiental

•

Prevenció i gestió de residus i
materials

Tallers dia 11
•

Comunicació 2.0

•

Biodiversitat urbana i horts urbans.

•

Compra verda i consum responsable

•

Educació ambiental

Els tallers es desenvolupaven de forma paral·lela i en horari de tarda. L’objectiu
d’aquests tallers era oferir un espai pel debat i la reflexió dels participants que pogués
cloure amb uns resultats concrets i que permetin recollir propostes i estratègies
d’actuació futures en cadascun dels diferents àmbits.
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RESULTATS DELS TALLERS

Taller sobre eficiència energètica i energies renovables
Estratègies a desenvolupar en els propers
anys pel món local sobre eficiència
energètica i energies renovables:
• Promoure l ’autoconsum dels municipis
promovent
que les companyies
municipals d’aigües incorporin la venda
d’energia com un servei més. Estudiar la
possibilitat de mancomunar serveis i que
la DIBA pugui fer estudis de viabilitat.
• Promoure mesures d’estalvi, per exemple reducció de l’IBI, en aquells edificis
que facin rehabilitació i aconsegueixin la certificació energètica. Per això caldrà
pensar mesures de refinançament (creació d’un fons, reconversió de bonificacions
a obra nova cap a rehabilitació, etc).
• ModIficar o establir ordenances e specifiques per fer la revolució en ergètica (
amb el suport de la DIBA):
o elaborar una ordenança sobre energia fotovoltaica per regular
l’autoconsum i que es pugui estimular amb ajuts (IBI).
o Modificar les ordenances de circulació i que es mesurin emissions en
comptes de cavalls de vapor.
• Que els mu nicipis donin exemple als edificis i equipaments propis. Promoure el
consum de biomassa.
• Revisar els PAES i que esdeving uin eines efectives. Garantir el lideratge polític
a través dels alcaldes i ser rigorosos amb els compromisos que es prenen. Donar
suport tècnic als municipis perquè puguin fer les revisions i seguiment de les
accions proposades i vincular les accions a plans de finançament.
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Taller sobre la gestió local de l’aigua
Estratègies a desenvolupar en els propers anys
pel món local sobre la gestió local de l’aigua:
• El món local ha de potenciar l’educació
ambiental per tal sensibilitzar en l’estalvi
d’aigua
Una de les estratègies claus és sensibilitzar
a la ciutadania sobre l’estalvi d’aigua. Això
implica diferents accions. Per una banda,
generar una consciència sobre el consum d’aigua, però també sobre el control de
les fuites, per exemple, tant en alta, en baixa com en els habitatges. Avui dia la
tecnologia ha desenvolupat instruments que permeten la detecció precoç d’una
fuita d’aigua, per exemple.
Una altra acció clau resideix en donar exemple per part dels ajuntaments, evitar
males conductes i despeses innecessàries. Entre d’altres accions, destaquen
l’enjardinament dels espais públics amb vegetació mediterrània de baix consum
d’aigua, el control actiu i reparació de fuites d’aigua en els equipaments o parcs
municipals.
I una tercera actuació en transmetre la informació de manera clara i entenedora
respecte a multiplicitat de temes relacionats amb la gestió local de l’aigua, per
capacitar a la ciutadania en el seu criteri i posicionament: accés a la informació i
transparència absoluta sobre les tarifes socials i bonificació de l’estalvi d’aigua.

• Els ajuntaments han d’exercir la seva competència sobre el control de la
gestió externalitzada del recurs i el servei.
Si un ens local externalitza l’explotació, la gestió i la distribució de l’aigua, ha de
posar en marxa les mesures per exercir la seva competència. És a dir, ha de
controlar i exigir informació clara i actualitzada a l’empresa, sobre els controls
periòdics de la qualitat, la inversió en el manteniment de la xarxa, exigir la formació
especialitzada per part de l’empresa gestora, etc. Externalitzar la gestió del recurs
per part dels ens locals no vol dir desentendre’s del bon funcionament de la xarxa i
la i qualitat de l’aigua.

• Potenciar l’estalvi mitjançant la bonificació en la tarifa i la política de preus,
etc.
Una estratègia complementària a l’educació ambiental respecte a la pressa de
consciència de l’aigua com un recurs escàs és el foment i la implementació de
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polítiques actives que potenciïn l’estalvi. La tarifa, competència i en mans dels
ajuntaments, és una eina sobre la que es pot incidir establint una política de tarifes
que afavoreixen aquest estalvi.
• Els ajuntaments amb gestió pública de l’ai gua han d’assegurar els recursos
suficients que garanteixi la qualitat de l’aigua i la òptima gestió.
L’estratègia en una escenari òptim hauria de ser conservar la font d’aigua i la gestió
pública de l’aigua com la millora eina per garantir el recurs, la seva explotació i
distribució. Ara bé, actualment quan un ens local manté la gestió i explotació i/o
distribució del recurs, és necessari dotar de suficients recursos, ja que en cas
contrari no es pot realitzar les tasques vinculades com el control de qualitat, el
arranjament de la xarxa, etc.

• Incloure criteris i mes ures d’estalvi i incorp orar i utilitzar els recursos propis
en els projectes urbans.
Els projectes urbans municipals en l’àmbit local han d’incloure mesures que
permetin la reutilització de l’aigua, la recollida mitjançant dipòsits d’aigua pluvials,
etc.

• Estudiar, sensibilitzar i formar en l’economia d’escala per potenciar-la.
És clau format als ens locals entorn l’economia d’escala per tal de potenciar noves
formes de mancomunar serveis entre els ens locals, de cooperació, col·laboració,
etc. per aplicar diferents nivells i àmbits de la gestió local de l’aigua.
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Taller sobre millora de la qualitat de l’aire i el soroll
Estratègies a desenvolupar en els propers anys
pel món local sobre millora de la qualitat de
l’aire i el soroll:
• Informació, sensibilització i formació
ciutadana sobre qualitat de l’aire: es
considera important apropar la informació a
la ciutadania d’una manera fàcilment
comprensible, per mitjà d’estratègies com
l’etiquetatge de vehicles informant, a part de
les emissions de CO2, de les emissions de
partícules i NO2.
• Jerarquització de les vies i se gregació
segons sigui
n vehi
cles
o
vianants/bicicletes (superilles): aquesta
mesura té efectes positius en la salut de les
persones i contribueix a la reducció de la
contaminació acústica. A més, també
redueix el volum de trànsit dins dels barris.
• Potenciar l’ús del vehicle elèctric
establint mesures i incentius per mitjà de
taxes, facilitant la circulació i l’aparcament i l’extensió dels punts de càrrega del
vehicle… A la vegada, instaurar desincentius per aquells vehicles més
contaminants.
• Promoure un canvi d’hàbits i de valors comunitaris: en un escenari on se supera
la crisi econòmica, els governs segueixen promovent valors d’estalvi, d’ús del
transport públic, de compartir el cotxe…
• Aposta local pels mu nicipis sos tenibles: municipis de determinades zones
geogràfiques (petits municipis, valls....) aposten localment per un municipi verd i
sostenible a través del desenvolupament de bones pràctiques (per exemple, zones
on no s’hi pot arribar en vehicle privat, connexions amb transport públic, compra
verda).
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Taller sobre Prevenció i gestió de residus i materials
Estratègies a desenvolupar en els propers anys
pel món local sobre Prevenció i gestió de
residus i materials:
• Treballar amb la ciutadania : Simplificar els
missatges i les tasques a la ciutadania de
cara a facilitar el paper de la ciutadania a
l’hora de reduir, reutilitzar i reciclar. I
desmitificar els missatges erronis o els
rumors generats pel desconeixement de la gestió dels residus.

• Prevenció: Fomentar la reutilització, els mercats de segona mà, les xarxes de
reutilització, etc. Així com fomentar la reutilització a les deixalleries; modificar la
norma perquè es puguin treure els materials de la deixalleria. I incentivar la
durabilitat dels productes.

• Recollida dels residus: Optimitzar la eficiència de la recollida selectiva i evitar
recollir contenidors buits. Afegir una escala de facturació a les concessionàries de
recollida segons el percentatge d’èxit en la recollida selectiva.

• Gestió del s residus: Simplificar criteris. Arribar a acords amb les diferents
administracions pel que fa als sistemes de recollida i com a darrer pas,
mancomunar serveis.

• Tractament dels residus: Promoure microplantes per tractar els residus al territori,
transformant-los en recurs i que se’n aprofiti el territori que l’ha generat. Promoure
també petites plantes de compostatge de gestió municipal i l’autocompostatge
individual i comunitari.

• Fiscalitat dels residus: Treballar per una fiscalitat més justa, promovent el
pagament per generació. I fiscalitzar els envasos de plàstic per fomentar el vidre i el
cartró.
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Taller sobre Comunicació 2.0
El taller va comptar amb una ponència
inicial dels elements bàsics a tenir en
compte en una campanya de comunicació
2.0 a càrrec de Albert Padro-Solanet i
Ismael Peña (UOC).

El pla de comunicació
1. Definir quins són els nostres
objectius:
(SMART:
concrets,
mesurables, assolibles, realistes,
temporalment definits)
2. Decidir quin és el públic objectiu de la nostra comunicació: 1) segmentació,
stakeholders, (escolta activa), 2) policy network, rivals, competidors, aliances
3. Identificar els espais on ens adreçarem al nostre públic:
4. Pensar quin és el missatge central que volem transmetre (tria acuradament les
paraules)
5. Fixar els recursos a esmerçar en el projecte (humans, financers, materials)
6. Seleccionar els mitjans apropiats i la seva freqüència d’utilització
Les 4 Cs de tota campanya: Coherència del missatge, Coordinació de les accions
(online-offline), Continuïtat (entre les diferents plataformes que fem servir) i
Complementarietat: el tot és més que les parts
7. Mesurar l’èxit
Transmèdia : Multimèdia: Una historia/ diferents suports // Crossmedia: Una sola
historia /diferents espais ( on està la gent) // Transmèdia: Una sola gran historia, amb
mil missatges diferents ( exemple: Salvados)
5 coses principals que cal tenir en compte a l'hora de fer una campanya 2.0
1. Anàlisi del context: quin és; donar-ne.
2. Ágora: quina és; “build it and they will NOT come”. Ser presents alla on són
ells.
3. Facilitació. Fer les coses simples i senzilles.
4. Processos/protocols, no continguts.
5. Tenir presència, no fer campanya.
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Taller sobre compra verda i consum responsable
Estratègies per promoure la compra verda i el consum
responsable a nivell local
• Promoure en els equipaments municipals la compra
de productes ECO, locals i de pr oximitat. També fer
pressió perquè serveis com Hospitals o residències de
la Generalitat passin a consumir aquest tipus de
producte. Davant la poca oferta en el mercat ECO, es
tractaria d’incentivar la demanda a nivell públic per
augmentar l’oferta.
• Promoure que als menjadors escolars es consumeixin
productes ECO i de proximitat. Això tindria
connotacions positives en la salut dels alumnes. El rol
de l’Ajuntament hauria de ser de donar suport i assessorar a l’AMPA i la direcció del
centre en aquest pas cap al producte ecològic i de proximitat.
• Incentivar mesures de govern
(instruccions, acords) que estableixin criteris
ambientals a tenir en compte per part dels responsables de compres municipals. És
important que l’equip de govern tingui clara aquesta aposta.
• Des del món local, reivindicar una millora en la comunicació i etiquetatge dels
productes que clarifiqui la informació del producte en termes mediambientals i de
traçabilitat (“eco etiquetes”). Això afavorirà la informació i sensibilització (cal afavorir
que la gent conegui i sàpiga distingir i interpretar determinats segells i etiquetes), la
transparència i l’augment de la confiança i credibilitat entre la ciutadania.
• Fomentar l’agrupació dins del sector de les agències de comunicació perquè
desenvolupin protocols i compromisos en el tractament de les informacions de
comunicació ambiental.

52

III Fòrum sobre Medi Ambient i Món local

Taller sobre Biodiversitat urbana i horts urbans
El taller es va iniciar amb una presentació de
l’Ajuntament de Barcelona (Montserrat Rivero)
sobre el seu projecte de biodiversitat urbana i
horts urbans.
Elements a tenir en compte a l’hora
d’implementar un hort urbà en el territori:
• Partir de la voluntat dels agents implicats
S’observa que en ocasions els projectes
d’horts urbans venen imposats per determinades circumstàncies que res tenen que
veure amb la voluntat dels agents implicats, i això es considera un error . Es posa
com exemple, empreses multinacionals que fan projectes perquè la seva matriu
americana diu que han de fer projectes de Responsabilitat Social Corporativa al
territori.
• Els projectes han d’anar de baix a dalt i no a l’inversa
Es fonamental implicar i promoure la participació activa de la ciutadania des del
primer moment. Perquè si el projecte sorgeix d’una voluntat política sense un
substrat social que ho demanda després és molt difícil mobilitzar i implicar la
ciutadania. No es pot fer un projecte tècnic tot fet i tancat, cal preguntar a la gent
què vol i quins interessos té.
• Cal promoure el diàleg social
Més enllà de promoure una participació en el projecte cal integrar els agents socials
més pròxims al territori encara que després no participin activament en el projecte.
Però cal preguntar, i fer un disseny social dels horts. Per això a vegades és més
important contactar amb persones referents i significatives del territori, més que fer
molts qüestionaris a molta gent. Cal visualitzar possibles riscos o amenaces del
projecte a l’hora de ser implementat al territori. A vegades per definir un projecte cal
parlar prèviament amb molta gent.
• Cal tenir uns criteris tècnics
Tot i cal promoure la participació i el diàleg amb la ciutadania això no treu que els
projectes d’horts urbans tinguin uns criteris tècnics pels que cal vetllar: agricultura
ecològica, no utilització de productes químics, gestió eficient de l’aigua, etc.
• Establir una normativa d’accés i ús dels horts
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Hi ha acord en que com més universal sigui l’accés millor, però es valora que cal
prioritzar col·lectius, i en aquest sentit, la gent gran, per cultura per temps disponible
i per coneixements són els que més s’haurien de potenciar. També cal establir
normes d’ús, per exemple, respecte els dies i hores per regar, per garantir un ús
sostenible dels horts. En aquest sentit, hi ha qui considera que es pot ser més o
menys flexible en funció del grau de confiança i compromís que pugui haver amb
els usuaris.
S’observa que a vegades hi ha col·lectius que comencen amb molta força però molt
ràpidament es desinflen. Cal anar amb compte i valorar la sostenibilitat social dels
projectes i la gent i col·lectius que s’impliquen. En aquest sentit, es valora que els
joves són menys constants que la gent gran. També cal evitar les males pràctiques
i per tant cal mesures de control del que fan els usuaris. Que en ocasions pot ser un
autocontrol, però en altres cal algú amb més “autoritat”.
• Costos de manteniment dels horts
Valorar qui paga els rebuts de l’aigua, i en aquest sentit, hi ha acord que els horts
socials que utilitzen determinats col·lectius en risc d’exclusió han de ser gratuïts,
però els horts amb un accés més universal, per pedagogia és interessant establir
un cànon de consum d’aigua, encara que sigui simbòlic, però pot ser innecessari.
• Ser flexibles amb la normativa i la regulació dels horts
Tot i que el criteri tècnic pot establir unes normes d’ús dels horts s’ha de ser prou
flexible per adaptar la normativa i la regulació a les necessitats dels usuaris.
• Cal promoure la formació
Els horts urbans han de ser espais de formació i on promoure una certa cultura i
pedagogia ecològica.
• Promoure les relacions socials
La gent gran és coneixedora de com es treballa la terra i poden ser transmissors de
coneixements a la gent més jove de la seva experiència, promovent així les
relacions intergeneracionals amb el valor afegit d’una transferència de coneixement.
• Evitar la sensació de competències amb els “horts professionals”
Per això també és important parlar amb aquestes col·lectius si estan pròxims als
horts urbans i fer-los veure que poden ser un aliats a l’hora de promocionar la
cultura de la compra de quilòmetre 0.

54

III Fòrum sobre Medi Ambient i Món local

Taller d’educació ambiental
El taller era un taller d’expressió plàstica on els
participants només podien expressar-.se a
través del dibuix i la pintura. Va ser conduit
per un tallerista que en primer lloc va formular
una pregunta oberta sobre que podíem
aportar a l’educació ambiental i els convidava
a expressar-ho a través de la pintura sobre
una base prèviament dibuixada per ell.
Passat un temps, es va convidar als
participants a compartir les seves idees i el
que estaven expressant a través de la
pintura.
Què creie m que po dem aportar, quines
paraules posaríem a la nostra aportació a
l’educació ambiental?
• Emoció
• Transmissió
• Treball amb els sentits
• Responsabilitat
• Coneixement
• Percepció
• Treball en xarxa

Estratègies a desenvolupar en educació ambiental
• Treballar des de les emocions: Aquells que treballem l’educació ambiental sovint
posem la passió en allò que fem. Hem d’aconseguir que l’educació ambiental sigui
vivencial, emocional, alegre, no hem de criminalitzar, hem de passar-ho bé.
Cal transmetre que aquesta educació és una finestra oberta que et permet conèixer
i percebre. Treballar amb les emocions permet arribar i provocar un canvi en les
persones. En aquest sentit, es valora que les arrels, l’estima de les arrels són un
factor important a treballar per arribar-hi.
L’estratègia per avançar és començar a fer des d’acció. L’educació ambiental cal
fer-la en el nostre propi indret.
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• Què és el medi natural: Sovint sembla que el medi ambient es limita allò verd, les
“plantes”. En ocasions sembla que la ciutat no sigui medi ambient. Seria bo incidir
en l’obertura de la mirada i el significat per transmetre tot allò que conforma el
nostre medi, tant verd com urbà..
Les persones residents a les ciutats viuen el medi ambient principalment de cara
enfora, en els espais naturals. La proposta gira entorn donar a conèixer les
actuacions d’educació ambiental en la ciutat, per canviar aquesta tendència. És
necessari mostrar quines alternatives d’acció pots fer tu en el teu entorn, què tens
en el meu entorn més proper.
• Treballar des dels val ors: Sabem que hem de treballar els valors però... com i
amb qui? És fonamental a transmissió dels valors dels grans als petits, posar la
llavor per tal que la persona pugui i sàpiga aprofundir per ella mateixa.
Especialment amb els mestres i infants, tot i que s’assenyala que el sistema no
dóna suport als mestres en aquesta tasca.
Hem de posar èmfasi i donar eines per fer créixer la xarxa, per poder desenvoluparla, una xarxa en la que un expert guia a una altre. L’educació ambiental és un camí
que es va ampliant entre tots i totes, com peces d’un puzle.
• El paper d e l’educació: L’educació és clau perquè és la base, és l’energia de
creixement, de la idea, del coneixement. Tanmateix, també s’apunta que caldria
posar-nos d’acord en què volem dir quan parlem d’educació ambiental.
Hem de parlar d’educació per la responsabilitat. La ciutat te a veure amb l’entorn,
amb els recursos. Per tant, es valora positiu parlar d’Educació per la sostenibilitat.
Cal donar eines per educar i aconseguir ser autosuficients l’autogestió i les eines
per l’autogestió. Avui dia tenim recursos, tenim eines, tecnologia, experiències, etc.
que podem fer servir en aquesta educació.
• Amb qui treballar: La percepció apunta a un dèficit d’activitats dirigides als adults,
no es busquen estratègies, no s’inverteixen recursos, etc. Es destinen més
recursos a activitats adreçades als infants per diferents motius: és més fàcil, saps
on buscar-los, etc. L’estratègia més utilitzada és intentar arribar als adults a traves
del infants (AMPA, pares i mares, etc.). En aquest sentit, es valora que és fàcil
detectar quins infants tenen a casa una continuïtat respecte a l’educació ambiental
que es fa a l’escola, i per a quins nens i nenes no la tenen i suposa un trencament
en la manera de fer.
Hem de tenir en compte que la persona adulta és qui pren les decisions, i per tant,
és clau el treball de sensibilització i la transmissió de coneixements. Amb aquests
col·lectius d’adults, sovint es valora que no hi participen perquè no disposen de
temps, no els interessa, etc. Però no sempre és així.
Cal treballar junts i amb passió.
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Taller Treballem plegats
El treball en equip és un valor que s'exemplifica en una
tradició ben nostrada com són els Castellers.
Els treball conjunt
i la col·laboració entre
administracions, empreses, entitats socials, etc. ha
estat una constant en els darrers temps en l'àmbit de
la sostenibilitat.
Per posar en valor el treball en equip sobre
sostenibilitat, la importància de treballar plegats, es va
organitzar el Taller per preparar un petit castell en
l'Acte de Cloenda del Fòrum amb la col·laboració dels
Castellers de la Vila de Gràcia.
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VISITES TÈCNIQUES A EQUIPAMENTS AMBIENTALS
DE BARCELONA
Durant el III Fòrum sobre medi ambient i món local es va celebrar visites
tècniques a diversos equipaments ambientals de la ciutat hoste de Barcelona.
1. District Clima
El District Heating and Cooling (xarxes de
distribució de calor i fred) en el districte 22@
aprofita l'energia residual de la planta de
revaloració energètica del Besòs (TERSA) i
n'obté un important estalvi d'energia primària.
Més informació: bit.ly/DistrictClima_BCN

2. Pla de buits i el Projecte de la Plaça de les Glòries
El Pla BUITS (Buits Urbans amb Implicació
Territorial i Social) és un programa que
posa diversos emplaçaments de la ciutat de
Barcelona a l'abast de les entitats
ciutadanes.
La Plaça de les Glòries està en procés de transformació. La visita va
permetre conèixer el projecte final i les accions d’urbanització
provisional.
Més informació: bcn.cat/habitaturba/plabuits i glories.bcn.cat/

3. Ecoenergies Zona Franca
Ecoenergies
Barcelona
produeix
i
proveeix energia tèrmica gràcies a una
xarxa de calor i fred connectada a 3
centrals de generació d'energia.

Més informació: ecoenergies.cat/
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4. Punt Verd i Aula Ambiental de la Sagrada Família
L’objectiu principal de l’Aula Ambiental és
desenvolupar les polítiques públiques de
l’Ajuntament de Barcelona i, concretament
del districte de l’Eixample on s’ubica,
destinades a fer avançar Barcelona cap a
una ciutat més sostenible i a acompanyar la
ciutadania
en
l’adquisició
d’hàbits
ambientalment responsables i que fomentin
la preservació del nostre entorn.
Més informació: aulambientalsf.blogspot.com.es/

5. El Parc de les Rieres d’Horta
Es troba sobre un parc de neteja i dipòsit
pluvial, i ha sigut dissenyat emb els màxims
criteris de sostenibilitat, com queda palès
en l'energia produïda per unes pèrgoles
fotovoltaiques que assorteixen la xarxa
d'enllumenat, que és de tecnología led.
Igualment, el rec es fa amb aigües
freàtiques, i la vegetació és tota de tipus
mediterrani, adaptada de forma òptima a
l'ambient.
Més informació: bit.ly/video_Parc

Ñ
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El III Fòrum de Medi
neutre en emissions

Ambient i Món Local ha est

at

La celebració del III Fòrum ha generat 18
tones de CO2, l’equivalent al consum energètic
de 8 llars durant 1 any.
Les emissions s’han compensat participant en
un projecte d’energies renovables i compromís
social desenvolupat a Brasil.
Barcelona, 12 de març de 2015 – El Recinte Modernista de Sant Pau de
Barcelona ha acollit del 10 al 11 de març el III Fòrum de Medi Ambient i Món
Local que ha comptat amb 500 experts en l’àmbit de la sostenibilitat. Sota el
lema ‘Caminant junts cap al 2020 i més enllà', el Fòrum ha reunit regidors,
tècnics, acadèmics, investigadors i empreses per a debatre sobre eficiència
energètica, canvi climàtic, residus, responsabilitat social corporativa i educació,
entre d’altres temes ambientals.
La celebració del III Fòrum de Medi Ambient i Món Local ha generat 18 tones
de CO2 equivalents (tCO2e), degut al consum energètic de les instal·lacions,
els desplaçaments dels 500 assistents i ponents, el servei de càtering i els
materials comunicatius produïts (llapis, carpetes, programes de mà, fulletons,
acreditacions, cartells, etc.). Les emissions generades pel III Fòrum equivalen
al consum energètic de vuit llars catalanes durant tot un any.
La Diputació de Barcelona ha neutralitzat l’impacte ambiental del III Fòrum, a
través de la participació en el projecte Argibem, São Sebastião i Vulcão,
desenvolupat al Brasil, que compta amb les certificacions dels estàndards
internacionals Verified Carbon Standard i Socialcarbon®. El projecte redueix
emissions de carboni gràcies a la substitució de combustibles fòssils per
biomassa forestal en tres empreses productores de ceràmica. El projecte no
només té un impacte positiu sobre el medi ambient, sinó també en les
comunitats locals properes a la zona de desenvolupament del projecte.
El III Fòrum de Medi Ambient i Món Local ha obtingut el certificat Clean CO2
acreditatiu de la neutralitat en emissions de l’esdeveniment i el Segell Clean
CO2 Certified amb codi QR, que permet accedir a aquesta APP divulgativa
(bit.ly/CleanCO2_IIIFòrum) de la compensació d’emissions realitzada.
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Balanç de quatre anys de l’àmbit de Medi Ambient de la
Diputació de Barcelona
Durant el III Fòrum sobre medi ambient i món local es van exposar, en format
digital i sintètic, el balanç del suport de l’Àmbit de Medi Ambient de la Diputació
de Barcelona als ens locals de la demaració. A part dels aspectes ja tractats en
aquest dossier també es va fer balanç de:
Projectes europeus de Medi Ambient
Vídeo resum de l'acció de la Gerència de
Serveis de Medi Ambient en l'àmbit dels
projectes europeus en el període 2011-2015
(diba.cat/web/mediambient/projeuropeus).

Educació per la Sostenibilitat
Vídeo resum de l'acció de la Gerència de
Serveis de Medi Ambient en l'àmbit de
l'Educació per la Sostenibilitat en el període
2011-2015
(diba.cat/web/mediambient/educacioambiental)
Avaluació i gestió ambiental
Vídeo resum de l'acció de la Gerència de
Serveis de Medi Ambient en l'àmbit de
l'Avaluació i gestió ambiental en el període 20112015 (diba.cat/web/mediambient/avaluacio).
Cercles de comparació intermunicipal de Medi Ambient
Ñ
Vídeo resum de l'acció de la Gerència de
Serveis de Medi Ambient en el programa de
Cercle de Comparació intermunicipal amb el
suport del Servei de Programació de la
DIputació
de
Barcelona
(diba.cat/web/mediambient/cercles)
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CONCLUSIONS
El III Fòrum sobr e Medi Ambient i Món Local s’ha consolidat com un
esdeveniment de referència pels ens locals, professionals, empreses i
universitats en l’àmbit de la sostenibilitat local. El III Fòrum ha acomplert i
superat els objectius inicials previstos.
El III Fòrum ha Fomentat la reflexió, el pen sament i el coneixement sobre
el paper de les ciutats i pobles en el camí cap al desenvolupament
sostenible.
A través de la presència d’experts internacionals en l’àmbit de l’energia, el
canvi climàtic i la sostenibilitat a les ciutats en el Fòrum del Coneixement, i
l’intercanvi d’experiències i coneixements entre administracions i empreses en
el Fòrum de les Oportunitats a l’Espai Networking.
El III Fòrum ha Ofert un espai d’aprenentatge, trobada i interacció per
millorar la gestió ambiental local.
Els Seminaris del Fòrum en Acció sobre estalvi, eficiència energètica i energies
renovables, projectes europeus de sostenibilitat, adaptació local al canvi
climàtic, aplicació de l’economia verda i circular o sensibilització per la Setmana
de l’Energia, han permès als assistents als mateixos aprendre nous conceptes i
aprofundir en ells.
El Fòrum de les Oportunitats amb l’Espai Networking, el Cafè Còrner i els
Tallers participatius, foren punts de trobada i interacció entre tots els
participants. En definitiva, el Fòrum tot ell és un espai de trobada.
El III Fòrum ha Reforçat el compromís de la Diputació de Barcelona
envers l’actuació del món local en l’àmbit del Medi Ambient.
El reconeixement a la tasca feta pels ens locals amb el suport de la Diputació
de Barcelona en el marc del projecte ERDIBA-ELENA o la commemoració de
18 anys de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, amb el lideratge
de la Diputació de Barcelona.
Ponents de reconegut prestigi en les seves intervencions al Fòrum així ho han
posat de manifest.
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El I II Fòrum ha Unit els diversos agents públics, econòmics i socials en
els processos d’avenç cap a la sostenibilitat.
123456789

Entre els més de 500 participants al Fòrum hi havia representants de les
administracions públiques, d’empreses d’economia verda i sostenibilitat,
consultores i enginyeries, i sectors socials.
Tots ells han disposat d’espais de debat específic, per parlar d’economia verda
o del paper dels nous moviments socials; i també espais de trobada i
concertació al Fòrum de les Oportunitats fent networking i exposant projectes al
Taulell de Mostres.
El III Fòrum ha
Mostrat les experiències locals municipals de
sostenibilitat passades i futures.
Al III Fòrum s’han exposat experiències locals en els seminaris, les
microponències de l’espai networking, les visites tècniques a equipaments
ambientals o als tallers participatius.
Tot plegat, reflex de la ferma voluntat de continuar treballant per un
desenvolupament sostenible des del món local.
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ANNEXOS
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ANNEX: EL FÒRUM ALS MITJANS
El III Fòrum sobre Medi ambient i Món local va tenir un presència i repercussió
als mitjans generalistes i també als especialitzats i comarcals.
La revista digital de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat,
Sostenible.cat va ser el portal de comunicació de referència del Fòrum i en el
seu apartat especial podeu trobar tots els continguts generats.

bit.ly/SostenibleCAT_IIIFòrum

bit.ly/IIIFòrum_ABC
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bit.ly/IIIFòrum_EUmayors
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bit.ly/IIIFòrum_ARA_HGirardet
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bit.ly/IIIFòrum_IHOBE

bit.ly/IIIFòrum_XAL
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bit.ly/IIIFòrum_VanguardiaNatural
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bit.ly/IIIFòrum_AjIMPULSA

bit.ly/IIIFòrum_IAGUA
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ANNEX: ESPAI NETWORKING – VERSIÓ COMPLETA
La Diputació de Barcelona, des de l’Àrea de Medi Ambient i en el marc de la
Xarxa de ciutats i pobles cap a la Sostenibilitat va organitzar els dies 10 i 11
de març de 2015 el III Fòrum sobre Medi Ambient i Món Local. Caminem
plegats més enllà del 2020.
Aquest espai de trobada de les administracions i altres agents públics i
privats que intervenen en l’àmbit del Medi Ambient local de la província
s’organitza cada quatre anys amb el propòsit d’assolir objectius de contingut i
reflexió però també d’altres més relacionals.
EIDOS Dinamització Social es va encarregar d’assessorar, donar suport i
dinamitzar 2 moments del Fòrum: l’Espai de Networking i el Cafè còrner.

ESPAI NETWORKING
L’Espai Networking, juntament amb l’espai de trobada i els tallers participatius,
formava part del Fòrum de les Oportunitats, l’itinerari del Fòrum previst per a la
participació més activa i directa dels i les assistents. Estava organitzat en 3
subespais: sala de microponències, espai de reunions (taula d’interessos
creuats) i taulell de mostres.
L’objectiu d’un espai de Networking és ampliar i reforçar la xarxa de contactes
professionals i trobar oportunitats. En aquest cas es va dissenyar com un espai
per ajudar a conèixer altres persones, professionals, entitats o empreses en els
que trobar possibles aliats i/o col·laboradors. També es proposava servir per
difondre experiències, bones pràctiques o solucions innovadores que
inspiressin la creació de nous projectes o la reformulació de projectes existents.
En el Recinte Modernista de Sant Pau, on es desenvolupava el Fòrum, l’espai
Networking es van situar a la sala Hipòstila i la sala 1 annexa, a la Planta -1.
Aquesta sala Hipòstila era el punt de rebuda dels participants, on estava situat
el taulell de mostres, l’espai de reunions i on es desenvolupava l’espai del cafè
còrner amb energia.
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PRESENTACIÓ DE MICROPONÈNCIES
Aquesta era l’activitat de l’Espai Networking des d’on donar-se a conèixer i
presentar públicament idees, experiències i solucions. El primer objectiu era
aconseguir crear un espai interessant i amè, de manera que les presentacions
havien de ser àgils, breus i visuals, orientades a destacar i transmetre idees
força. El segon objectiu era aconseguir que es presentessin el major nombre de
presentacions, per ampliar al màxim el potencial d’idees i contactes. D’acord
amb aquests objectius es va plantejar que fossin microponències amb el format
Petxa –Kutxa.
El Petxa-Kutxa és un format ràpid de presentació d’idees, experiències o
projectes consistent en presentar 20 imatges o diapositives d’una durada de 20
segons cadascuna, del que resulta una presentació de 6 minuts i 40 segons. Es
tractava d’aconseguir presentacions que unissin imatge i paraula per reforçar
les idees; que expliquessin una història, que narressin un relat que captés
l’atenció dels que escolten, evitant repeticions i enllaçant les diapositives amb
el discurs.
Les ponències es van agrupar per àmbits temàtics. En finalitzar les
presentacions d’un àmbit, ponents i públic interessat sortien de la sala per
trobar-se a zona del cafè còrner, que es convertia en un espai de diàleg,
interacció i contactes.
El treball previ
El 9 de febrer, quatre setmanes abans del Fòrum, es va publicar al web del
Fòrum la informació sobre l’Espai Networking i es va obrir el període
d’inscripció i recepció de ponències. Es va posar especial atenció en el
seguiment de les ponències rebudes per tal que s’ajustessin al màxim a la
metodologia i al temps previst. També es va comprovar el seu funcionament
tècnic per reduir al màxim les incidències el dia de la presentació, aconseguir
un desenvolupament àgil i ajustar-se a l’horari de les sessions. Aquesta gestió
del temps disponible era un aspecte molt delicat ja que, amb l’alt nombre de
ponències a presentar, qualsevol endarreriment o l’allargament de les
ponències podrien fer fracassar l’activitat.
En el moment de formalitzar la inscripció online a través de Google, els
participants rebien un primer correu en el que se’ls facilitava, en primer lloc,
les dades de contacte telefònic i de correu electrònic d’EIDOS per tal d’atendre
dubtes i incidències. El contacte telefònic va facilitar molt la comunicació amb
els inscrits: pràcticament tots el van utilitzar per preguntar dubtes sobre les
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dates de lliurament, els horaris, el programa del Networking o sobre el format
Petxa-Kutxa. El correu electrònic va ser el canal de preferència per enviar i
gestionar documentació (notificacions, programa, presentacions, etc.).
En el correu en el que es confirmava la recepció de la inscripció se’ls informava
del funcionament de l’espai i de com es confeccionaria el programa definitiu
dels 2 dies d’acord amb els 6 àmbits del Fòrum, l’horari previst i el volum final
de ponències rebudes en cada àmbit.

Dia 10 de març (11.15h -14h )
• Eficiència
energètica,
renovables i autoconsum

Dia 11 de març (11.15h -14h )
energies

• Gestió local del cicle de l’aigua
• Gestió ambiental local:
o Millora de la qualitat de l’aire i el
soroll

• Educació
ambiental
comunicació 2.0
• Compra verda
responsable
• Biodiversitat
socials

i

urbana

i

consum
i

horts

o Prevenció i gestió de residus i
materials

Així mateix, en el correu es demanava fer arribar la presentació abans del 4 de
març per tal de poder revisar-la i comprovar que funcionava correctament;
s’explicaven les característiques de la presentació de ponències amb PetxaKutxa i s’oferien alguns consells per a la creació de les presentacions.
Finalment també s’explicava als participants que després de les presentacions
de cada àmbit s’obriria un espai de trobada entre públic i ponents que podria
continuar a l’Espai de reunions.
Quan faltava una setmana per la data límit de recepció de ponències es va
enviar un correu de recordatori a totes per persones inscrites , assenyalant la
importància de poder comprovar el funcionament de les presentacions a la
sala.
El 5 de març es va fer la visita de l’espai , es van provar una a una totes les
presentacions que s’havien rebut fins aquell moment i es van poder detectar i
començar a resoldre problemes amb el programari de l’ordinador de la sala i
amb alguns formats i arxius adjunts (de vídeo o de so).
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Amb els resultats de la visita es va informar als i les ponents dels canvis o
ajustos que necessitaven fer a les seves presentacions per tal que aquestes
funcionessin correctament i es va fer un nou correu a tots/es els pon ents
advertint de les incidències d etectades, pensant especialment en aquells/es
que encara no havien enviat la microponència.
Un cop tancades les inscripcions i finalitzat el darrer termini per a la recepció de
ponències (8 de març) es va enviar als i les participants el programa
provisional dels dos dies del Networking. Així, abans de tancar definitivament
el Programa, es van poder ajustar horaris i fer petits canvis en les
presentacions.
El darrer correu de comunicació general amb els participants va servir per ferlos arribar el Programa definitiu i animar-los a com partir la informació amb
els seus contactes i través de les xarxes socials.
Les dades de referència dels resultats d’aquesta fase van ser:
 Inscripcions: 50 ponències inscrites de 43 organitzacions.
 Ponències finalment presentades: 37.
- 1 dels ponents va informar de la seva absència el dia anterior al Fòrum.
- 1 ponent va desestimar presentar una les 2 ponències que havia inscrit.
- Un cop tancat el programa es van haver de descartar 11 ponències:
o 2 ponències provinents d’ajuntaments a les que des de Diputació
de Barcelona se’ls va plantejar la possibilitat de fer una jornada.
o 4 ponències van arribar quan s’havien exhaurit les inscripcions i el
programa estava ple.
o 5 ponents que havien proposat inicialment presentar 2 o 3
ponències se’ls va demanar que en presentessin només una.
 Intercanvi de correus amb els inscrits (gestió d’inscripcions i ponències):
469 correus electrònics.
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El treball al Fòrum
En el Fòrum, el desenvolupament de l’espai del Networking va ser dinàmic, àgil
i molt ric. La valoració d’aquest aspecte per part dels participants va ser molt
positiva, fins i tot d’aquells que inicialment s’havien mostrat més reticents a
ajustar-se al format i temps indicat.
Des d’EIDOS es va treballar en 3 aspectes en el desenvolupament de les
sessions per aconseguir el manteniment del ritme, l’agilitat i l’aprofitament del
temps passat en l’espai:
-

-

-

Proximitat El treball previ amb els ponents per tal de tenir totes les
presentacions preparades abans del Fòrum va permetre conèixer
una mica els ponents , assegurar el coneixement per part seva dels
objectius i el funcionament de la sessió, i poder atendre i resoldre
(aprofitant les pauses) petits canvis de darrer moment sense que
aquestes incidències perjudiquessin el desenvolupament de la
sessió.
Gestió del temps: Es va utilitzar un cronòmetre per mesurar el
temps de les ponències que era visible tant per al /la ponent com pel
públic, de manera que quan aquest s’esgotava, tothom comprenia
que la presentació s’havia d’aturar i efectivament s’aturava. Un efecte
sonor subtil però molt clar reforçava aquest objectiu.
Reforç de les oportunitats del networking: Per part de els
persones dinamitzadores, en iniciar i acabar tot els àmbits, i a més en
petites intervencions cada 5 o 6 ponències en els més extensos. En
aquestes intervencions s’explicava que en finalitzar l’àmbit els
ponents sortirien a l’espai del cafè còrner per trobar-se amb aquells
que volguessin saber més dels seus projectes, fer contactes,
respondre preguntes, etc. Aquestes intervencions servien també per
agrair les presentacions i l’esforç dels ponents per ajustar-se al
format i al temps; per donar un petit descans a l’auditori i perquè
aquells que acabaven d’arribar sabessin què estava passant i com
funcionava l’espai. Abans i després de cada ponències es presentava
la persona, l’organització a la que pertanyia i el títol de la ponència.

Finalment, cal assenyalar que la puntualitat aconseguida en el
desenvolupament de les sessions també va ser gràcies a la col·laboració dels i
les ponents. Tot i que EIDOS disposava dels seus telèfons de contacte per si
no estaven preparats abans del seu torn de presentació, només es va haver de
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contactar amb un ponent i de fet, ja estava arribant a la sala, de manera que
ningú va fer tard.

El programa per a cadascun dels dos dies del fòrum va ser el següent.
Podeu
descarregar
totes
les
ponències
diba.cat/web/forummediambient/ponencies-networking

també

a:

10 de març
Pel que fa als continguts, el primer dia es van presentar 17 ponències:
PREVENCIÓ I GESTIÓ DE RESIDUS I MATERIALS
1. Prevenció de residus a les deixal leries municipals. Nati Yesares, Cap de
Medi Ambient. SOLIDANÇA (PDF / PPT)
2. Predicció de les olors a 26

dies vista: Antici

par-se, ara és

possible. Francesc Recasens, Responsable de desenvolupament de
negoci. STRENGTHS (PDF / PPT / Vídeo)
3. Control d'ompliment dels contenidors de residus urbans
Vicaria,

Tècnica

Oficina

Canvi

Climàtic

i

. Concepció

Sostenibilitat.

Diputació

de Barcelona (PDF / PPT)
4. Com aplicar les TIC a la gestió d e residus i no morir e n l'intent . Marta
Jofra, Consultora. ENT Medi Ambient i Gestió (Prezi)

GESTIÓ LOCAL DEL CICLE DE L’AIGUA
5. Ecoeficiència al cicle urbà de l'aigua . Desirée Marín, Cap de projectes i
investigadora. CETAQUA, Centre Tecnològic de l'Aigua (Vídeo)
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6. Enerlogy Monitoring. Ambròs Hurtado, Responsable Territorial Catalunya
Direcció d'Energia. Aqualogy (PDF / PPT)
7. Los Sistemas de Drenaje Sostenible

. Ana Isabel Abellán García,

Fundadora/emprendedora. SuDSostenible (PDF / PTT)
8. Balanç de carboni: eina de sost enibilitat pels municipis. Iñigo Lizarralde
Torre, co fundador. Föra forest technologies (PDF / PPT)

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA, ENERGIES RENOVABLES I AUTOCONSUM 1
9. EnerHub: Plataforma per a la gestió energètica sostenible . Pau Pedraza,
Coordinador

de

projectes.

EGM

Estalvi

&

Eficiència

Energètica,

S.L. (PDF / PPT)
10. Estalvi en l 'enllumenat sense inversió . Josep M Ferrao, Enginyer. Ferrao
enginyeria. (PDF / PPT)
11. Independència Energètica

. Blai

Garcia

Serra,

Gerent.

Uni.Co

SCCL (PDF / PPT)
12. NECADA. Pau Fonseca i Casas, Professor. Universitat Politècnica de
Catalunya BarcelonaTech (PDF / PPT)
13. Plec de ma nteniment de les inst al·lacions de Baixa t ensió. Ignasi Vila,
Tècnic de Gestió Energètica. Ajuntament de Mollet del Vallès (PDF /PPT)
14. Projecte RELS: repte s en la implementació de les renovables en
edificis plurifamiliars. Cristina

Cardenete,

Tècnica

d'Acció

Exterior.

Agència de l'Habitatge de Catalunya (PDF / PPT)
15. Reptes i

oportunitats per a

l 'estalvi i l'eficiència

energètic a en

els equipaments municipals de Granollers . Eloi Burriel, Coordinador de
"l'Origen", empresa d'innovació, ecologia i comunicació. Ajuntament de
Granollers (PDF / PPT)
16. Sistema d'estalvi energètic immediat en equipaments municipals . Ivan
Capdevila Peña, Soci director. Estudi Ramon Folch & Associats (PDF)

1

En aquest àmbit, la primera ponència prevista era Balanç de carboni: eina de sostenibilitat
pels municipi a càrrec d’Iñigo Lizarralde Torre, co-fundador. Föra forest tecnologies, que va
notificar la seva absència el dia abans.
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17. Estalvicoop: Empoderament en eficiència

. David

Maruny

Vilalta,

Coordinador. Tarpuna SCCL (PDF / PPT)
18. Pla Estratè gic de Sostenibilitat de la Ge rència de prev enció, seguretat
i mobilitat de l'Ajuntament de Ba rcelona. Mercè Serrano, Responsable de
Sostenibilitat . Ajuntament de Barcelona (PDF / PPT)

11 de març
Pel que fa als continguts, el segon dia es van presentar un total de 20
ponències:
COMPRA VERDA I CONSUM RESPONSABLE
1. Comunicació i millora del rendi ment ambiental de productes: Anàlisi
del Cicle de Vida (ACV) i Dec
(DAPs). Marcel

Gómez

laracions Ambientals de Prod

Ferrer,

Director.

Marcel

Gómez

ucte

Consultoria

Ambiental (PDF / PPT)

BIODIVERSITAT URBANA I HORTS SOCIALS
2. Disseny d e Serveis Públics

. Adrià

Garcia

i

Mateu,

Dissenyador.

HOLON (PDF / PPT)
3. Presentació de l'Associació Hortciutat

. Iago Cavaller Galí, president.

Associació Hortciutat (Prezi)
4. Abelles, del camp a l

a ciutat . Jaume Clotet Arqué, Promotor. MEL·LIS

serveis apícoles (PDF)
5. Projectes Innovadors en Ag

ricultura Soc ial. Oriol Costa, President.

Dynamis Living Lab per la Sostenibilitat (Prezi)
6. Promoció de la fauna autòctona per al control de plagues en la
jardineria municipal. Pere

Alzina

i

Bilbeny,

Consultor

ambiental.

Minuartia (PDF / PPT)
7. Refugis WN, una pro posta per a la Biodiversitat Urban a. Antoni Carulla,
President&CEO. Fundació WORLD NATURE (PDF / PPT)
8. Com connectar ciutats i pobles amb la natura: participació i
finançament en la infraestructura verda local

. Jordi Pietx, Consultor

freelance (PDF / PPT)
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EDUCACIÓ AMBIENTAL I COMUNICACIÓ 2.0
9. A Sant Jus t l'escola cuina, menja, aprofita . Dolors Moreno, Tècnica Medi
Ambient. Ajuntament de Sant Just Desvern (PDF / PPT)
10. Projecte 50/50 en esco les i equip aments esportius. Maria Busquets Feu,
Tècnica de Promoció Ambiental i Medi Ambient. Ajuntament de Mollet del
Vallès (PDF / PPT)
11. Valorem el que Mengem . Jennifer Coronado Ortega, Gestió de Projectes.
Espai Ambiental (PDF / PPT)
12. Prevenció de residus en clau s ocial. Maria Mestre Montserrat, Membre
Fundació ENT (Prezi)
13. Transformant productes imperfectes en oportunitats

. Mireia Barba

Cuscó, Directora. Espigoladors (PDF)
14. Construïm Biocivilització

. Sandra

Campos,

Directora.

Imago

Catalunya (Youtube)
15. La Millor

Espelma és la que tu fas

. Jimmy Wan, Director. Estel de

l'Alba (PDF / PPT / Vídeo)
16. El mapa s onor del Delta . Helena del Pozo i Marrugat, tècnica de Medi
Ambient. Ajuntament del Prat de Llobregat (PDF / PPT)
17. Projecte INN-COASTS per la gestió integrada del litoral a la Costa de

l

Garraf i al Delta de l'Ebre . Joan Pons Solé, Investigador del Projecte INNCOASTS.

Universitat

Autònoma de

Barcelona

Departament

de

Geografia (PDF / PPT)
18. Redescobrint l'entorn . Ana Villena, Fundadora i cap de projectes. Siboc
Projectes Ambientals (PDF / PPT)
19. Mapa Barcelona + Sostenible. Cristina Junyent, Cristina Junyent. Fundació
Ciència en societat (PDF)
20. Edificació i sostenibilitat. Com comunicar els impactes ambientals
mesurats. Eulàlia Figuerola, Secretaria tècnica

GBCe Catalunya. Green

Building Council-Espanya (PDF / PPT)
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Format de les ponències
De les 37 ponències presentades, 15 es van ajustar completament al
format Petxa Kutxa, 10 ho van fer en bona mesura i 10 més, tot i no seguir
els criteris característics d’aquest format, van fer servir esquemes, vídeos o
d’altres suports gràfics que afavorien l’agilitat i el seguiment visual de la
presentació. Només 2 ponències es van allunyar més del tipus de format
proposat i van utilitzar únicament les diapositives per mostrar el text
explicatiu de la presentació.
Assistència
L’assistència total estimada a l’espai de ponències del Networking va ser de
107 persones.
El primer dia va ser d’un promig de 35 persones a la
sala de ponències i aproximadament una desena a
l’espai de reunions i contactes posterior a cada àmbit.
La màxima assistència va ser de 45 persones i es
va donar entorn les 12:15h, durant les ponències de
l’àmbit Gestió local del cicle de l’aigua.
El promig d’assistents del segon dia va ser de 34
persones a la sala de ponències i aproximadament
una dotzena a l’espai de reunions.
La màxima assistència es va registrar amb 62
persones a la sala de ponències entorn les 12:10h, a
cavall dels àmbits Biodiversitat urbana i horts socials i
Educació ambiental i comunicació 2.0.
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ANNEX: CAFÈ CÒRNER I ESPAI DE REUNIONS
Aquest era l’espai de cafè previst perquè els i les participants del Networking i
també del Fòrum en general, es trobessin, compartissin impressions i idees,
fessin contactes i també perquè poguessin prendre’s un moment de descans,
de desconnexió o de conversa informal.
L’espai comptava durant tot el dia amb dispensadors de cafè i també aigua i
sucs que un mateix que es podia servir i prendre entorn alguna de les taules
altes amb tamborets.

Si bé aquesta espai va funcionar molt bé durant tot el dia per les trobades de
ponents i públic interessat al final de cada àmbit temàtic, amb molta afluència i
un ambient ric de contactes i treball, l’acústica de la sala Hipòstila que feia
reverberar molt les veus, va dificultar, especialment el primer dia, el
desenvolupament dels moments de dinamització.
Cafè còrner amb energia i Cafè còrner, espai de calma
A més, hi va haver 4 moments en què aquest espai estava dinamitzat per una
teatralització de personatges modernistes: als matins, de 8:30h a 9h, i a les
tardes a les 17:30h a 18.30h , abans de començar les activitats programades
per tal de començar les sessions de treball amb energia. Mitjançant el suport
d’una versió de la cançó del Beatles “ With a little help of my friends”, amb la
tornada “ I ho fem plegats” s’animava als participants a fer estiraments, a
relaxar-se, a llençar-se a parlar amb d’altres participants amb els mateixos
interessos, etc.

Als matins, a més, s’anaven presentant informacions del Fòrum i elements del
cafè còrner (llibreta d’expectatives, interessos creuats i plànol d’assistència).
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Quan s’acostava l’hora d’inici de les activitats es demanava als assistents que
hi anessin pujant per tal de poder començar-les puntualment.

TAULELL DE MOSTRES
Aquest era un espai expositor on mostrar informació addicional dels projectes
que s’havien pogut escoltar les presentacions, aconseguir targes de
presentació professionals o fer un cop d’ull al catàleg de serveis d’una
organització o una empresa. Per tal d’endreçar la informació i facilitar la
consulta el taulell es va dividir en els 6 àmbits temàtics de les ponències.
Es va tenir especial cura, durant
els dos dies del Fòrum, per
mantenir
les
informacions
endreçades
per
àmbits
i
disposades de manera que totes
fossin visibles i convidessin a ser
consultades.

AVALUACIÓ: APRENENTATGES
De la fase preparatòria
Considerem que el treball previ de seguiment i suport als participants ha estat
clau per a l’èxit de l’espai Networking. Aquest, no només va permetre evitar
incidències que haguessin entorpit el desenvolupament de les sessions sinó
també conèixer, donar suport i acompanyar als ponents en la preparació de les
seves microponències. D’aquesta manera, els dubtes que inicialment van
plantejar alguns sobre el format i especialment sobre els temps, es van
convertir en agraïment i felicitacions ja que per ells el repte s’havia convertit en
un aprenentatge enriquidor.
Una possible millora interessant en aquesta fase seria disposar de més temps
entre el tancament del programa definitiu i els dies del Fòrum per tal que els
participants poguessin planificar cites prèviament i aprofitar al màxim el temps
de les trobades.

Del desenvolupament del Fòrum
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Generalment, els espais de Networking funcionen molt amb “gent de pas”, és a
dir gent que no tenia programat assistir a aquest espai però hi passa de camí a
una altra activitat i, si el que passa els crida l’atenció, s’hi queden 5 o 10
minuts. En aquest cas en canvi, els assistents de pas van ser pocs. D’una
banda, per la ubicació de l’espai, que no era central ni formava part del
recorregut per anar a altres activitats del Fòrum sinó que s’hi havia d’anar
expressament. De l’altra, perquè la gran majoria dels participants eren
persones interessades en els temes presentats a les ponències que es
quedaven durant totes les presentacions i fins i tot a més d’un àmbit.
Creiem que va ser clau, en el bon desenvolupament, l’assoliment dels objectius
quantificables (assistents, puntualitat, qualitat de les ponències) però també
dels més subjectius i intangibles: la complicitat dels participants i el clima
relaxat, distès i positiu.
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ANNEX: ELS T
COMPLETA

ALLERS P ARTICIPATIUS – VERSIÓ

1- PRESENTACIÓ
Aquesta part del document recull els resultats dels Tallers participatius que es van
organitzar al llarg dels dos dies del III Fòrum sobre Medi Ambient i Món Local,
dinamitzats per l’empresa INDIC.
Tallers dia 10:
•

Eficiència energètica i energies renovables.

•

Gestió local del cicle de l’aigua.

•

Millora de la qualitat ambiental

•

Prevenció i gestió de residus i materials

Tallers dia 11
•

Comunicació 2.0

•

Biodiversitat urbana i horts urbans.

•

Compra verda i consum responsable

•

Educació ambiental

Els tallers es desenvolupaven de forma paral·lela i en horari de tarda. L’objectiu
d’aquests tallers era oferir un espai pel debat i la reflexió dels participants que pogués
cloure amb uns resultats concrets i que permetin recollir propostes i estratègies
d’actuació futures en cadascun dels diferents àmbits.
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2- RESULTATS DELS TALLERS
2.1 Taller sobre eficiència energètica i energies renovables
Metodologia
La dinàmica de treball es va estructurar en tres moments:




Contextualització de la situació actual en l’àmbit de l’energia a càrrec de
Francesc de Sagarra, tècnic de la Gerència de Serveis de Medi Ambient de la
Diputació de Barcelona
Construcció dels escenaris de futur en grups:



El millor escenari possible l’any 2020 i més enllà
El pitjor escenari possible l’any 2020 i més enllà

Els participants havien d’identificar com serà el futur en el millor i en el pitjor
dels casos possibles en l’horitzó 2020 i més enllà. Havien de construir un
mural, amb idees força i imatges que simbolitzin aquest futur.


Compartim escenaris
Cadascun dels subgrups explicava la seva projecció i identificàvem
conjuntament les principals estratègies que podem fer per evitar l’escenari
negatiu i assolir el positiu, tenint en compte que :
•

Siguin concretes

•

Ens projectin cap a l’escenari desitjat

•

Que depengui de nosaltres

•

Siguin sostenibles
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Resultats

El pitjor escenari possible
El pitjor dels escenaris estaria condicionat per diferents causes:
Causes estructurals:
-

El lobby de les empreses energètiques agrupades a la patronal UNESA encara
seria més potents i condicionarien les polítiques energètiques.

-

Hi hauria continuïtat en polítiques energètiques poc sostenibles gràcies a les
portes giratòries on càrrecs polítics passen a formar part de consells
d’administració d’empreses de gas i electricitat.

-

Manca de suport polític i que la política vingui condicionada a nivell europeu.

-

Que s’acabés d’aprovar l’anomenat peatge de recolzament.

-

Que es gravés la producció d’energia per combustió de biomassa amb alguna
taxa.

-

Que es prohibís l’autoconsum d’energia, per exemple fotovoltaica.

-

Que hi haguessin restriccions normatives a les emissions provocades per la
pressió del lobby del gas.

-

Que es rebaixés el preu de la electricitat per motius electorals

Continuïtat de la crisi
-

Que continués la dificultat d’accés al crèdit
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Ecoestètica
-

Que s’impulsin mesures o negocis que responen a una voluntat estètica i no pas
ecològica. Per exemple “ smart cities”.

Ciutadania
-

Que apareguin plataformes ciutadanes absurdes o dirigides políticament i que
vagin en contra de determinades iniciatives com ara la instal·lació d’un molí de vent
o una placa fotovoltaica.

Causes internacionals
-

Que es continuí impulsant el fracking i com a conseqüència s’abarati el preu del
petroli.

-

Que es potenciï l’energia nuclear.

El millor escenari possible
En el millor dels escenaris possibles, es valora que:
-

Tindríem una normativa favorable, per exemple augmentant la part variable de la
factura energètica i que vagi lligada al consum real, o establint mecanismes de
balanç met i/o venda a la xarxa d’excedents.

-

Hi hauria edificis de consum zero, que funcionarien com illes energètiques.

-

S’invertiria el mix elèctric, amb una presència majoritària d’energies renovables.

-

Generació distribuïda; es podria generar i distribuir l’energia.

-

Es generarien noves fonts d’ocupació mitjançant la rehabilitació del parc edificat.

-

S’establirien xarxes de serveis públiques, per exemple amb iniciatives de
crowfunding que permetin finançar inversions i fer copartíceps als ciutadans.

-

Hi hauria més estalvi, eficiència i resiliència.

-

Pel que fa al transport es potenciaria molt el vehicle elèctric ( mobilitat i
acumulació).

Estratègies a desenvolupar en els propers anys pel món local
• Promoure l’autoconsum dels municipis promovent que les companyies municipals
d’aigües incorporin la venda d’energia com un servei més. Estudiar la possibilitat
de mancomunar serveis i que la DIBA pugui fer estudis de viabilitat.
• Promoure mesures d’estalvi, per exemple reducció de l’IBI, en aquells edificis que
facin rehabilitació i aconsegueixin la certificació energètica. Per això caldrà pensar
mesures de refinançament (creació d’un fons, reconversió de bonificacions a obra
nova cap a rehabilitació, etc).
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• Modificar o establir ordenances especifiques per fer la revolució energètica ( amb el
suport de la DIBA):
o elaborar una ordenança sobre energia fotovoltaica per regular
l’autoconsum i que es pugui estimular amb ajuts (IBI).
o Modificar les ordenances de circulació i que es mesurin emissions en
comptes de cavalls de vapor.
• Que els municipis donin exemple als edificis i equipaments propis. Promoure el
consum de biomassa.
• Revisar els PAES i que esdevinguin eines efectives. Garantir el lideratge polític a
través dels alcaldes i ser rigorosos amb els compromisos que es prenen. Donar
suport tècnic als municipis perquè puguin fer les revisions i seguiment de les
accions proposades i vincular les accions a plans de finançament.
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2.2 Taller sobre la gestió local de l’aigua
Metodologia
La dinàmica de treball es va estructurar en tres
moments:




Contextualització de la situació actual
en l’àmbit de la gestió local del cicle de
l’aigua a càrrec de Maria Rosa, tècnica
de la Gerència de Serveis de Medi
Ambient de la Diputació de Barcelona.
Construcció dels escenaris de futur en grups:



El millor escenari possible l’any 2020 i més enllà
El pitjor escenari possible l’any 2020 i més enllà

Les participants varen identificar com serà el futur en el millor i en el pitjor dels casos
possibles en l’horitzó 2020 i més enllà.


Compartim escenaris
Cadascun dels subgrups explicava la seva projecció i identificàvem
conjuntament les principals estratègies que podem fer per evitar l’escenari
negatiu i assolir el positiu, tenint en compte que :
•

Siguin concretes.

•

Ens projectin cap a l’escenari desitjat.

•

Que depengui de nosaltres.

•

Siguin sostenibles.

Resultats
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El pitjor escenari possible
El pitjor dels escenaris estaria condicionat per diferents elements:
-

L’aigua és un recurs escàs. Hi ha un desequilibri del balanç hídric
El canvi climàtic pot agreujar les sequeres.

-

S’ha produït una bretxa urbanisme versus recurs hídric.

-

És necessari augmentar la concentració de productes químics per potabilitzarla.

-

S’han incrementat els subproductes generats.

-

Escàs finançament per la gestió de les depuradores.

-

S’ha produït un increment de la contaminació dels aqüífers i dels rius:
plaguicides i herbicides i augment dels purins (nitrats).

-

La comercialització de l’aigua i el pagament de la factura ha produït una
escletxa entre la població.

-

No hi ha suficient transparència en la informació entre les concessionàries
d’aigua d’abastament municipal i els ajuntaments.

-

S’ha produït la privatització de la font del recurs.

-

Les tarifes no s’adeqüen als objectius d’estalvi d’aigua.

-

Les tarifes socials són insuficients.

-

Hi ha una manca de consciència de les persones sobre el recurs, la seva
explotació, gestió i distribució. Aquesta manca de consciència també es dóna
en l’àmbit polític.

-

Les EDAR estan mancades d’un adequat finançament

-

S’ha realitzat abocaments d’aigua residuals no depurats.

-

S’han d’impulsar els sistemes de reutilització d’aigua i els de captació d’aigües
de pluja.

-

Existeixen moltes fuites d’aigua en les canalitzacions, tant en la xarxa en alta,
en baixa i en privat.

El millor escenari possible
En el millor dels escenaris possibles, es valora que:
-

La tarifa afavoreix l’estalvi d’aigua.
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-

Es dóna una transparència absoluta per part de qui l’explota respecte a
l’administració local que la contracta.

-

Els ajuntaments assumeixen el ple control del servei de subministre d’aigua.

-

S’ha garantit l’accés a la informació i transparència absoluta sobre les
tarifes socials.

-

Educació ambiental

-

Hi ha una bonificació de l’estalvi d’aigua.
Es realitzen inversions en la millora i manteniment de la xarxa.

-

Es milloren els controls de qualitat de l’aigua subministrada.
Hi ha un control de fuites tant en alta, com en baixa i als habitatges.

-

S’han construït dipòsits d’aigua pluvials. Reutilització de l’aigua.

-

Els ajuntaments han promogut i portat a terme l’enjardinament mediterranis
en els seus espais públics i espais verds.

-

S’aprofiten els màxims recursos locals.

Estratègies a desenvolupar en els propers anys pel món local
• El món local ha de potenciar l’educació ambiental per tal sensibilitzar en
l’estalvi d’aigua
Una de les estratègies claus és sensibilitzar a la ciutadania sobre l’estalvi d’aigua.
Això implica diferents accions. Per una banda, generar una consciència sobre el
consum d’aigua, però també sobre el control de les fuites, per exemple, tant en alta,
en baixa com en els habitatges. Avui dia la tecnologia ha desenvolupat instruments
que permeten la detecció precoç d’una fuita d’aigua, per exemple.
Una altra acció clau resideix en donar exemple per part dels ajuntaments, evitar
males conductes i despeses innecessàries. Entre d’altres accions, destaquen
l’enjardinament dels espais públics amb vegetació mediterrània de baix consum
d’aigua, el control actiu i reparació de fuites d’aigua en els equipaments o parcs
municipals.
I una tercera actuació en transmetre la informació de manera clara i entenedora
respecte a multiplicitat de temes relacionats amb la gestió local de l’aigua, per
capacitar a la ciutadania en el seu criteri i posicionament: accés a la informació i
transparència absoluta sobre les tarifes socials i bonificació de l’estalvi d’aigua.
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• Els ajuntaments han d’exercir la seva competència sobre el control de la
gestió externalitzada del recurs i el servei.
Si un ens local externalitza l’explotació, la gestió i la distribució de l’aigua, ha de
posar en marxa les mesures per exercir la seva competència. És a dir, ha de
controlar i exigir informació clara i actualitzada a l’empresa, sobre els controls
periòdics de la qualitat, la inversió en el manteniment de la xarxa, exigir la formació
especialitzada per part de l’empresa gestora, etc. Externalitzar la gestió del recurs
per part dels ens locals no vol dir desentendre’s del bon funcionament de la xarxa i
la i qualitat de l’aigua.

• Potenciar l’estalvi mitjançant la bonificació en la tarifa i la política de preus,
etc.
Una estratègia complementària a l’educació ambiental respecte a la pressa de
consciència de l’aigua com un recurs escàs és el foment i la implementació de
polítiques actives que potenciïn l’estalvi. La tarifa, competència i en mans dels
ajuntaments, és una eina sobre la que es pot incidir establint una política de tarifes
que afavoreixen aquest estalvi.

• Els ajuntaments amb gestió pública de l’ai gua han d’assegurar els recursos
suficients que garanteixi la qualitat de l’aigua i la òptima gestió.
L’estratègia en una escenari òptim hauria de ser conservar la font d’aigua i la gestió
pública de l’aigua com la millora eina per garantir el recurs, la seva explotació i
distribució. Ara bé, actualment quan un ens local manté la gestió i explotació i/o
distribució del recurs, és necessari dotar de suficients recursos, ja que en cas
contrari no es pot realitzar les tasques vinculades com el control de qualitat, el
arranjament de la xarxa, etc.

• Incloure criteris i mes ures d’estalvi i incorp orar i utilitzar els recursos propis
en els projectes urbans.
Els projectes urbans municipals en l’àmbit local han d’incloure mesures que
permetin la reutilització de l’aigua, la recollida mitjançant dipòsits d’aigua pluvials,
etc.

• Estudiar, sensibilitzar i formar en l’economia d’escala per potenciar-la.
És clau format als ens locals entorn l’economia d’escala per tal de potenciar noves
formes de mancomunar serveis entre els ens locals, de cooperació, col·laboració,
etc. per aplicar diferents nivells i àmbits de la gestió local de l’aigua.
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2.3 Taller sobre millora de la qualitat de l’aire i el soroll
Metodologia
La dinàmica de treball es va estructurar en tres
moments:




Contextualització de la situació actual en
l’àmbit de l’energia a càrrec de David
Casabona, tècnic de la Gerència de
Serveis de Medi Ambient de la Diputació
de Barcelona.
Construcció dels escenaris de futur en
grups:



El millor escenari possible l’any
2020 i més enllà
El pitjor escenari possible l’any
2020 i més enllà

Els participants havien d’identificar com serà el futur en el millor i en el pitjor
dels casos possibles en l’horitzó 2020 i més enllà. Havien de construir un
mural, amb idees força i imatges que simbolitzin aquest futur.


Compartim escenaris
Cadascun dels subgrups explicava la seva projecció i identificàvem
conjuntament les principals estratègies que podem fer per evitar l’escenari
negatiu i assolir el positiu, tenint en compte que :
•

Siguin concretes

•

Ens projectin cap a l’escenari desitjat

•

Que depengui de nosaltres

•

Siguin sostenibles
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Resultats

El pitjor escenari possible
El pitjor dels escenaris estaria condicionat per diferents elements:
-

El preu del petroli es manté baix i en conseqüència es recupera la compra de
vehicles que funcionen amb combustibles fòssils, en detriment dels vehicles
elèctrics.

-

A causa de la crisi i per motius polítics, la legislació en matèria de medi ambient i
qualitat de l’aire es relaxa. Una de les conseqüències és que la indústria
tecnològica no es veu obligada a renovar-se i a reduir les emissions nocives

-

Tot això ocasiona que la qualitat de l’aire de Barcelona empitjora dràsticament
ubicant-se a nivells com els de la ciutat de Pequin.

-

En conseqüència, augmenten les morts i les malalties respiratòries associades a
la mala qualitat de l’aire.

-

Els ciutadans i ciutadanes han de recórrer a l’ús de mascareta per protegir-se de
les partícules nocives que estan en l’aire de les grans ciutats. Això fa augmentar el
cost sanitari.

-

Aquest clima afavoreix les inversions tèrmiques

-

La crisi retalla el transport públic i això contribueix a la contaminació de l’aire.

-

L’augment en els impostos al gas fa que la ciutadania tendeixi a incorporar la
biomassa a les ciutats (calderes, llars de foc....)

-

Instal·lació de més centrals tèrmiques al territori
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-

La crisi també fa que els governs locals deixin d’apostar per iniciatives com els
murs verds o les cobertures verdes.

El millor escenari possible
En el millor dels escenaris possibles, es valora que:
-

Augmenta l’ús de la bicicleta elèctrica i el vehicle elèctric, que a la vegada
contribueix a la reducció de la contaminació acústica.
S’afavoreix l’ús de vehicles elèctric i/o de gas enlloc de vehicles utilitzant
combustibles fòssils

-

Es redueixen les emissions nocives en l’aire. En conseqüència, l’aire és més net i
augmenta la biodiversitat en els ecosistemes

-

Tot això afavoreix la reducció de les malalties respiratòries i les al·lèrgies derivades
de la contaminació

-

Cada vegada s’utilitza més el material reciclat i això ajuda a la reducció dels
residus

-

S’investiga en noves tecnologies per la neteja de l’aire (depuradores, cobertures
verdes). Hi ha més fons econòmics per la investigació en medi ambient.

-

S’implica a la ciutadania en la cura del medi ambient: participen en projectes de
mesura de la qualitat de l’aire des de casa.

-

Es potencia el consum de proximitat

-

Es millora en l’aïllament tèrmic dels habitatges i això redueix els costos i la
contaminació de les calefaccions i aires condicionats.

Estratègies a desenvolupar en els propers anys pel món local
• Informació, sensibilització i formació ciutadana sobre qualitat de l’aire: es
considera important apropar la informació a la ciutadania d’una manera fàcilment
comprensible, per mitjà d’estratègies com l’etiquetatge de vehicles informant, a
part de les emissions de CO2, de les emissions de partícules i NO2.
• Jerarquització de les vies i segregació segons siguin vehicles o vianants/bicicletes
(superilles): aquesta mesura té efectes positius en la salut de les persones i
contribueix a la reducció de la contaminació acústica. A més, també redueix el
volum de trànsit dins dels barris.
• Potenciar l’ús del vehicle elèctric establint mesures i incentius per mitjà de taxes,
facilitant la circulació i l’aparcament i l’extensió dels punts de càrrega del vehicle…
A la vegada, instaurar desincentius per aquells vehicles més contaminants.
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• Promoure un canvi d’hàbits i de valors comunitaris: en un escenari on se supera la
crisi econòmica, els governs segueixen promovent valors d’estalvi, d’ús del
transport públic, de compartir el cotxe…
• Aposta local pels municipis sostenibles: municipis de determinades zones
geogràfiques (petits municipis, valls....) aposten localment per un municipi verd i
sostenible a través del desenvolupament de bones pràctiques (per exemple, zones
on no s’hi pot arribar en vehicle privat, connexions amb transport públic, compra
verda).
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2.4 Taller : Prevenció i gestió de residus i materials
Metodologia
La dinàmica de treball es va estructurar en tres
moments:




Contextualització de la situació actual
en l’àmbit dels residus a càrrec d’una
tècnica de la Gerència de Serveis de
Medi Ambient de la Diputació de
Barcelona
Construcció dels escenaris de futur en grups:
 El millor escenari possible l’any 2020 i més enllà
 El pitjor escenari possible l’any 2020 i més enllà
Els participants havien d’identificar com serà el futur en el millor i en el pitjor
dels casos possibles en l’horitzó 2020 i més enllà. Havien de construir un
mural, amb idees força i imatges que simbolitzin aquest futur.



Compartim escenaris
Cadascun dels subgrups explicava la seva projecció i identificàvem
conjuntament les principals estratègies que podem fer per evitar l’escenari
negatiu i assolir el positiu, tenint en compte que :
•

Siguin concretes

•

Ens projectin cap a l’escenari desitjat

•

Que depengui de nosaltres

•

Siguin sostenibles
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Resultats

El pitjor escenari possible:
-

En el pitjor escenari possible, hi ha una ecofatiga de la ciutadania respecte el tema
dels residus i el reciclatge de manera que la gent deixa de col·laborar, i es
malbaraten aliments, es redueix la recollida selectiva, incrementen els impropis i
els residus.

-

A més la gestió i disseny del sistema de recollida i tractament es planifica i
dissenya en funció dels interessos de les empreses gestores i no del medi ambient
i la ciutadania.

-

Es promouen campanyes de sensibilització ineficients i l’administració pren
decisions sense pensar en el medi ambient ni la ciutadania, només amb el cost i el
benefici de les empreses gestores. A més, no es compleix la normativa.

-

Tot això provoca que augmenti la contaminació i a més augmentin els costos de
tractament i els impostos.

El millor escenari possible:
-

En el millor escenari possible pel 2020 hi ha una consciència de protecció del medi
ambient per part de tothom, administracions, empreses i ciutadania. Això comporta
una implicació ciutadana total en la reducció, reutilització (reparació) i gestió dels
residus (reciclatge).

-

Aquesta consciència per part de tots els agents genera que les empreses i la
ciutadania apostin per la reparabilitat dels electrodomèstics.
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-

També provoca que hi hagi més prevenció i més i millor recollida selectiva, de
manera que es redueix dràsticament la resta.

-

A més, es creen plantes de triatge que redueixen el rebuig al mínim. I hi ha una
microgestió dels residus, es a dir, plantes de gestió petites i descentralitzades.

-

S’instaura el Sistema de Dipòsit, Devolució i Retorn (SDDR) a Catalunya.

-

Les empreses d’envasos aposten per l’ecodisseny en l’elaboració dels productes,
promovent materials reciclaves.

-

En definitiva, es promou una economia circular, on es minimitza les restes degut a
la promoció de la reutilització i el reciclatge.

-

La fiscalitat també és més justa de manera que es paga segons els residus
generats.
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Estratègies a desenvolupar en els propers anys pel món local
• Treballar amb la ciutadania: Simplificar els missatges i les tasques a la ciutadania
de cara a facilitar el paper de la ciutadania a l’hora de reduir, reutilitzar i reciclar. I
desmitificar els missatges erronis o els rumors generats pel desconeixement de la
gestió dels residus.

• Prevenció: Fomentar la reutilització, els mercats de segona mà, les xarxes de
reutilització, etc. Així com fomentar la reutilització a les deixalleries; modificar la
norma perquè es puguin treure els materials de la deixalleria. I incentivar la
durabilitat dels productes.

• Recollida dels residus: Optimitzar la eficiència de la recollida selectiva i evitar
recollir contenidors buits. Afegir una escala de facturació a les concessionàries de
recollida segons el percentatge d’èxit en la recollida selectiva.

• Gestió del s residus: Simplificar criteris. Arribar a acords amb les diferents
administracions pel que fa als sistemes de recollida i com a darrer pas,
mancomunar serveis.

• Tractament dels residus: Promoure microplantes per tractar els residus al territori,
transformant-los en recurs i que se’n aprofiti el territori que l’ha generat. Promoure
també petites plantes de compostatge de gestió municipal i l’autocompostatge
individual i comunitari.

• Fiscalitat dels residus: Treballar per una fiscalitat més justa, promovent el
pagament per generació. I fiscalitzar els envasos de plàstic per fomentar el vidre i el
cartró.
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2.5 Taller sobre Comunicació 2.0
Metodologia
La dinàmica de treball es va estructurar en tres moments:


Explicació dels elements bàsics a tenir en compte en una campanya de
comunicació 2.0 a càrrec de Albert Padro-Solanet i Ismael Peña.



Disseny de diferents campanyes de comunicació per grups



o
o

Com introduir les TIC en la dinamització d’un hort social
Com utilitzar les xarxes socials en una campanya de cocreació
d’educació ambiental a un institut

o

Com fer una campanya 2.0 per difondre la setmana europea de l’energia.

Anàlisi dels exercicis realitzats amb feedback dels ponents experts

Resultats
Elements principals a l'hora de dissenyar una campanya de comunicació 2.0

El pla de comunicació
8. Definir quins són els nostres objectius: (SMART: concrets, mesurables,
assolibles, realistes, temporalment definits)
9. Decidir quin és el públic objectiu de la nostra comunicació:
1. segmentació, stakeholders, (escolta activa)
2. policy network, rivals, competidors, aliances
2. Identificar els espais on ens adreçarem al nostre públic:
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3. Pensar quin és el missatge central que volem transmetre (tria acuradament les
paraules)
4. Fixar els recursos a esmerçar en el projecte (humans, financers, materials)
5. Seleccionar els mitjans apropiats i la seva freqüència d’utilització
Les 4 Cs de tota campanya:
1. Coherència del missatge
2. Coordinació de les accions (online-offline)
3. continuïtat (entre les diferents plataformes que fem servir)
4. complementarietat: el tot és més que les parts
6. mesurar l’èxit

Transmèdia
Multimèdia: Una historia/ diferents suports
Crossmedia: Una sola historia /diferents espais ( on està la gent)
Transmèdia: Una sola gran historia, amb mil missatges diferents ( exemple: Salvados)

Eines i espais
1. Direccionalitat
1. Qualitativa
2. Quantitativa
2. Cost econòmic
3. Competència digital (cost humà)
4. Hostatjament
5. Creació, difusió, seguiment/analítica

Proposta de funcionament
1. Cartografiar les (xarxes) polítiques
2. Elaborar el pla de comunicació.
3. Triar, configura i implantar les eines segons la cartografia i el pla.
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5 coses principals que cal tenir en compte a l'hora de fer una campanya 2.0
6. Anàlisi del context: quin és; donar-ne.
7. Ágora: quina és; “build it and they will NOT come”. Ser presents alla on són
ells.
8. Facilitació. Fer les coses simples i senzilles.
9. Processos/protocols, no continguts.
10. Tenir presència, no fer campanya.

2.6 Taller sobre compra verda i consum responsable
Metodologia
La sessió es va dur a terme en tres moments:


Dinàmica de presentació dels participants



Obertura d’idees amb joc dels contractes per explorar
possibles col·laboracions entre agents diferents. La
dinàmica es basava en que els diferents participants,
cadascun dels quals tenia el rol d’un agent assignat,
havien d’intentar establir el màxim d’acords de
col·laboració possibles en un temps determinat.



Anàlisi dels tipus de col·laboració que s’ha produït i Identificar elements comuns o
estratègies i consensuar 5 estratègies per millorar el treball plegats

Resultats
Joc de contractes i idees de col·laboracions entre agents
Els acords de col·laboració que es van dur a terme van ser:
-

Com a ciutadà i AMPA, ens comprometem a pressionar a l’Ajuntament per a què
fomenti que totes les escoles verdes del municipi siguin escoles verdes.

-

Com a Regidora d’Hisenda i empresa OfimaticEco ens comprometem a
subministrar 20 ordinadors i 5 impressores ampliables en funció dels requeriments.

-

Com a empresa proveïdora de serveis de càtering i AMPA, ens comprometem a
oferir un servei de càtering amb aliments ecològics i de proximitat.
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-

Com a tècnic municipal i Ciutadà ens comprometem a estudiar les possibilitats de
crear una cooperativa local de productes de proximitat.

-

Com a empresa Eco-Office i empresa que ofereix serveis d’impressió, ens
comprometem a subministrar paper certificat per preu 1,80€/paquet de 500 folis i a
comprar X tonelades de paper ecològic.

-

Com a Regidora d’Hisenda i departament de compres, ens comprometem a
promoure un acord del Ple de govern per fomentar la comunicació digital i reduir el
paper.

-

Com a AMPA i Regidora d’Hisenda ens comprometem a què l’Ajuntament faci un
estudi dels productors locals que poden subministrar aliments de proximitat a les
escoles del poble.

-

Com a Regidora d’Hisenda i ciutadà ens comprometem a fer un estudi de viabilitat
per la implementació de la recollida de residus porta a porta al municipi.

-

Com a AMPA i departament de comunicació de l’Ajuntament ens comprometem a
crear una pàgina web per donar a conèixer el projecte de menjador ecològic
escolar que s’ha creat recentment.

-

Com a ciutadà i departament de comunicació de l’Ajuntament ens comprometem a
col·laborar en la realització d’una enquesta ciutadana per estudiar les possibilitat
d’instaurar la recollida de residus porta a porta.

-

Com a tècnic municipal i empresa de comunicació ens comprometem a que enlloc
de comprar tòners i papers per l’Ajuntament, l’empresa ens posi el material i
l’Ajuntament pagui per cada còpia o document imprès.

Estratègies per promoure la compra verda i el consum responsable a nivell local
• Promoure en els equipaments municipals la compra de productes ECO, locals i de
proximitat. També fer pressió perquè serveis com Hospitals o residències de la
Generalitat passin a consumir aquest tipus de producte. Davant la poca oferta en el
mercat ECO, es tractaria d’incentivar la demanda a nivell públic per augmentar
l’oferta.
• Promoure que als menjadors escolars es consumeixin productes ECO i de
proximitat. Això tindria connotacions positives en la salut dels alumnes. El rol de
l’Ajuntament hauria de ser de donar suport i assessorar a l’AMPA i la direcció del
centre en aquest pas cap al producte ecològic i de proximitat.
• Incentivar mesures de govern (instruccions, acords) que estableixin criteris
ambientals a tenir en compte per part dels responsables de compres municipals. És
important que l’equip de govern tingui clara aquesta aposta.
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• Des del món local, reivindicar una millora en la comunicació i etiquetatge dels
productes que clarifiqui la informació del producte en termes mediambientals i de
traçabilitat (“eco etiquetes”). Això afavorirà la informació i sensibilització (cal afavorir
que la gent conegui i sàpiga distingir i interpretar determinats segells i etiquetes), la
transparència i l’augment de la confiança i credibilitat entre la ciutadania.
• Fomentar l’agrupació dins del sector de les agències de comunicació perquè
desenvolupin protocols i compromisos en el tractament de les informacions de
comunicació ambiental.
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2.7 Taller : Biodiversitat urbana i horts urbans
Metodologia
El taller es va iniciar amb una presentació de
l’Ajuntament de Barcelona (Montserrat Rivero)
sobre el seu projecte de biodiversitat urbana i
horts urbans.
Una vegada acabada la presentació es va
realitzar una dinàmica de treball on els
assistents es van dividir en quatre grups de
treball, i on cada grup havia d’identificar els
Interessos que podien tenir en la creació d’un hort urbà.
Els quatre perfils eren: polítics, tècnics, entitats i ciutadania. A més, cada grup havia de
presentar de manera creativa com explicaria i faria difusió dels seus interessos
(objectius) per a un hort social urbà. El resultat va ser el següent:
Els interessos manifestats pels polítics/ques:
•

Transformar un espai erm en un espai endreçat i treballat.

•

Promoure l’ús social d’un espai per a persones amb diferents necessitats:
aturats, jubilats, AMPA, Escoles, Joves, Associacions culturals, etc.

•

Promoure valors biològics i socials promovent un projecte didàctic.

•

Per fer tot això i comptar amb la voluntat de la gent el procés comptaria amb la
participació activa de la ciutadania des d’un primer moment. I es demanaria als
diferents col·lectius i entitats que presentessin un projecte per la gestió dels
horts tenint present el criteri de la integració com a principi, de manera que el
màxim número de persones es poguessin beneficiar de l’hort urbà.

•

Però el projecte també comptaria amb uns criteris tècnics d’implementació per
orientar la producció dels horts cap un cultiu ecològic vegetal i de mel que
promogui la biodiversitat.

Els interessos manifestats pels tècnics/ques:
•

El projecte hauria de definir el perfil d’usuari potencial dels horts, i tècnicament
es valora que un 50% del terreny hauria de ser per a la ciutadania en general i
l’altre 50% per a persones amb discapacitat o en procés de rehabilitació.

•

La gestió es cediria a la ciutadania. Però per a la realització de certes activitats
es demanaria el compromís d’associació en el projecte per garantir la seva
continuïtat.

•

A més, s’exigirien un seguit de criteris tècnics en funció de criteris ecològics de
gestió i producció.
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•

I es demanaria que el projecte incorporés la implicació amb altres agents del
territori i treballés la inclusió dels veïns i veïnes del barri, per això, es
demanaria la programació d’una visita al mes dels escolars, i la realització
d’una activitat inclusiva per a la gent del barri un cop cada dos mesos.

Els interessos manifestats pels representants de les entitats:
•

Es valoraria la dimensió educativa i
pedagògica dels horts i per això es
promourien les activitats formatives.

•

Caldria
treballar
la
dimensió
cohesionadora dels horts a nivell
social, fent especial èmfasi a ocupar el
temps de la gent aturada i els jubilats,
i promovent el benefici social de la
collita per les persones més necessitades del barri, de manera que un
percentatge de la collita sempre aniria destinada a uns fins solidaris.

•

Per això, el projecte hauria de comptar amb la implicació i la participació
ciutadana des del primer moment. Per això el projecte hauria de ser redactat i
consensuat entre totes les entitats del barri com a representants de la
ciutadania.

•

Per això es proposaria una reunió entre les entitats i el regidor/a de promoció
econòmica per acordar l’execució del projecte d’horts urbans.

•

L’accés als horts, per a que fos ordenat només podria ser per les persones que
formen part de les entitats, i caldria vetllar per un sistema de tancament efectiu.

•

Respecte els costos de gestió, es valora que les despeses de manteniment i
aigua haurien de corre a càrrec de l’Ajuntament.

•

En el supòsit que l’Ajuntament no volgués cedir la gestió i el projecte a les
entitats s’organitzaria una plataforma “El solar pel barri” i es faria a twitter el
#hortspertots i una nota de premsa per denunciar la situació.

Els interessos manifestats per la ciutadania:
•

El col·lectiu ciutadà entén que aquest projecte d’horts urbans ha d’estar en
mans de la ciutadania sense cap intermediari, ni polític, ni tècnic ni
representant d’entitats.

•

Hauria de ser un espai autogestionat i concebut com un espai de relació social i
esbarjo per la gent del barri. Un espai de desconnexió de la vida estressant de
la ciutat, un espai de salut on compartir moments de tranquil·litat entre els veïns
i veïnes.
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•

Per fer això possible s’ocuparia l’espai i es faria una festa alternativa on es
decoraria el solar de manera simbòlica amb elements vegetals.

Elements a tenir en compte a l’hora d’implementar un hort urbà en el territori:
• Cal partir de la voluntat dels agents implicats
S’observa que en ocasions els projectes d’horts urbans venen imposats per
determinades circumstàncies que res tenen que veure amb la voluntat dels agents
implicats, i això es considera un error . Es posa com exemple, empreses
multinacionals que fan projectes perquè la seva matriu americana diu que han de
fer projectes de Responsabilitat Social Corporativa al territori.
• Els projectes han d’anar de baix a dal i no a l’inversa
Es fonamental implicar i promoure la participació activa de la ciutadania des del
primer moment. Perquè si el projecte sorgeix d’una voluntat política sense un
substrat social que ho demanda després és molt difícil mobilitzar i implicar la
ciutadania. No es pot fer un projecte tècnic tot fet i tancat, cal preguntar a la gent
què vol i quins interessos té.
• Cal promoure el diàleg social
Més enllà de promoure una participació en el projecte cal integrar els agents socials
més pròxims al territori encara que després no participin activament en el projecte.
Però cal preguntar, i fer un disseny social dels horts. Per això a vegades és més
important contactar amb persones referents i significatives del territori, més que fer
molts qüestionaris a molta gent. Cal visualitzar possibles riscos o amenaces del
projecte a l’hora de ser implementat al territori. A vegades per definir un projecte cal
parlar prèviament amb molta gent.
• Cal tenir uns criteris tècnics
Tot i cal promoure la participació i el diàleg amb la ciutadania això no treu que els
projectes d’horts urbans tinguin uns criteris tècnics pels que cal vetllar: agricultura
ecològica, no utilització de productes químics, gestió eficient de l’aigua, etc.

• Establir una normativa d’accés i ús dels horts
Hi ha acord en que com més universal sigui l’accés millor, però es valora que cal
prioritzar col·lectius, i en aquest sentit, la gent gran, per cultura per temps disponible
i per coneixements són els que més s’haurien de potenciar. També cal establir
normes d’ús, per exemple, respecte els dies i hores per regar, per garantir un ús
sostenible dels horts. En aquest sentit, hi ha qui considera que es pot ser més o
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menys flexible en funció del grau de confiança i compromís que pugui haver amb
els usuaris.
S’observa que a vegades hi ha col·lectius que comencen amb molta força però molt
ràpidament es desinflen. Cal anar amb compte i valorar la sostenibilitat social dels
projectes i la gent i col·lectius que s’impliquen. En aquest sentit, es valora que els
joves són menys constants que la gent gran. També cal evitar les males pràctiques
i per tant cal mesures de control del que fan els usuaris. Que en ocasions pot ser un
autocontrol, però en altres cal algú amb més “autoritat”.
• Costos de manteniment dels horts
Cal valorar qui paga els rebuts de l’aigua, i en aquest sentit, hi ha acord que els
horts socials que utilitzen determinats col·lectius en risc d’exclusió han de ser
gratuïts, però els horts amb un accés més universal, hi ha qui valora que per
pedagogia és interessant establir un cànon de consum d’aigua, encara que sigui
simbòlic, hi ha qui ho valora innecessari.
• Ser flexibles amb la normativa i la regulació dels horts
Tot i que el criteri tècnic pot establir unes normes i criteris d’ús dels horts s’ha de
ser prou flexible per adaptar la normativa i la regulació a les necessitats dels
usuaris.
• Cal promoure la formació
Els horts urbans han de ser espais de formació i on promoure una certa cultura i
pedagogia ecològica.
• Promoure les relacions socials
La gent gran és coneixedora de com es treballa la terra i poden ser transmissors de
coneixements a la gent més jove de la seva experiència, promovent així les
relacions intergeneracionals amb el valor afegit d’una transferència de coneixement.
• Evitar la sensació de competències amb els “horts professionals”
Els Horts urbans socials no s’haurien de veure com un competidor als horts
professionals que tenen com objectiu comercialitzar els seus productes. Per això
també és important parlar amb aquestes col·lectius si estan pròxims als horts
urbans i fer-los veure que poden ser un aliats a l’hora de promocionar la cultura de
la compra de quilòmetre 0.
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2.8 Taller d’educació ambiental
Metodologia
El taller era un taller d’expressió plàstica on els participants només podien expressar.se a través del dibuix i la pintura. Va ser conduit per un tallerista que en primer lloc va
formular una pregunta oberta sobre que podíem aportar a l’educació ambiental i els
convidava a expressar-ho a través de la pintura sobre una base prèviament dibuixada
per ell. Passat un temps, es va convidar als participants a compartir les seves idees i el
que estaven expressant a través de la pintura.
Resultats
Què creiem que podem aportar, quines paraules posaríem a la nostra aportació a
l’educació ambiental?

Emoció
Transmissió
Treball amb els sentits
Responsabilitat
Coneixement
Percepció
Treball en xarxa

Estratègies a desenvolupar en educació ambiental
• Treballar des de les emocions
Aquells que treballem l’educació ambiental sovint posem la passió en allò que fem.
Hem d’aconseguir que l’educació ambiental sigui vivencial, emocional, alegre, no
hem de criminalitzar, hem de passar-ho bé. Cal transmetre que aquesta educació
és una finestra oberta que et permet conèixer i percebre. Treballar amb les
emocions permet arribar i provocar un canvi en les persones. En aquest sentit, es
valora que les arrels, l’estima de les arrels són un factor important a treballar per
arribar-hi.
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L’estratègia per avançar és començar a fer des d’acció. L’educació ambiental cal
fer-la en el nostre propi indret.
• Què és el medi natural
Sovint sembla que el medi ambient es limita allò verd, les “plantes”. En ocasions
sembla que la ciutat no sigui medi ambient. Seria bo incidir en l’obertura de la
mirada i el significat per transmetre tot allò que conforma el nostre medi, tant verd
com urbà..
Les persones residents a les ciutats viuen el medi ambient principalment de cara
enfora, en els espais naturals. La proposta gira entorn donar a conèixer les
actuacions d’educació ambiental en la ciutat, per canviar aquesta tendència. És
necessari mostrar quines alternatives d’acció pots fer tu en el teu entorn, què tens
en el meu entorn més proper.
• Treballar des dels valors
Sabem que hem de treballar els valors però... com i amb qui? És fonamental a
transmissió dels valors dels grans als petits, posar la llavor per tal que la persona
pugui i sàpiga aprofundir per ella mateixa. Especialment amb els mestres i infants,
tot i que s’assenyala que el sistema no dóna suport als mestres en aquesta tasca.
Hem de posar èmfasi i donar eines per fer créixer la xarxa, per poder desenvoluparla, una xarxa en la que un expert guia a una altre. L’educació ambiental és un camí
que es va ampliant entre tots i totes, com peces d’un puzle.
• El paper de l’educació
L’educació és clau perquè és la base, és l’energia de creixement, de la idea, del
coneixement. Tanmateix, també s’apunta que caldria posar-nos d’acord en què
volem dir quan parlem d’educació ambiental.
Hem de parlar d’educació per la responsabilitat. La ciutat te a veure amb l’entorn,
amb els recursos. Per tant, es valora positiu parlar d’Educació per la sostenibilitat.
Cal donar eines per educar i aconseguir ser autosuficients l’autogestió i les eines
per l’autogestió.
Avui dia tenim recursos, tenim eines, tecnologia, experiències, etc. que podem fer
servir en aquesta educació.
Amb qui treballar
La percepció apunta a un dèficit d’activitats dirigides als adults, no es busquen
estratègies, no s’inverteixen recursos, etc. Es destinen més recursos a activitats
adreçades als infants per diferents motius: és més fàcil, saps on buscar-los, etc.
L’estratègia més utilitzada és intentar arribar als adults a traves del infants (AMPA,
pares i mares, etc.). En aquest sentit, es valora que és fàcil detectar quins infants
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tenen a casa una continuïtat respecte a l’educació ambiental que es fa a l’escola, i
per a quins nens i nenes no la tenen i suposa un trencament en la manera de fer.
A nivell estratègic, hem de tenir en compte que la persona adulta és qui pren les
decisions, i per tant, és clau el treball de sensibilització i la transmissió de
coneixements. Amb aquests col·lectius d’adults, sovint es valora que no hi
participen perquè no disposen de temps, no els interessa, etc. Però no sempre és
així. Com a exemple, es citen les xerrades sobre pobresa energètica arriba a
aquells que necessiten; però també qui vol saber com interpretar la factura (malgrat
també es tracta d’un tema de despesa per les llars), o tallers per conèixer les
etiquetes en el supermercat.
Cal treballar junts i amb passió.
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ANNEX: INFORME DE VALORACIÓ
Nombre d’assistents: 475 aprox.
Nombre qüestionaris contestats: 117 (25%) (comparació amb el II Fòrum 10%)
Valoració: l’assistència va assolir i superar els objectius i expectatives prèvies de
l’organització. El nombre de qüestionari contestats és òptim, tot i que en paper en el mateix
fòrum només se’n van recollir només una vintena, i la majoria s’han rebut en format on-line amb
el mailing d’agraïment posterior.

En base al Qüestionari d’avaluació es presenta el següent informe.

1. Com us heu assabentat de l’esdeveniment ?
TOTAL %
Tramesa per correu electrònic

60

51%

Web de la Diputació de Barcelona

5

4%

Xarxes socials

18

15%

Altres

20

17%

Altres: Boca a boca, butlletins informatius Ajuntament de Barcelona, Generalitat de Catalunya,
Sostenible.cat, La Vanguardia digital, la Xarxaenxarxa.diba.cat.

Tramesa per correu
electrònic

19%

Web de la Diputació de
Barcelona
17%

59%
5%

Xarxes socials
Altres
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Aspectes generals i organització del
III Fòrum sobre medi ambient i món local
Valoreu el vostre grau de satisfacció de l’1 al 10 respecte cadascun d’aquests aspectes (1 = gens satisfet;
10 = molt satisfet).

Mitjana

Desv.
Est. %

Interès general dels objectiu i continguts del III Fòrum

7,92

17%

Atenció i informació abans de l’esdeveniment

8,61

12%

Informació durant l’esdeveniment

8,45

12%

Recepció i acreditacions

8,86

11%

Adequació de la durada de les sessions i activitats

7,95

14%

Lloc de realització

9,69

7%

Servei de càtering

8,44

14%

Activitats d’ambientació (Cafè còrner, Punt de recàrrega, Actes
de reconeixement, Cloenda)

8,28

15%

VALORACIÓ GLOBAL

8,53

7%

Aspectes generals

III Fòrum

II
Fòrum

Lloc de realització

9,69

8,56



Recepció i acreditacions

8,86

9,04

=

Atenció i informació abans de l’esdeveniment

8,61

8,00



Informació durant l’esdeveniment

8,45

8,44

=

Servei de càtering

8,44

7,36



Activitats d’ambientació (Cafè còrner, Punt de recàrrega,
Actes de reconeixement, Cloenda)

8,28

7,84



Adequació de la durada de les sessions i activitats

7,95

7,76



Interès general dels objectiu i continguts del III Fòrum

7,92

7,94

=

VALORACIÓ GLOBAL

8,53

8,12



Per ordre de resposta i comparació II Fòrum
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Continguts dels Fòrums del
Coneixement, en Acció i de les Oportunitats
Han assistit a ...
Desv.
Est. %

a la Conferència Inaugural?

59 %

a algun dels Platós?

73 %

a algun dels Seminaris / Taula rodona?

66%

a alguna Visita tècnica?

21%

a algun dels Tallers participatius?

36%

a alguna Visita guiada al Recinte?

44%

a l’Espai Networking ?

44%

Valoreu el vostre grau de satisfacció de l’1 al 10 respecte cadascun d’aquests aspectes (1 = gens satisfet;
10 = molt satisfet).

Mitjana

Desv.
Est. %

Els continguts de la Conferència inaugural i Platós

7,63

16%

Qualitat dels/les ponents

7,95

14%

Organització i infrastructura del Fòrum del Coneixement

8,38

15%

Utilitat per la vostra activitat professional

8,12

15%

Adquisició de nous aprenentatges

7,29

21%

Adequació als objectius i expectatives prèvies

7,39

20%

VALORACIÓ GLOBAL

7,79

El Fòrum del Coneixement

III Fòrum

II
Fòrum

Organització i infrastructura del Fòrum del Coneixement

8,38

7,7



Utilitat per la vostra activitat professional

8,12

7,7



Qualitat dels/les ponents

7,95

7,3



Els continguts de la Conferència inaugural i Platós

7,63

6,8



Adequació als objectius i expectatives prèvies

7,39

6,7



Adquisició de nous aprenentatges

7,29

6,7



Per ordre de resposta i comparació II Fòrum
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VALORACIÓ GLOBAL

7,79

7,16



Valoreu el vostre grau de satisfacció de l’1 al 10 respecte cadascun d’aquests aspectes (1 = gens satisfet;
10 = molt satisfet).

Mitjana

Desv.
Est. %

Els continguts dels Seminaris i Taules rodones

7,80

16%

Qualitat dels/les ponents

7,81

15%

La qualitat i interès de les Visites tècniques

8,53

14%

Organització i infrastructura del Fòrum en Acció

8,25

13%

Utilitat per la vostra activitat professional

7,53

21%

Adquisició de nous aprenentatges

7,23

21%

Adequació als objectius i expectatives prèvies

7,34

22%

VALORACIÓ GLOBAL

7,78

El Fòrum en Acció

III Fòrum

II
Fòrum

La qualitat i interès de les Visites tècniques

8,53

8,4



Organització i infrastructura del Fòrum en Acció

8,25

7,9



Qualitat dels/les ponents

7,81

7,3



Els continguts dels Seminaris i Taules rodones

7,80

7,0



Utilitat per la vostra activitat professional

7,53

7,7

=

Adequació als objectius i expectatives prèvies

7,34

6,7



Adquisició de nous aprenentatges

7,23

6,7



VALORACIÓ GLOBAL

7,78

7,5



Per ordre de resposta i comparació II Fòrum
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Valoreu el vostre grau de satisfacció de l’1 al 10 respecte cadascun d’aquests aspectes (1 = gens satisfet;
10 = molt satisfet).

Mitjana

Desv.
Est. %

Les experiències i treball en els Tallers participatius

7,35

28%

La qualitat i interès de les Visites guiades

8,90

11%

Les experiències i treball a l’Espai Networking

8,03

15%

Organització i infrastructura del Fòrum de les Oportunitats

7,84

16%

Utilitat per la vostra activitat professional

7,33

21%

Adquisició de nous aprenentatges

7,00

29%

Adequació als objectius i expectatives prèvies

7,19

28%

VALORACIÓ GLOBAL

7,66

El Fòrum de les Oportunitats
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Fòrum

La qualitat i interès de les Visites guiades

8,90

-

-

Les experiències i treball a l’Espai Networking

8,03

-

-

Organització i infrastructura del Fòrum de les Oportunitats

7,84

7,86

=

Les experiències i treball en els Tallers participatius

7,35

7,72



Utilitat per la vostra activitat professional

7,33

7,7



Adequació als objectius i expectatives prèvies

7,19

6,7



Adquisició de nous aprenentatges

7,00

6,7



VALORACIÓ GLOBAL

7,66

Per ordre de resposta i comparació II Fòrum
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Comentaris qualitatius
S’han rebut comentaris de 66 assistents (14%) fet que també aporta una informació
molt valuosa des del punt de vista qualitatiu.
El més positiu de la jornada ha estat...

1

- Varietat de temàtiques, i organització general.
- Espai de celebració
- Timing general

2

Compartir coneixement

3

Compartir coneixements amb d'altres assistents, la qualitat dels ponents en general,
l'entorn de treball "immillorable!!!!

4

Compartir una visió de futur

5

Conèixer experiències concretes en el espais de networking

6

Conèixer l'estat de la qüestió respecte a alguns temes com el de la resiliència.

7

Conferència inaugural i Que és una ciutat resilent?

8

Conocer los dos conceptos que marcaran la nueva tendencia en sostenibilidad en las
ciudades. La autosuficiencia energética y la resiliencia

9

Dinàmica i continguts de la jornada

Educatiu. El fet de saber quines mesures s’estan adoptant per part dels governs
10 (especialment els municipals i des de la Generalitat) per tal de minimitzar i evitar els
efectes que causen sobre el medi ambient.
11 El conèixer noves experiències.
12 El fet de fer xarxa i posar-se al dia, compartir.
El fet que s'organitzi el Fòrum.
L'oportunitat de retrobar-se amb col·legues d'altres ciutats i pobles.
13
L'oportunitat que s'ha donat a entitats i empreses per exposar les seves iniciatives.
Els espais de trobada informal (pauses als jardins del recinte de Sant Pau).
14 El lloc i els tallers explicatius
15 El lloc, la organització
16 El Networking
17 El Networking i l'intercanvi d'impressions amb altres profesionals
18 El networking que et permet trobar-te amb gent del mateix perfil
El networking. Espai on les empreses i entitats pdem mostrar els nostres coneixements i
feines realitzades.
El nivell de participació i les possibilitats d'intercanvi amb altres companys de
20 l'administració local. El format participatiu de moltes activitats.
La millora en l'ús dels ppt
19

21 Els coneixements transmesos/apresos.
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22 Els contactes informals i el networking
23 Els seminaris del Fòrum en acció i les ponències de l'espai de networking
24

Espai networking, possibilitat de relacionar-se amb tècnics d'altres administracions i
empreses

25 haber concienciat al públic de la necessitat de fer un món sostenible
26 Intercanvis d’experiències i coneixements
27 L’agilitat de l’espai de presentació de comunicacions exprés a l’espai de networking.
28 L’espai de networking
29

L’intercanvi d’experiències i el fet de ser un punt de trobada entre treballadors del món
local.

30 L’intercanvi de coneixement
31 L’organització i espai
32 La diversitat de ponències o seminaris.
La experiencia en sí, las mesas redondas, la información proporcionada....todo ha estado
genial
La iniciativa del networking m'ha semblat molt interessat però he trobat a faltar gent
interessada en els projectes que es presentaven alguns d'ells força interessants, potser
34
estaría bé poder-los presentar en un altre marc per tal de fer-los més visibles per als ens
locals.
33

35 La interrelació que s'aconsegueix entre activitats i participants
36 La logística dels dos dies i la qualitat dels ponents
37

La possibilitat de compartir experiències amb altres persones que treballen en el Medi
Ambient.

38 La possibilitat de relacionar-se amb professionals d’altres administracions, entitats,...
39 La qualitat de la majoria dels ponents
La seva durada en 2 dies ha permès repartir millor els interessos de cada perfil tècnic.
També la ubicació inigualable de sant pau . L'espai d'intercanvi i trobada entre els diferents
40
companys municipals. Les ponències amb alguns personatges molt interessants que et fan
plantejar nous reptes en el nostre dia a dia en el món local.
La trobada amb altres companys tècnics municipals i el fet de poder compartir
41
experiències
42 la trobada amb altres professionals
43 La trobada amb professionals del sector, sobretot antics companys de carrera i de feina
44

L'enfoc general del tema ambiental centrat en les accions a emprendre per part de les
ciutats i viles

45 L'entorn
46

Les microponències i l’espai de networking són els espais que he trobat més útils del
Fòrum

47 Les relacions entre les assistents, l'espai i l'organització de l'acte.
48 L'indret i l'organització general
49 L'intercanvi d'experiències, l'emplaçament i l'organització
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50 L'intercanvi i el nou coneixement d'experiències
51 Lloc impressionant. Qualitat dels ponents. Qualitat dels moderadors i dinamitzadors.
52

L'oportunitat de trobada entre companys treballant des de d'organitzacions ben diverses
sobre temes similars.

53 L'organització, l'espai i la quantitat d'assitents
54 Molta varietats d’activitats i bon ambient.
55 Networking i aprendre nous conceptes i estratègies.
Poder dedicar un parell de dies a fer una mirada més global sobre el medi ambient que no
56 pas el que veus i treballes dia a dia. I poder reflexionar sobre aspectes que et queden una
mica aparcats en la pràctica diària del món local.
Punt de trobada amb altres comanys de professió. Recollir experiències que es
57
desenvolupen en altres llocs.
58 Que hi ha voluntat de continuar treballant per un pobles i ciutats més sostenibles
Que moltes persones pensen igual que jo, que hi ha persones que estan interesades per
mi i pel meu treball i model de negoci ancara que una mica verd, es dir, sense
59
desenvolupar. Conseguir contactes amb els quals puc colaborar i creixer individualment i
en grup.
60 Reflexions d'aplicabilitat d'accions al teu municipi
61 Retrobar gent
Retrobar-me col·legues professionals i conèixer noves experiències del camp ambiental
que m'eren desconegudes.
Reunir experts de diferents àrees per posar idees en comú i poder debatir en les
63
ponències
62

64 Tot en general
Un punt de trobada entre els professionals i els interessats en el món del medi ambient.
Un bon lloc per fer contactactes i sinèrgies.
Visualitzar que el món local i les administracions han de tenir un paper de cara a la
66
sostenibilitat
65

En resum: Els temes que s’han valorat més positivament són:

Conèixer, compartir i intercanviar experiències
L’espai networking
Lloc
Varietat i qualitat de temes i participants
Organització
El paper de les administracions
Visió estratègica, conceptes
Generar consciència ambiental
Punt de trobada del món local
Seminaris
L'existència del Fòrum
El paper de les empreses i entitats
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Quines ponències, continguts o activitats us han agradat més ?
1
2
3

- Nous moviments pels nous reptes socials.
- Espai Networking
Adaptació al canvi climàtic
Ciutats resilients
Adaptació al canvi climàtic.
Networking.

4

Algunes ponncies del Networking i les visites tècniques.

5

Apicultura urbana i horts als terrats

6

Bloc de Biodiversitat al Networking

7

Canvi climàtic - malgrat el moderador no va saber repartir prou bé el torn d'intervencions

8

Cap en concret m'ha semblat destacable pel que fa els continguts.
El seminari de projectes energètics tenia una interessant posada en escena i els
ponents eren força experts en cada temàtica.

9

Conferència inaugural

10

Conferència inaugural

11

Destacar la possibilitat de gaudir de la visita guiada pel recinte.
La presentació dels recursos per la setmana de l'energia.

12

Dr. Torralba

13

Economia verda i circular, tallers participatius.

14

el networking

15

El Plató 3, particularment les intervencions de Miquel Carrion.

16

El seminari sobre projectes amb financiació europea

17

Els continguts que em van resultat més interessants són els realcionats amb Horitzó
2020

18

Els reptes de les ciutats més enllà del 2020

19
20

Els reptes de les ciutats més enllà del 2020 i El repte de l’adaptació al canvi climàtic al
món local.
En general m'ha agradat tot en el que he pogut participar i m'hauria agradat poder
participar en algún taller més i asistir a alguna de les altres ponències així com fer
alguna de les altres sortides. Crec que es tracta d'un Fórum molt complert.
He gaudit molt dels tallers i sortides

21

Espai de Networking de l'11 de març al migdia

22

Fòrum "conèixer" i Visita a Aula Ambiental.

23
24
25
26

Idees pel finançament de projectes sobre sostenibilitat energètica. La visita guiada
també ha estat molt interessant.
Idees per al finançament de projectes de sostenibilitat energètica i metodologies per
elaborar un pla d'acció per a l'adaptació al canvi climàtic.
L’espai de networking ja que ens permet un tracte personalitzat entre empreses –
entitats – administració
L’espai de networking, els tallers, les visites.
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27
28

29

30

La conferència inaugural
La conferència inaugural va ser bonissima.
La del José Manuel Moreno i la Maite Fernandez Armesto molt interessants.
La conferència inaugural, magistral! I les microponències dels espais Networking molt
dinàmiques i perfecte poder aprofundir després a voluntat en espais annexes distesos. I
els tallers de participació, tot i que t'has d'arremangar, són espais de "captar idees". I la
visita guiada al recinte. I els actes distesos al jardí (actes de celebració, dinar, aperitiu,
foto cool, ...) Uf! Ja paro!
La intervenció del catedradic de la universitat de Castella la Manxa en el plató entorn a
la resiliència de les ciutats. La moderació de la Cori Colero també va estar molt bé.

31

La ponència de nous moviments socials per a nous reptes ambientals

32

La ponencia, els reptes de les ciutats més enllà del 2010 genial.
El ponent Jose´Manuel Moreno de la ponencia que és una ciutat resilient, genial, crec
que la resta de ponents d'asquesta sessióno van estar a l'alçada

33

La visita tècnica a l’Aula ambiental i punt verd Sagrada Família. Plató 4.

34

Las relacionadas con el mundo del agua

35

36

37

L'ecosensibilitat dels Joves (Francesc Torralba; Filósof); Els reptes de les ciutats més
enllá del 2020 amb Mariano Marzo, Herbert Girardet, Joan Puigdollers y Joaquim
Elcacho; Taller 1 (Eficiencia energética, energíes renovables i autoconsum)
L'Ecosensibilitat, un valor emergent. Un brot de futur.
Els reptes de les ciutats més enllà del 2020.
Preparació de projectes europeus de sostenibilitat.
El repte de l'adaptació al canvi climàtic en el món local.
Espai de Networking.
Les ponències del Plató 1 i 2, especialment, el segon ja que es va exposar de manera
clara que està en les nostre mans poder actuar. Si volem tenir un futur i evitar els
efectes perjudicials sobre el medi ambient, que ja es poder percebre, hem d’actuar ja

38

Les taules rodones

39

l'espai de networking

40

L'espai Networking

41

l'ESPAI NETWORKING

42

L'espai net-working molt interessant
No he pogut assistir als tallers per voler assitir a altres seminaris però la propera vegada
cambairé l'estratègia ja que els continguts del seminaris m'han semblat poc novedosos.

43

Massa propaganda i poca efectivitat

44

Networking biodiversitat i educació

45

Networkings

46

No sbaria destacar-ne unes per damunt de les altres

47

Per la qualitat dels ponents, les dues primeres sessions al plató.

48

Plató 1, objectius de sostenibilitat de les ciutats per al 2020

49

Ponència inaugural

50

Ponència inaugural i networking. La conferència sobre com presentar un projecte
europeu

51

Ponències: Ecosensibilitat, Mariano Marzo, Javier Agirre. Visita al Recinte de Sant Pau
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52

53

Potser trobo més interessant els seminaris i els tallers, els tècnics municipals potser en
traiem més pròfit.
Preparació de projectes europeus. El vaig trobar molt pràctic.
El taller participatiu sobre educació ambiental no ha aportat res. Esperava un espai de
reflexió sobre la situació de l’educació ambiental i cap a on ha d’anar. Aprofitant que la
majoria de dones que hi participàvem èrem de l’àmbit. Fomentar, compartir els
coneixements i experiències que tenen totes per nudrir-se entre elles. Per així conèixer
casos pràctics que poder ser replicables. El dinamitzador (artista) estava més
obsessionat en omplir el dibuix que realment en donar sentit al dibuix i el seu perquè.

54

Seminari 1

55

Seminari 2

56

Seminari 3 El repte de l'adaptació al canvi climàtic en el món local.

57

Seminari de projectes europeus

58

Setmana de l’Energia

59

Taller sobre biodiversitat urbana i horts

60

Taller sobre Gestió de Residus. (La persona encarregada de gestionar-ho va fer una
feina excepcional, creant un taller molt dinàmic i amb de contingut)

61

Tallers i visites

62

Taula rodona sobre Economia circular i el Networking d'Horts, Biodiversitat i Educació
ambiental.

63

Totes les que he assistit

64

Visites tècniques i tallers participatius molt interessants

En resum:
Espai Networking
Tallers participatius
Plató 1: Reptes 2020
Conferència inaugural
Visites recinte
Visites tècniques
Seminari 3: Adaptació
Seminari 2: Projectes europeus
Plató 2: Què és una ciutat resilient ?
Seminari 1: Energia
Plató 3: Economia circular
Plató 4: Moviments socials
Seminari 5: Setmana Energia
TOTES
Actes als jardins
Seminari 4: Economia circular
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No vull marxar sense dir que...

1

- Continguts ponència inaugural (filòfof Torrralba) totalment anacrònics, cap
aportació nova.
- Alguns temes com acústica, qualitat de l'aire van tenir molt poca presència al III
Forum.

2

- En general em sembla que hi ha hagut massa pes de conceptes generals (platós +
seminaris) i pocs continguts aplicables, bones pràctiques o coneixement
d'experiències concretes a aplicar pels municipis.
- No sé què és exactament el que falla, però costava entendre el programa de mà.
- No es va anunciar prou el canvi d'horari d'algun networking respecte el que posava
el programa general. Hi va haver força gent que arribava tard.
- Quan a continguts, pensó que biodiversitat va ser excessivament testimonial.

3

Activitats estan tancades per registrar-se però després estaven buides.

4

Agraeixo que hagi estat un event gratuït perquè d’altra manera no hi podria haver
assistit però sóc conscient que això ha d’haver suposat un cost.
El servei d’organització de l’empresa que ho gestiona hauria de treballar una mica la
qüestió de gènere. Només hi havia noies mones servint aigües i passant el micro.
Això si la feina d’organització l’han fet molt bé.

5

Algunes sessions s'han allargat més de l'hora prevista i ha provocat que arribem tard
a unes altres sessions. Ha faltat més informació del contingut de les activitats.

6

Aquests Forums serveixin per sacsejar al nostre pais, per dir que la sostenibilitat en
tots els sentits, edificacions, energíes renovables, gestió de residus, Smart Citys,
etc... Será un bon punt de partida per despegar i deixar endarera la crisis que ens
envolta. Per aixó, els joves, em de conciencia desde un principi tots aquests valors a
totes les regions de España, ancara que el nostre pais fa 5 anys el consideraven un
pais de Toreros i Paletas...

7

Cal fomentar els espais que fomentin la interrelació dels professionals del medi
ambient, l’intercanvi d’experiències.

8

Cal vigilar la recollida selectiva de residus en l zona del catering. Més papereres
d’orgànica plesa per la vaixella compostable.

9

Catalunya no és (només) Barcelona. Cal l’existència d’un Fòrum, espai o similar on
tota l’àrea tingui una importància similar. Barcelona té capacitat organitzativa molt
major que la resta per tant crec que s’hauria de fer de manera conjunta per a que
tingués ressó i impacte dessitjat.

10

Com pot ser que l'empresa de catering no seleccionés els residus???!!!! i que enlloc
de portar envasos reutilitzables per a desplaçar els aliments utilitzessin caixes i
caixes de cartró? llaunes, i ampolles de plàstic... trobo que aquest catering és
justament un exemple del que no ha de ser l'ambientalització d'un acte.

11

Crec que hi ha encara que fer molta feina, però cada dia hoy han noves idees i més
persones implicades i preocupades pel medi ambient local

12

El Fòrum és una oportunitat per conscienciar i dissenyar actuacions degut a
l’assistència de diferents persones de l’àmbit polític. Fer-ho al final del mandat resta
moltes oportunitats de treball.

13

El ponent inaugural no ha estat a l'alçada, a la sessió de Projectes Europeus el
ponent principal no coneixia bé la realitat de les convocatòries.
Cal que la biodiversitat urbana / ús sostenible del territori tinguin una major
presència al fòrum.
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14

15

El programa era excessivament protocol·lari i/o de temes genèrics (el medi ambient i
el treball, etc.) i poc concret. Atenent que els assistents majoritàriament eren tècnics
ambientals municipals crec que el pes s'hagués hagut de focalitzar en:
1. Difondre experiències concretes (estalvi d'aigua, foment de la biodiversitat,
mesures fiscals, etc) endegades en d'altres municipis i valorades i exitoses
2. Presentació de propostes de les empreses.
Això era el Networking però tenia un pes molt escàs en el conjunt de les jornades.
En el càtering dels jardins del dinar del 10 de març, la idea era molt bona. Potser es
pot ser valent pel proxim cop i servir un menjar amb menys petjada ecológica servint
només aliments vegetals, ja que els aliments animals contenen una petjada
d'emissions de gassos d'efecte hivernacle majors.
Per volum de feina només vaig poder asistir el dimarts el matí, però em va valdré la
pena, vaig apendre i em vaig replantejar coses tant laborals com personals.

16

En general és molt teòric, i la ponencia marc generalista i topica.
En gran part de les ponències he trobat que anaven adreçades a un perfil molt baix,
no he trobat continguts innovadors.

17

El taller de biodiversitat i horts urbans no va arribar a cap conclusió concreta. No es
van aportar conceptes nous per als participants. I la part pràctica només va treballar
el tema d'horts urbans, deixant de banda la biodiversitat.

18

Es podria haver aprofundit més en els temes, en com passar a l'acció.

19

Es una pena que se haga cada tanto tiempo

20

Esperem el IV Fòrum sobre medi ambient i món local amb interès i il·lusió.

21

Estaria be que amb la xarxa d'energa sostenible s'organitzin visites tècniques.

22

Estava molt ben organitzat, combinant perfectament plafons seminaris i tallers, amb
la impossibilitat d'assitir a tot. Fer-lo durant dos dies seguits és molt interessant però
potser en fa complicada l'assistència a tot ja que implica l'absència al lloc de treball.

23

Excel.lent organització

24

Falta de dinamisme en algunes ponències.
Ha faltat debat i contrast d’opinions
M’ha donat la impressió que el servei de catering no feia una adequada gestió de
residus.

25

Felcitats als organitzadors.

26

Felicitacions als organitzadors del Fòrum, especialment als tècnics de medi ambient
de la Diputació de BCN.

27

Felicitar a l'organització i la diputació per ser tant actiu amb aquests temes i
generarjornades com aquestes grauites i obertes a tothom.

28

Felicitats a l'organització i a tots els que heu estat darrera d'aquest esdeveniment!

29

Felicitats a l'organització!!!

30

Felictats a l’organització
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31

gràcies

32

Gràcies

33

Hi ha temes interessants que es solapen. Caldria organitzar-ho per temes, de tal
manera que n pugui participar a les activitats que l’interessin. Després d’una sessió
de coneixement, poder fer un seminari, taller relacionat amb el tema tractat.

34

L’espai escollit és magnífic.

35

La opulencia del catering pòtser no era necesaria.
La ponent de l'Ajuntament de Barcelona de ciutat resilients no estava a l'alçada de la
resta de ponents, pobreta...

36

La empresa de catering o de neteja del catering netejava el terra a ma i sense
guants!!! a mes no es va separar el residu generat correctament. Crec que és greu
en un acte d'aquesta rellevància ambiental. No??

37

La propera vegada més menjar apte per celíacs.
Gràcies pel vostre esforç i preparació del fòrum !

38

La temàtica molt centrada en la regió metropolitana i s’ha oblidat tenir en compte el
món local rural. Les ponències marc poc contingut i molt discurs institucional

39

L'accessibilitat del recinte per persones amb algun tipus de discapacitat era deficient

40

Les taules rodones amb 1h 30 min hagués estat suficient i que és important trobar
bons moderadros.
Però, per sobre de tot valoro molt possitivament tot el que m'ha aportat el Fòrum.

41

L'organització i la logística que ha implicat èl III Fòrum han estat d'un alt nivell
d'eficàcia i qualitat.

42

L'organització i tot el que comporta ha estat perfecte, però les ponències han estat
fluixes, en el sentit que s'ha dit el que ja portem molts anys repetint.

43

M’ha agradat molt el poder visitar el recinte modernista de Sant Pau

44

Masses coses a la vegada. Costava triar. Hauria estat bé poder anar a més llocs.

45

Me hubiera gustado participar también en algun seminario y/o taller, pero no ha sido
posible debido a la realización simultanea de los platós. Quzás estaría bien extender
el evento un día más. Pero que no hubiera simultaneidad de actividades.

46

M'ha agradat molt el plantejament i estructura del Forum, tot i que el solapament
provocava que sentissis la necessitat de voler-te dividir en tres trossos per poder ser
a tots alhora. Gràcies per compartir els continguts al web, això encara ho permet
arreglar.
Els pecha kucha d'educació i comunicació anaven amb molt retard, i ens vam
menjar la franja següent d'activitats. El taller d'educació ambiental de la tarda va ser
entretingut i distret, però poc productiu. El segon dia el dinar va ser escàs.
Moltes gràcies per les visites al Recinte Modernista i fer-ho allà! Va ser una gran part
de la gràcia del Forum.

47

M'hagués agradat més concreció d'idees i de propostes...

48

Moltes felicitats. Per l’organització i el magnífic espai. Fins aviat.
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49

Moltes gràcies!

50

Moltes gracies, i espero tenir el plaer de participar en les properes edicions

51

No he pogut assistir a alguna activitat perquè se solapava amb d’altres

52

Pel que fa continguts, es queden en general a la superfície, no s'aprofundeix en la
solució dels problemes plantejats.
La majoria dels assistents som experts en medi ambient, cal donar un pas més enllà.

53

Penso que les sessions del Fòrum del Coneixement tenien un plantejament temàtic
atraient i estaven ben estructurades, però només van rascar la superfície. En
particular els continguts de la conferència inaugural eren molt obvis, potser pensats
per un públic menys coneixedor de les qüestions socioambientals. També vaig tenir
la sensació que alguns ponents dels platós podrien haver aportat més (per exemple
Herbert Girardet). Algun ponent portava el discurs fet i no interactuava amb els altres
ni responia les qüestions del moderador.
Us felicito per contractar professionals de la comunicació especialitzats en la matèria
com a moderadors. Ja es va fer al fòrum anterior i penso que aporta qualitat.

54

Potser el Fòrum està massa encarat als ajuntaments i entitats públiques i molt poc a
entitats mediambientalistes.

55

Que l'espai on s'ha organitzat el Fòrum és immillorable

56

S’agraeix moltíssim que se’ns ofereixi l’oportunitat de presentar els petits i no tant
petits projectes de les empreses i emprenedors tots. Felicito la gran tasca i
predisposició de la Yolanda Jiménez.

57

S’ha de separar la brossa generada al dinar

58

S’hagués hagut de parar més atenció a fer evident la separació de residus durant el
fòrum

59

S'ha de fer majors esforços en donar espai a l'audiència als assistents a fer
preguntes. Si sempre el deixem pel final normalment manca temps.
S'ha de ser més respectuós amb tots els ponents i deixar-lis el temps per respondre
les preguntes per les quals sel's ha convidat com ponents

60

Tot i que com a valor positiu he posat la diversitat de ponències o activitats, alhora
també ha estat un punt negatiu ja que de vegades hi havia moltes que es solapaven
i costava triar i has perdut l'assistència d'algunes que també t'interessaven molt.

61

Tot molt bé, endavant.
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Resum dels resultats
1. L’assistència al III Fòrum ha assolit i superat els objectius i expectatives
prèvies de l’organització.
2. El nombre de qüestionari contestats és òptim, tot i que en paper en el mateix
fòrum només se’n van recollir només una vintena, i la majoria s’han rebut en
format on-line amb el mailing d’agraïment posterior. Cal preveure, doncs, fer el
qüestionari en ambdós formats.
3. La valoració mitjana del III Fòrum és de 8,53 sobre 10. Una molt bona
valoració que iguala o millora en la majoria de conceptes generals a l’anterior
edició del Fòrum. A destacar especialment en els aspectes generals:
o

El lloc de realització: ha estat valorat de forma excel·lent i per tant és un
aspecte molt a tenir en compte que de vegades, en grans actes com
aquest, no hem valorat prou.

o

Tots els aspectes han igualat o millorat, cap ha empitjorat. Hem millorat
sobretot en atenció i informació, el servei de catering i les activitats
d’ambientació.

4. La majoria dels assistents al Fòrum, segons els resultats dels qüestionaris,
s’han informat de l’ex istència del mateix a través de la tramesa per correu
electrònic, tot i que ha augmentat respecte l’anterior edició el coneixement via
xarxes socials.
El fet d’enviar mailings generals i personalitzats per sectors en diverses onades
es considera molt positius i a repetir.
El fet d’obrir el Fòrum no només a electes i tècnics municipals és un aspecte
molt ben valorat i a mantenir i millorar, com s’ha fet edició rere edició.
La invitació de periodistat com a moderadors, sobre en el cas de La
Vanguardia, ha facilitat l’aparició en premsa i mitjans de comunicació i
inscripcions de públic que no tenim al nostre mailing habitual.
5. Respecte la valoració espai per espai cal destacar:
o

El percentatge d’assistència i inscripcions s’adiu molt bé als objectius i
expectatives inicials i aforaments previstos.

o

La diversitat d’espai i tipus d’activitats es valora molt positivament, en
tant genera més assistència i varietat d’assistents.

o

El III Fòrum ha afegit un element com l’Espai Networking als formats
que ja s’havien practicat en anteriors edicions, de manera que s’han
arribat a tenir 3 espais simultanis (Platós, Seminaris, Networking, i en
algun cas combinat amb visites). Aquest fet té avantatges, que superen
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els possibles inconvenients de solapament, però que cal parar atenció i
explicar correctament.
o

El Fòrum del Coneixement ha tingut una valoració mitjana de 7,79 i ha
millorat en tots els aspectes respecte l’edició anterior (7,16).
Especialment, en aspectes d’organització, utilitat i qualitat dels ponents.
Algun contingut va fallar una mica per part d’algun ponent i es
recomana treballar-ho encara amb més temps.

o

El Fòrum en Acció assoleix una valoració mitjana de 7,78 (millora
respecte el 7,5 anterior). Es valoren molt positivament les visites
tècniques, i igual que en l’anterior cas l’organització i qualitat dels
ponents. En aquest cas la utilitat és inferior que ens els platós.

o

El Fòrum de les Oportunitats té una valoració mitjana de 7,66. Es
valoren de forma excel·lent les visites al Recinte i l’Espai Networking. El
treball en els tallers participatius és l’únic concepte que no ha superat a
l’anterior edició i cal valorar-ne les causes. Els aspectes d’utilitat,
expectatives i nous aprenentatges són una mica inferiors.

o

Com passa en d’altres jornades, els aspectes més ben valorats tenen
un grau elevat de consens (poca desviació típica), en canvi les
qüestions pitjor valorades tenen un grau força elevada de disparitat de
valoracions (desviació típica mitjana).

6. Com a aspecte positiu més ben valorat es destaca clarament el fet de crear un
espai d’intercanvi, compartir idees i experiències... entre representants
municipals, però també representants d’empreses i entitats.
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Conclusions per l’Equip Fòrum dels resultats dels qüestionaris:
1. La valoració és molt satisfactòria. Un esdeveniment com el Fòrum és força
heterogeni i aquest fet es reflexa en les valoracions, però malgrat sempre es
detecten aspectes a millorar, les valoracions quantitatives i qualitatives són
positives.
2. Respecte els objectius del Fòrum i el seu acompliment:
Objectius inicial del Fòrum

Fomentar la reflexió, el pensament i el
coneixement sobre el paper de les
ciutats i pobles en el camí cap al
desenvolupament sostenible.

Valoració
Acomplert: es considera que s’han generat nous
coneixements centrats en el món local i la
sostenibilitat (reptes 2020, adaptació, resiliència,
aspectes socials, economia circular, etc.).
A millorar: es pot encara aprofundir més en el
debat i la reflexió amb els participants.

Acomplert: clarament és un dels objectius més
reeixits. Es valora molt positiva l’existència del
Fòrum com a punt de trobada, intercanvi i per
compartir experiències i coneixement.
O ferir un espai d’aprenentatge, trobada i
interacció per millorar la gestió ambiental
local.

A millorar: l’existència d’aquest espai només
cada quatre anys semblaria poc, ja que altres
esdeveniments més comercials o firals van dirigits
a altres públics i continguts. Pel món local,
l’Assemblea anual de la Xarxa encara pot ser més
aquest punt de trobada però cal valorar com ferho amb sectors privats.

Acomplert: en sessions com l’Assemblea de la
Xarxa, el reconeixement als projectes ELENA. El
Club del Pacte d’Alcaldes, o els elements de
difusió en s’ha fet balanç de la feina feta.
La presència institucional ha estat del màxim
nivell i els elements corporatius eren ben visibles
en tot moment.
R eforçar el compromís de la Diputació
de Barcelona envers l’actuació del món
local en l’àmbit del Medi Ambient.

S’ha millorat la implicació de tot el personal de la
Gerència de Serveis de Medi Ambient amb més
temps i d’altres departaments de la Diputació.
S’ha posat de manifest el paper de la Diputació
per
coordinar-se
amb
moltes
altres
administracions.
A millorar: tot i així, en les valoracions no es cita
expressament aquesta qüestió.
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U nir els diversos agents públics,
econòmics i socials en els processos
d’avenç cap a la sostenibilitat.

M ostrar les experiències locals
municipals de sostenibilitat passades i
futures.

Acomplert: s’han creat espais de tr obada on
han coincidit representants municipals, empreses,
universitats, entitats socials. Especialment
interessant la presència de més petites i mitjanes
empreses i entitats respecte a edicions anteriors.
A millorar: és un aspecte en el qual encara es
pot aprofundir més en vista de l’èxit de l’Espai
Networking.

Acomplert: s’han implicat, a través dels
Seminaris o l’Espai Networking, a més municipis
presentant les seves experiències.
A millorar: de nou un aspecte on encara es
podrà aprofundir més en el futur en Assembles i
propers Fòrums.

3. A part dels objectius explícits, hi havia alguns objectius implícits reflexionats per
part de l’equip Fòrum:
-

Generar un clima agradable i d’optimisme, en front la situació actual de
preocupació. Objectiu acomplert.

-

Incorporar elements innovadors a cada edició del Fòrum: formats televisius
pels plenaris, criteris d’ambientalització i missatge en totes les activitats més
lúdiques, millora en l’ús de tecnologies 2.0 (twitter), ús de nous formats
infogràfics i audiovisuals, millora en aspectes d’imatge gràfic, disseny i web del
Fòrum. Objectiu acomplert.

-

Millor aprofitament dels resultats del Fòrum amb la generació de més
productes: vídeos, fotos, documents, web, Sostenible.cat

-

Més impactes en premsa que en l’anterior edició, tot i que l’esforç ha estat
considerable.

-

Es valora molt positiva l’externalització d’algunes tasques que no estaven tant
clarament assignades i la coordinació amb reunions conjuntes i visites
conjuntes de tots els proveïdors implicats.
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ANNEX: ACCESSOS A LA WEB i XARXES SOCIALS
Web del III Fòrum: www.diba.cat/forummediambient
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L’organització del III Fòrum sobre Medi Ambient i Món local ha comptat amb la inestimable col·laboració de:
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