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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.

Ara és el moment de fer balanç i, també, de refl exionar i debatre per decidir el futur que volem. És amb aquest propòsit, 
que us convoquem al III Fòrum sobre Medi Ambient i Món Local.

Deixeu-me agrair l’acollida que ens brinda el Recinte Modernista de Sant Pau, i destacar, igualment, la seva funció 
com a seu de l’ofi cina mundial del Programa de Perfi ls 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.

Sigueu benvinguts doncs al III Fòrum sobre Medi Ambient i Món Local.

Hi sou tots convidats a participar.

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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Objectius

Estructura del Fòrum
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 tindrà com a eix inspirador els àmbits de refl exió 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

La trobada comptarà amb la participació d’experts reconeguts de l’escena nacional i internacional.

El Fòrum s’organitza seguint criteris de sostenibilitat ambiental i social.

F RÒ U M
Fomentar 

la refl exió, el 
pensament i el 

coneixement sobre 
el paper de les 
ciutats i pobles 

en el camí cap al 
desenvolupament 

sostenible.

Reforçar el 
compromís de 
la Diputació de 

Barcelona envers 
l’actuació del món 
local en l’àmbit del 

Medi Ambient.

Oferir un espai 
d’aprenentatge, 

trobada i interacció 
per millorar la 

gestió ambiental 
local.

Unir els diversos 
agents públics, 

econòmics i socials 
en els processos 
d’avenç cap a la 

sostenibilitat.

Mostrar les 
experiències 

locals municipals 
de sostenibilitat 

passades i futures.
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La trobada s’estructura entorn a tres línies i diversos formats d’activitats:

I a més a més
·  Actes de reconeixement a la tasca i la iniciativa municipal
·  Esdeveniments socioambientals complementaris

Durant la celebració del Fòrum, tindrà lloc la XV Assemblea de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat a la 
qual podran assistir tots els municipis adherits.

Conèixer
El Fòrum del Coneixement: 
Cap al 2020 i més enllà i 
Treballem plegats

·  Refl exió, debats, taules rodones 
i conferències

Aprendre
 El Fòrum en Acció: Eines per 
actuar pel medi ambient

·  Seminaris de treball
· Visites tècniques

Participar
El Fòrum de les Oportunitats

·  Espai Networking: 
microponències, interessos 
creuats i mostres

·  Tallers participatius
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08.30 h

Recepció i lliurament d’acreditacions.
Cafè còrner amb Energia.
Obertura dels espais expositius permanents.

09.30 h

Inauguració.
Il·lm. Sr. Joan Puigdollers i Fargas. Regidor 
de Medi Ambient i Serveis Urbans de 
l’Ajuntament de Barcelona.
Il·lm Sr. Joaquim Ferrer i Tamayo. 
Vicepresident 3r i President delegat de l’Àrea 
de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de 
Barcelona.
Amb la presentació de Jordi Llompart. 
Periodista.

10.00 h

Conferència inaugural.
L’Ecosensibilitat, un valor emergent. Un brot 
verd de futur.
Francesc Torralba. Filòsof.

10.45 h

Pausa cafè - esmorzar.

11.00 h

Acte de reconeixement dels projectes ELENA.
Exemple de col·laboració públic - privat.

11.15 h

Plató 1: Els reptes de les ciutats més enllà 
del 2020.

Seminari 1: Finançament de projectes sobre 
sostenibilitat energètica.

Espai de networking per a presentar 
comunicacions i intercanvis sobre:
·  Efi ciència energètica, energies renovables i 
autoconsum

· Gestió local del cicle de l’aigua
· Gestió ambiental local

12.30 h

Plató 2: Què és una ciutat resilient?

Seminari 2: Preparació de projectes 
europeus de sostenibilitat.

Visites guiades al Recinte Modernista 
de Sant Pau i els seus elements de 
sostenibilitat. Prèvia inscripció en torn de 
matí o tarda.

14.00 h

Dinar a càrrec de l’organització, amb 
productes ecològics, d’aprofi tament, de 
km “0” i criteris socials.

15.30 h

Plató 3: La transició cap a una economia 
verda i circular.

Seminari 3: Metodologies per a elaborar un 
Pla local d’adaptació al canvi climàtic.

Tallers “Caminant cap al 2020 i més enllà” 
sobre:
·  Efi ciència energètica, energies renovables i 

autoconsum.
· Gestió local del cicle de l’aigua
· Millora de la qualitat de l’aire i el soroll
· Prevenció i gestió de residus i materials

17.30 h

Cafè còrner amb Energia de sortida

Conèixer

Activitats generals

Aprendre Participar

Dimarts 10 de març del 2015
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Dimecres 11 de març del 2015

08.30 h

Recepció i lliurament d’acreditacions
Cafè còrner amb Energia.
Obertura dels espais expositius permanents.

09.30 h

Visites tècniques a equipaments ambientals 
de la ciutat de Barcelona.
1. Ecoenergia Zona Franca
2. District Clima
3. Projecte Pl. Glòries
4. Parc de les rieres d’Horta
5.  Punt Verd i Aula Ambiental Sagrada Família

09.30 h

XV Assemblea General de la Xarxa de 
Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat

Seminari 4: El sector del medi ambient 
com a motor de l’economia verda i circular. 
Coorganitzat per la Generalitat de Catalunya.

11.00 h

Pausa cafè - esmorzar
Acte commemoratiu dels 18 anys de la 
XARXA - ENS HEM FET GRANS

11.30 h

Plató 4: Nous moviments socials per a nous 
reptes ambientals.

Taula rodona del Club del Pacte d’Alcaldes.

Seminari 5: Presentació de la Setmana de 
l’Energia 2015.

Espai de networking per a presentar 
comunicacions i intercanvis sobre:
· Educació ambiental i Comunicació 2.0
·  Compra verda i consum responsable
·  Biodiversitat urbana i horts socials

Visites guiades al Recinte Modernista 
de Sant Pau i els seus elements de 
sostenibilitat.
Prèvia inscripció en torn de matí o tarda.

13.00 h

Visita d’elements expositius de la Setmana 
de l’Energia.

Taller: Treballem plegats Preparació d’un 
castell amb els Castellers de la Vila de 
Gràcia.

13:30 h

Conferència de cloenda.
Sant Pau: Centre de coneixement.

Acte de cloenda.
Excm. Sr. Salvador Esteve i Figueras. 
President de la Diputació de Barcelona
Hble. Sr. Santi Vila i Vicente. Conseller de 
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya (a confi rmar).
Excm. Sr. Xavier Trias Vidal de Llobatera. 
Alcalde de Barcelona (a confi rmar).
Aperitiu i brindis a càrrec de l’organització.

15.30 h 

Seminari 6: Reunió a porta tancada del Club 
del Pacte d’Alcaldes.

Tallers “Treballem plegats” sobre:
· Educació ambiental
· Comunicació 2.0
·  Compra verda i consum responsable
·  Biodiversitat urbana i horts socials

17.30 h

Cafè còrner amb Energia (fi nal)

Conèixer Aprendre Participar

Activitats generals
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Inscripcions i contacte
A través de la web: www.diba.cat/forummediambient

Secretaria tècnica: ACTIVA CONGRESOS
Telf. 93 323 85 73
forumdiba@activacongresos.com

Com arribar-hi
Sant Pau Recinte Modernista
C. Sant Antoni Maria Claret, 167 (cantonada C. Cartagena)
08025 Barcelona.

Metro (L5) Sant Pau – Dos de Maig
Bus H8, 19, 20, 45, 47, 50, 51, 92, 117.
Bicing Estació 21 Sant Antoni Maria Claret, 214.
Altres estacions: 20, 278, 164, 280).
Aparcament P B:SM C. Cartagena / Av. Gaudí.

Recomanem arribeu al Recinte en transport públic o, en cas necessari, en cotxe compartit.



Podràs seguir tots els continguts del Fòrum
de Medi Ambient i Món Local durant i després
de l’esdeveniment a:

Sostenible.cat

@sosteniblecat

www.facebook.com/sostenible.cat

www.youtube.com/xarxasost

I segueix-nos amb l’etiqueta #ForumMediAmbient

Gerència de Serveis de Medi Ambient
Recinte Escola Industrial. Edifi ci del Rellotge
Comte d’Urgell, 187. 08036 Barcelona
Tel 934 022 485 · Fax 934 022 493
gs.media@diba.cat · www.diba.cat
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