
 

 
 
 

D I C T A M E N 
 
 

Aprovació del Pla Estratègic Xarxa 2020 de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la 
Sostenibilitat 
 

Els Estatuts de la Xarxa, en l’article 8, a) i b) preveuen que seran competències de 

l’Assemblea general de la Xarxa, entre d’altres, l’aprovació dels objectius a assolir per 

la Xarxa i l’aprovació del Pla general i de Pla anual d’activitats. 

A l’anterior mandat 2011-2015 es va constatar la necessitat que el Pla general 

d’activitats havia de ser una eina que fixés la visió de la Xarxa i els objectius 

estratègics per dotar de més coherència el treball del conjunt dels grups de treball, 

comissions, etc. Per aquest motiu, ens vam dotar ja d’un Pla estratègic. 

La Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat s’ha fet gran – el 2015 celebrava 

els 18 anys –, i el fet de treballar en xarxa i amb la Xarxa ens ajuda per fer front als 

nous reptes ambientals, econòmics i socials. 

Els nous reptes als quals hem de fer front són cada cop més ambiciosos tant des del 

punt de vista de les temàtiques a abordar - a curt termini dins aquest mandat però 

també fixant-nos en l’horitzó de l’any 2030 -, així com de l’estructura i el funcionament 

de la Xarxa per tractar aquests reptes. 

Per tot plegat, la Xarxa s’ha de dotar d’un Pla estratègic a aprovar durant el procés 

inicial de constitució de la nova Xarxa fins el 2020. El Pla ha de ser una eina flexible, 

no de predicció total dels esdeveniments, sinó d’adaptació a les necessitats dels 

membres de la Xarxa en cada moment. 

En base a aquests nous reptes, es proposa un Pla amb 8 objectius estratègics: 

1. Renovar la vigència del compromís polític del món local per impulsar polítiques 

vers un model de desenvolupament sostenible. 

2. Refermar el paper de la Xarxa com a espai de referència sobre medi ambient i 

sostenibilitat a Catalunya. Continuar impulsant-la com a espai de trobada, 

instrument de cooperació i coordinació, intercanvi d'experiències i entorn 

institucional per promoure una governança ambiental multinivell; i estimular la 

participació d’altres actors socials i empresarials en determinades dinàmiques i 

espais. 

3. Reforçar i prioritzar l’acció, amb la mirada posada a l’any 2020, per acomplir els 

compromisos derivats del Pacte d’Alcaldes per una Energia Sostenible Local. I 



 

esdevenir entitat de suport del nou Pacte d’Alcaldes pel Clima i l’Energia  a través 

del Club del Pacte d’Alcaldes de Catalunya, per donar suport a la lluita contra el 

canvi climàtic en àmbits de treball comú i en xarxa sobre mitigació i adaptació. 

4. Difondre els Objectius de Desenvolupament Sostenible i fixar les bases per 

l’aplicació a escala local en l’horitzó 2030. 

5. Basar-se en el paradigma del Desenvolupament Sostenible per desenvolupar les 

temàtiques i l’estructura de funcionament de la Xarxa 2020, en base a les tres 

dimensions de la Sostenibilitat: ambiental, social i econòmica; i que el 

desenvolupament sostenible sigui l’eix integrador i transversal que ha de relligar les 

polítiques públiques locals. 

6. Reforçar la coordinació i cooperació en matèria de millora de la qualitat de l’aire, 

prevenció de la contaminació acústica i promoció d’una mobilitat sostenible. 

7. Promoure un model per les ciutats i pobles basat en l’economia circular i verda. 

8. Promoure l’educació en el marc de les polítiques de desenvolupament sostenible, 

per garantir la cohesió social de les persones i els territoris. 

 

Per tot l’exposat es proposa l’adopció del següent l’adopció del següent  

 

 
A C O R D: 

 
 

Únic.- Aprovar el Pla Estratègic Xarxa 2020. Sostenibilitat per a les 
persones avui, visions pel 2030 i més enllà, de la Xarxa de Ciutats i Pobles 
cap a la Sostenibilitat. 

 
 
 

Sant Sadurní d’Anoia, 4 de febrer del 2016 
 
El President de la Xarxa de ciutats i  
pobles cap a la Sostenibilitat 

 
 
 
 

Valentí Junyent i Torras       DILI- 
            



 

     GÈNCIA: per fer constar que la setzena Assemblea General 
Ordinària de la Xarxa de ciutats i pobles cap a la 
Sostenibilitat, en la sessió de data 4 de febrer de 2016, 
va adoptar l’acord precedent. 
 
Barcelona, 4 de febrer de 2016 
La secretària delegada 
 
 
 
Núria Marcet Palau 
 
 

 
 
 
 
 


