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MARC CONCEPTUAL 

Sant Cugat del Vallès, amb la voluntat d’afrontar les preocupacions socials emergents, incorpora 
noves propostes vinculades als reptes ambientals i socials actuals. Aquest compromís es 
tradueix en una diversa xarxa d’entitats i organitzacions, una planificació estratègica a mig i llarg 
termini i una gran diversitat d’activitats que es realitzen en formats i metodologies molt 
diferents i, especialment, que cerquen una vinculació directa i propera amb la ciutadania.  

La ciutat ha estat pionera en la incorporació de les agendes internacionals en les polítiques 
municipals que es porten a terme, especialment en els documents estratègics. Aquests 
processos tenen una extensa experiència des de l’Agenda 21 i el Pla d’Acció, el PAES, entre 
d’altres.  

En aquest línia, també es vol aprofundir en la transversalitat de les actuacions que es porten a 
terme i, per això, incorpora una mirada transversal i holística, amb visió internacional, per 
assolir que tota la ciutat estigui compromesa.  

En un altre context, el setembre del 2015, l’Assemblea de les Nacions Unides va aprovar 
l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible, un document que estableix els reptes 
globals i les línies estratègiques que es marca l’organització per als propers 15 anys i commina a 
tots els nivells de govern i les empreses a incorporar-la en les seves polítiques a llarg termini. 
Aquest document s’estructura al voltant dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible 
(ODS) i estableix un marc de polítiques per millorar la qualitat de vida de les persones, la 
preservació del medi ambient i l’enfortiment de la governança a tots els nivells.  

L’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible significa la continuïtat en el marc de 
governança internacional i les agendes vinculades que els darrers 25 anys ha elaborat i 
implementat les Nacions Unides. 

L’Ajuntament de Sant Cugat està duent a terme l’alineament de les polítiques municipals amb 
els Objectius de Desenvolupament Sostenible amb les següents accions: 

• Dotar-se d’un full de ruta per a la ciutat amb un horitzó a mig termini (Agenda 2030). 

• Promoure la implicació de l’equip de govern, del consell de direcció i dels serveis 
municipals de l’Ajuntament. 

• Implicar a la ciutadania de Sant Cugat en l’elaboració d’una proposta d’implementació 
de l’Agenda 2030. 

• Reforçar la governança i el treball amb els agents locals i la ciutadania. 

Per assolir aquests objectius, l’Ajuntament de Sant Cugat ha realitzat una diagnosi de les políti-
ques municipals confrontant-les amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les 
Nacions Unides. Arran d’aquesta tasca, principalment interna, de la institució, també ha ende-
gat uns tallers amb el Consell de Ciutat, les associacions de la ciutat i la ciutadania en general 
per difondre aquest marc i implicar tota la ciutadania. 

De forma clau per a la ciutat, l’Ajuntament de Sant Cugat ha identificat 4 ODS que vol treballar, 
de forma prioritària, al llarg del 2019: ODS 5 - Equitat de gènere, ODS 12 – Producció i consum 
responsable i, conjuntament, els ODS 7 – Energia neta i segura i ODS 13- Acció climàtica.  

Per això, va organitzar uns tallers per a identificar accions que s’estan duent a terme o accions 
que es poden treballar, prioritzar-les i desenvolupar-les. Aquest document recull els resultats 
d’aquests tallers.  
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 CONTEXT DE LES AGENDES INTERNACIONALS 

L’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible és el marc estratègic de les Nacions Unides 
amb objectius per assolir l’any 2030. Tot i això, és rellevant conèixer el procés en el que sorgeix 
per entendre tota la amplitud. 

Per fer una ressenya breu, a partir de la creació de les Nacions Unides, el 1945, l’organització va 
quedar bloquejada internament per la guerra freda i el dret de vet que tenien les dues grans 
potencies mundials. El 1989, quan cau el Mur de Berlin, es veu com una gran oportunitat per 
poder superar el bloqueig intern i donar resposta als reptes globals.  

En aquest nou marc, es convoca la primera gran cimera mundial, la Cimera de la Terra (o Cimera 
de Rio) el 1992 a Rio de Janeiro. Allà s’aprova l’Agenda 21, la primera gran agenda global per 
respondre als reptes de la humanitat per al segle XXI. Els anys següents hi hagué un seguiment 
de conferències mundials temàtiques (dona, hàbitat, drets socials, etc.), foren uns anys de gran 
activitat política global.  

Cap al final de la dècada dels 90, ja es veié que malgrat els immensos esforços, aquestes agen-
des no s’implementaven i en mares declaracions de bones intencions. Tant la manca de voluntat 
política dels Estats, com la falta de recursos per implementar-les, les deixaven sense aplicació.  

Davant d’aquesta situació, es va convocar una nova gran conferència que havien de posar ordre 
i prioritzar objectius. Així l’any 2000, es fa a Nova York la Cimera del Mil·lenni que aprova una 
nova gran agenda: Els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni (ODM). Aquest document 
significa un salt perquè prioritza 8 objectius, estableix uns indicadors amb uns resultats i fixa 
una data, el 2015, per assolir-los. La primera agenda global quantificada i temporalitzada. 

Tot i aquesta nova embranzida, el setembre del 2001, els atemptats a Nova York, van canviar 
radicalment les prioritats internacionals i l’agenda social i ambiental va deixar pas a l’agenda de 
seguretat. Tot i això, encara es van fer dues conferències que estaven previstes des d’abans dels 
atemptats. El 2002, es va fer la Cimera del Desenvolupament Sostenible a Johannesburg (què 
fixà objectius per a la implementació de solucions socials i ambientals) i la Cimera del Finança-
ment per al Desenvolupament a Monterrey (Mèxic), que havia d’establir els mecanismes per 
finançar un desenvolupament equitatiu al món.  

El canvi d’agenda s’encadenà amb la crisi econòmica del 2007-08 i no és fins al final de dècada 
que torna a resorgir un debat sobre la necessitat d’establir una agenda global. D’aquesta mane-
ra, es convocà una nova gran conferència mundial, l’any 2012, novament a Rio de Janeiro, al cap 
de 20 anys de la Cimera de la Terra. Aquesta conferència aprovà un nou document de referèn-
cia “El futur que volem” que havia de ser la nova gran agenda, amb un èmfasi principalment 
ambiental.  

Tot i això, paral·lelament, també es va fer una revisió de l’assoliment dels ODM i es feren diver-
ses reunions de treball, en un procés anomenat “Post-2015” (en referència a la finalització del 
període establert per als ODM), per valorar la necessitat d’una nova agenda social.  

Finalment, els dos processos es varen fusionar, elaborant l’Agenda 2030 per al Desenvolupa-
ment Sostenible que es va aprovar el setembre del 2015 a l’Assemblea General de les Nacions 
Unides i entrà en vigor. Com les agendes anteriors, també està cridada a passar de ser una 
agenda global a la implementació local en ajuntaments, associacions i empreses.  
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OBJECTIUS DELS TALLERS 

Aquests tallers volen: 

- Donar a conèixer l’Agenda 2030 i els ODS com el marc estratègic internacional entre les 
associacions i la ciutadania de la ciutat. 

- Iniciar un treball pràctic per facilitar eines per incorporar els ODS en tots els àmbits de la 
ciutat. 

- Dinamitzar uns tallers, eminentment pràctics, que permetin identificar projectes que fa-
cilitin la implementació dels ODS de forma transversal.  

 

DESENVOLUPAMENT 

SESSIONS AMB LA CIUTADANIA - febrer 2019 

Es van fer tres sessions amb la ciutadania els dies 12, 13 i 14 de febrer. Cada sessió es va treba-
llar al voltant d’un ODS dels prioritzats i la tercera van ser dos el 7 i el 13. A cada sessió, es va 
presentar l’Agenda 2030 i els ODS i els resultats obtinguts de la diagnosi de l’Ajuntament. Des-
prés hi va haver una cerca en petits grups de projectes que, dins dels ODS que s’estan priorit-
zant, poden tenir un impacte transversal a la ciutat.  

 

VALORACIÓ 

A nivell general, de totes les sessions, els participants:  

- Han valorat molt positivament tots els espais participatius i que han significat un desen-
volupament de propostes. 

- La part explicativa és la que s’ha fet menys atractiva. 

- A totes les sessions, s’ha demanat quin seria el següent pas i hi ha un interès per conèi-
xer la continuïtat. 

Des de la coordinació dels tallers, es valora que: 

- La implicació dels participants ha estat molt alta i molt activa. 

- No s’ha assolit una gran barreja de disciplines, tot i que hi havia la voluntat de fer-ho. 

- Hi ha una alt interès per donar continuïtat al procés participatiu.  
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PROPOSTES SORGIDES DELS TALLERS AMB LA CIUTADANIA I 
LES ASSOCIACIONS 

Febrer 2019
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RESULTATS DEL PROCÉS PARTICIPATIU DELS ODS 

TALLERS AMB ENTITATS - SANT CUGAT (FEBRER 2019) 
 

 

ACTUACIONS PROPOSADES AMB QUI HO PUC FER? (altres entitats, 
empreses, escoles, universitats, ...) 

• Potenciar dins dels Consells Escolars la figura del referents/representants 
d’igualtat i formar-los acompanyar-los, coordinar-los 

• Tallers-guies de llenguatge no sexista i inclusiu 

• Tallers d’igualtat en grups de pares i mares (èmfasi en els pares) 

• Centres educatius (responsables d’igualtat de gènere) 

• Empreses (difusió ajuntaments) 

• AMPES 
 
 

• Igualtat de gènere: accions perquè els nens d'aquesta generació es 
conscienciïn de que les noies són iguals que ells.  

• Centres educatius (responsables d’igualtat de gènere) 

• AMPES 
 

• Fer arribar el protocol a totes les associacions d’immigrants (millorar la difusió) 

• Campanya divulgativa de la guia que ha fet l’Ajuntament 

• Comissió d’igualtat als instituts i centres educatius 
 

• Associacions d’immigrants 

• Associacions d’immigrants, Ajuntament 

• Equips pedagògics de CEIPS i IES i alumnes 
 

• Manual d’estil, guia llenguatge no sexista 

• Actuacions de reflexió 

• Suport a la pràctica esportiva femenina 
 

• Mitjans de comunicació local, entitats culturals, esportives i socials, 
associacions de comerciants 

• Entitats esportives, AMPES 

• Observatori de la dona • Convocar treballadors /es social que coneixen la realitat + Ajuntament 
 

• Formació i informació sobre l’ús del llenguatge sexista 

• Promoure i difondre la relació dels grups feministes 

• Promoure grups d’homes formació dirigida a homes 
 

• Demanar a una persona que participi en xarxes internacionals que 
expliqui com es pot aconseguir la participació masculina. 
 

• Articular l’acompanyament a les víctimes de violència domèstica al llarg de tot • Reclamar la col·laboració del torn d’ofici i d’Igualtat dels Col·legis 
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el procediment judicial des de fer les denúncies per tal que rebi tot el suport 
necessari a tots els nivells i finalitzar tot el procediment amb el mínim cost 
emocional 

• Exposicions, guies temàtiques, fons bibliogràfic 

• Bibliolab 

d’Advocats per garantir la implicació dels lletrats en l’acompanyament 
a les víctimes 

• Entitats culturals, esportives, econòmiques, socials 

• Adreçat a nens (escoles) 

• Banc d’hores a nivell de barri • Associacions de barri i ajuntament 

• Introduir a la societat concepte que poden ajudar a valorar el treball de cures 
(nous indicadors econòmics alternatius al PIB, Renda Bàsica, Reducció de la 
jornada laboral) 

• Enquesta a la comunitat educativa per visibilitzar la desigualtat i promoure la 
consciència 

• Experts 
 
 
 

• AMPES i Consells Escolars 

• Tallers d’educació sexual  
- Per  centres educatius 
- Empreses: salut i reproducció 

• Professorat, professionals de la salut, psicòlegs, representants 
d’empreses 
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RESULTATS DEL PROCÉS PARTICIPATIU DELS ODS  
TALLERS AMB ENTITATS - SANT CUGAT (FEBRER 2019) 

ODS 12 
 

ACTUACIONS PROPOSADES AMB QUI HO PUC FER? (altres entitats, 
empreses, escoles, universitats, ...) 

• Fer més difusió dels horts comunitaris de Sant Cugat i més pressió per tenir 
més horts urbans. 

• Nevera solidària amb el projecte d’horts urbans 
 

• Recuperar excedents de forns de pa entre d’altres (supermercats, menjadors 
escoles, ...) 

• Restes de poda d’arbres (que es quedin a Sant Cugat) -> franges verdes 

• Promoure reciclatge individual (formació de compostatge)  

• Demanar a les grans superfícies l’oferta de productes de proximitat 

• Reutilitzar els envasos (biopampas empresa) 

• Reducció de residus 

• Eliminació de plàstics 

• Mitjans de comunicació, entitats, ajuntament, AMPAs 

• Horts comunitaris i cooperatives de consum 

• Associació de comerciants, AMPAs, empreses gestores 

• Compostatge amb pagesia de Collserola 

• Associacions de veïns, escoles 

• Pam a Pam, Grans cadenes de supermercats, comerç local, mercats,  

• Incorporar la figura de l’educador ambiental o assessor sostenible 

• Ajuntament (ordenances municipals, multes, ...) 

• Comerç local  

• Difusió al Tot Sant Cugat, mitjans, Canal StCugat (tv), StCugat 
Magazine 

 
 

• Potenciar el reciclatge selectiu a nivell empresarial i domèstic 

• Premiar als comerços que tinguin bones pràctiques (€, difusió, baixar la taxa de 
residus, i crear una xarxa EcoComerç 

• Fomentar el mercat de pagès i adaptar horaris. Punt de recollida propers 

• Difondre el Pam a Pam (establiments, ciutadania) 

• App per comprar a granel: gozerowasteapp 

• Distintiu de comerç sostenible 

• Projecte que es fa al Regne Unit -> app de llocs on les persones poden 
necessitar beure aigua i els ciutadans poden anar amb la seva ampolla i 
reomplir-la d’aigua (aeroports, espais públics, establiments, ...). Els 
establiments tenen un distintius => replicar aquest projecte 

• Sant Cugat Comerç, Zero Waste Sant Cugat 
 
 

Oxfam, Solidança 
 
 

• Escola pública i privada 
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• Llocs on es pugui trobar una oferta interessant de roba de segona mà 

• Creat un sistema de got reutilitzable i també de terrines per orxateries i 
gelateries unificat per tots els establiments. 

• Promoure la compra de productes de proximitat i ecològics 

• Donar visibilitat a productors i elaboradors de Sant Cugat 

• Reducció de plàstics 

• Bones pràctiques de consum de llum/aigua/gas 

• Gestió de residus 
 

• Botigues i comerços 
 
 
 

 

• Formació a les escoles 

• Creació d’horts a les escoles 

• Plataforma d’intercanvi de joguines. Punt proper a la biblioteca 

• Fomentar mercat de 2a mà o reutilització 

• Escola pública 

• Utilitzar dispositius electrònics a les escoles per reduir el consum de paper 
 

• Escoles 

• Prohibir l’accés del vehicles privats a motor a les portes de les escoles 
 

• Ajuntaments 

• Promoció de la nevera solidària • Entitats: Càrites, Creu Roja, Centres cívics, gírgol solidari, ... Agència 
Catalana de Salut Pública 

• Promocionar l’ús de cabassos o carrets de la compra col·lectius • Comerç alimentari 

• Fomentar col·laboracions entre veïns 

• Fer que les empreses es comprometin amb els ODS i col·laborin amb 
l’Ajuntament 

• Bancs: Crèdits amb millors condicions per a empreses sostenible 

• Gestió de residus dins de l’empresa (màquines de vènding, menjadors, ...). 
Fomentar el reciclatge 

• Empreses multinacionals/nacionals/locals (HP, Sabadell,...) 

• Traslladar els ODS en els contractes/licitacions 
- Indicadors que fomentin l’eficiència 
- Contractes (perfomance based) 

 

• Xarxa participativa de diferents entitats, botigues, empreses per poder portar a 
terme projecte educatius a les escoles 

• Promocionar el recapte local sostingut 

• Tots els representants de la cadena alimentària local, Agència de Salut 
Pública 
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PLANIFICACIÓ DEL PROCÉS PARTICIPATIU DELS ODS  
TALLERS AMB ENTITATS - SANT CUGAT (FEBRER 2019) 

ODS 7 I 13 
  

 

ACTUACIONS PROPOSADES AMB QUI HO PUC FER? (altres entitats, 
empreses, escoles, universitats, ...) 

 

• Crear espais s’assessorament per optimitzar el consum energètic 
 
 

• Incentivar l’autosostenibilitat 

• Autoconsum energètic (xerrades, etc.) 

• Presentar Som Energia, Som Mobilitat. Som Connexió, Rubí brilla 

 

• Administradors de finques, empreses del sector, distribuïdores 
d’energia, companyies d’aigua 

• Especialistes de l’Ajuntament (cursos) 

• Ajuntament, associacions 

• AMPES, Associacions de veïns, Coop. de consum, entitats “espirituals”, 
culturals 
 

• Potenciar l’autoconsum 

• Organitzar xerrades o donar visibilitat a grans consumidors, associacions, etc. 

• Fomentar contracte que bonifiquin l’eficiència energètica 
 

• Empreses del sector 

• Gestores d’energies per oferir preus atractius 
 

• Creació d’una empresa municipal energètica 

• Passar l’EDAR a biofactoria per a l’autoconsum 
 

• BCN Energia (expliqui  el projecte) 

• Experts UPC, Aigües de Barcelona 
 

• Fomentar la contractació d’energia renovable 

• Fomentar el car sharing de cotxes elèctrics. Bus escolar. Compartir cotxe entre 
diverses famílies 
 

• Convida Som Energia, BCN Energia 

• Som Mobilitat, AMPES d’escoles 
 

• Prova pilot d’una comunitat de veïns per a que sigui “Carbon neutral” incloent 
una inversió de tercers per generar ER autoconsum i millora de l’eficiència, 
cotxe elèctric compartit, etc. 
 

• Associacions de veïns (Sol i Aire) 
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• Fer venir a CMES (Col·lectiu per a un Model Energètic Social i Sostenible 

• Convidar a comunicadors efectius per conscienciar (espectables, tallers, 
tècnics) 

 

• AMPES, Associacions de veïns, Coop. de consum, entitats “espirituals”, 
culturals 

• Organitzar visites tècniques a les Plantes Fotovoltaiques 
 

• Associacions, ciutadania en general 

• Escoles 

• Conscienciar a la societat per ser més eficients en el consum per reduir-lo 

• Organitzar tallers per se conscients del que es consumeix 

• Ajuntament, empreses, universitats, mitjans de comunicació (Tot Sant 
Cugat, emissores de televisió) 

 

• Promoure les licitacions dels espais públics a inversió privada 
 

• Ajuntament, empreses productores, ciutadania 
 

• Habilitar una franja horària de transport públic gratuït per fomentar l’ús dels 
transport públic per part dels joves 

• Presentació de moviments de Transició (Xarxa de transició) 

• Entitat de transport municipal, consell de joves 

• AMPES, Associacions de veïns, Coop. de consum, entitats “espirituals”, 
culturals 

• Aprovació de l’Ajuntament de Sant Cugat, que digui que "furtar" una bici sigui 
un "robatori" i un delicte mediambiental greu. 

• Ajuntament 

• Subvencions de pàrquing bicicletes a escales de veïns 
 

• Ajuntament 

• Multiplicar per 4 els pàrquings de bicicletes a la ciutat • Ajuntament 

• Connectar els carril bici entre ells. Continuïtat! 
 

• Ajuntament 

• Baixar tots els carrils bici-vorera a carrils bici a la calçada 
 

• Ajuntament 

• Prohibició de circulació de cotxes de més de 13 anys • Ajuntament 

• Reduir el consum  
 

 

• Eliminar les estufes de gas propà a les terrasses dels carrers 
 

• Ajuntament 

• Tallers a les escoles sobre el canvi climàtic 

• Formació de les possibilitats per aconseguir la reducció del canvi climàtic 

• Tallers sobre alimentació i consum conscient o responsable. Mostrant la 
cadena de producció-consum circular (reducció del 80% de consum de carn, 
eix, etc. per evitar emissions) 

 

• Representants d’escoles 

• Professorat 

• Conferències, tallers, concerts, teatre, etc. amb contingut conscient i 
inspirador 

 

https://decidim.santcugat.cat/processes/agenda2030/f/126/proposals/517
https://decidim.santcugat.cat/processes/agenda2030/f/126/proposals/517
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PROPOSTES DE PROJECTES PER ALS ESPAIS DE PARTICIPACIÓ ALS TALLERS  
SANT CUGAT DEL VALLÈS 

MARÇ 2019 
 

A partir de les propostes sorgides al febrer, es van fer 3 tallers més els dies 12, 13 i 14 de març. 
Aquests segons tallers han servit per desenvolupar propostes concretes. Per això, es van priorit-
zar 4 propostes per cada sessió (4 d’equitat de gènere, 4 de producció i consum responsable i 4 
d’energia neta i acció climàtica) i s’ha treballat en grups per desenvolupar propostes (sinèrgies i 
barreres, actors i accions). Es van oferir una selecció de propostes que eren prou diferents entre 
elles i que permetessin una transversalitat d’actors. 

ODS 5 

Projecte a explorar Participants a convidar 

Formar els referents d’igualtat de gènere al 
Consell Escolars 

Convidar als responsables d’igualtat de gènere 
dels Consell Escolars dels centre educatius de 
primària i secundària de la ciutat 

Difondre la guia contra la discriminació 
sexista 

Associacions de persones nouvingudes 

Banc d’hores a activitats de cures o no 
remunerades 

Associacions  

Suport a la pràctica esportiva femenina Associacions esportives 

Observatori de la dona Treballadors socials i altres experts 

 

ODS 12 

Projecte a explorar Participants a convidar 

Donar a conèixer els productes de proximitat 
a través de la xarxa Pam a Pam 

Sant Cugat Comerç, Pam a Pam,  

Augmentar la xarxa d’horts urbans Horts comunitaris, Cooperatives de consum, 
grup de gent gran, escoles 

Punt d’intercanvi de joguines AMPAs, Escoles, Biblioteca 

Mercats de 2a mà (roba, etc.) Oxfam, Solidança 

Sistemes de compra sense envasos (App de 
compra a granel, promoció del cabàs, 
campanya plàstic zero) 

Sant Cugat Comerç, Zero Waste Sant Cugat,  

 

ODS 7 I 13 

Projecte a explotar Participants a convidar 

Bus escolar elèctric de cooperativa AMPAs, Som Mobilitat 

Treballar sobre el disseny d’un barri que 
s’autoabasteix 

Empreses del sector, Comunitats de veïns (Sol i 
Aire) 

Una campanya de comunicació des de les 
associacions 

Mitjans de comunicació (Tot Sant Cugat) 

Estratègies per facilitar l’ús del transport 
públic entre joves 

Consell de Joves, Entitat de transport públic 

 

A partir d’aquestes propostes, a l’inici de cada taller es van acabar d’acord les iniciatives que es 
volien desenvolupar i en van sorgir les propostes que es desenvolupen tot seguit.  
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PROPOSTES DESENVOLUPADES EN ELS TALLERS  
AMB LA CIUTADANIA I LES ASSOCIACIONS 

Març 2019 
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PROJECTE: Fomentar la pràctica esportiva a partir d’una jornada multiesportiva. 
 

SINÈRGIES 
(FACILITA EL DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE?) 

BARRERES 
(QUÈ POT DIFICULTAR EL DESENVOLUPAMENT DEL 

PROJECTE?) 

• Obert a tots els esports 

• Poden participar totes les entitats esportives 

•  

• Càrregues familiars 

• Càrregues laborals 

•  

ACTORS 
 

• QUI LIDERA? 
Ajuntament – Associació d’entitats esportives de Sant Cugat 
 

• QUI PARTICIPA? 
Empreses relacionades amb el món de l’esport. 
Empreses i associacions del món lúdic, musical, cultural. 
 

QUINS RESULTATS ESPEREM? (COM VALORAREM QUE HEM ASSOLIT EL QUE VOLÍEM?) 
Crear equips de veteranes en els diferents esports. 
 

ACCIONS 
 

 
QUINES SÓN LES PRIMERES 
ACTUACIONS QUE CAL REALITZAR? 
 

 
QUI SE’N FA CÀRREC? 

 
QUAN ES POT? 

• Promoció de la jornada   

• Partits mares-filles   

• Determinar entitats interessades   

• Proposta esportiva de cada 
entitat participant 

  

• Esport amb canguratge   

• Promocions especials per dones   

 
QUÈ NECESSITAREM? 
Instal·lacions municipals 
 

 
QUI HO BUSCA? 

 
QUAN HO NECESSITEM? 

COM TANCAREM AQUESTA ETAPA? 
 

 
QUI SE’N FA CÀRREC? 

 
QUAN VOLEM ACABAR? 

ALTRES PROPOSTES 
- Espais per crear grups de dones interessades en la pràctica esportiva. 

- Jornades d’autodefensa en edat de 15 a 18 anys. 

- Anàlisi del cos femení en les seves etapes i les solucions esportives que proporcionem. 

Exemples:              càncer de mama – natació gratuïta 
                                Post-part (relacionat amb la recuperació) 
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PROJECTE: REFERENTS DE GÈNERE ALS CONSELLS ESCOLARS EN XARXA 
 

SINÈRGIES 
(FACILITA EL DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE?) 

BARRERES 
(QUÈ POT DIFICULTAR EL DESENVOLUPAMENT DEL 

PROJECTE?) 

• Fer xarxa i coordinar-se entre representants. 

• Transversalitat: Paidos, OMET, AMPA’s 

• Incloure entitats de lleure: esplai, caus 

• Implicació biblioteques 

• Equip docent i AMPA 

• Escola d’adults i aula gent gran 

• Qui fa la formació? 

• Manca d’informació 

• Canvi d’etapa educativa 

• Traspàs informació 

• Resistències socials 
 

ACTORS 

• QUI LIDERA? 
A l’escola són les persones referents. 

• QUI PARTICIPA? 
 

QUINS RESULTATS ESPEREM? (COM VALORAREM QUE HEM ASSOLIT EL QUE VOLÍEM?) 
- Referents d’igualtat amb formació i capacitat d’acció. 

 

ACCIONS 

QUINES SÓN LES PRIMERES ACTUACIONS 
QUE CAL REALITZAR? 
 

QUI SE’N FA CÀRREC? 
- Educació 

(ajuntament) 

QUAN ES POT? 
- En el moment que estigui 

coordinada la xarxa. 

• Crear xarxa: EB, Escoles, Instituts, 
escoles d’adults.  

Paulina Artero  

• Formació en perspectiva de gènere   

• Avaluació, diagnosi, pla acció   

• Patis inclusius   

• Revisar fons biblioteques   

• Convidar altres entitats   

• Pla d’igualtat   

QUÈ NECESSITAREM? 
 

QUI HO BUSCA? QUAN HO NECESSITEM? 

COM TANCAREM AQUESTA ETAPA? 
 

QUI SE’N FA CÀRREC? QUAN VOLEM ACABAR? 

ALTRES PROPOSTES 
Recull bones pràctiques: memòria anual, document de traspàs. 

- Jornada lúdico festiva de revisió de les biblioteques escolars amb visió de gènere. 

- Consells participatius de l’alumnat dins l’escola per tractar aquests temes relacionats amb la igualtat de 

gènere.  

- Conèixer el protocol d’igualtat de gènere  aprofitar per trobar-nos tots els representants d’igualtat dels 

consells escolars per pensar com donar a conèixer el protocol de cada una de les escoles.  

- Fer una proposta a nivell municipal en relació a les polítiques dels uniformes dels centres escolars  

llibertat d’elecció de l’uniforme masculí o femení, tenir en compte els patronatges.  

- Poder fer una mena de decàleg de les funcions dels referents d’igualtat dels consells escolars. Des d’aquí 
proposem que una de les funcions sigui la detecció i acompanyament dels infants transgènere. 
Acompanyament psicològic, treball amb els companys de classe, treball amb la família. 

PROPOSTES PER INCORPORAR l’ODS 5     
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PROJECTE: OBSERVATORI “DE GÈNERE” 
 

SINÈRGIES 
(FACILITA EL DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE?) 

BARRERES 
(QUÈ POT DIFICULTAR EL DESENVOLUPAMENT DEL 

PROJECTE?) 

• La creixent consciència social envers la 
necessitat de treballar i resoldre els problemes 
de desigualtat per raó de gènere i la violència 
masclista. 

• Moment social de presa de consciència 
feminista, arran d’aconteixements greus que 
fan palesa la institucionalització de la 
supremacia d’un gènere per sobre dels altres, 
així com la recent corrent reactiva contra la 
banalització dels problemes de les dones i 
altres col·lectius que pateixen discriminació 
per raó de gènere. 

• Creixement dels agents socials que s’impliquen 
en aquesta matèria, que progressivament 
guanyen presència en diversos àmbits, cridant 
l’atenció dels poders públics. 

• Manca de mitjans: s’han de destinar recursos i 
optimitzar els ja existents. 

• Manca de continuïtat de les línies de treball, o 
relaxació quan passa el boom mediàtic que 
sorgeix arran d’episodis especialment 
cridaners. 

 

ACTORS 

• QUI LIDERA? 
Ajuntament, entenent que les propostes en aquest cas van adreçades a l’àmbit local. 

• QUI PARTICIPA? 
- Generalitat de Catalunya: es poden establir mecanismes d’intercanvi de dades amb el nou Observatori 

de la violència masclista que es posarà en funcionament, i a partir del qual es vol estudiar, entre d’altres 
extrems, la resposta judicial que s’està donant als supòsits de violència de gènere. 

- Col·legi d’advocats de Terrassa: a través de la seva Comissió d’Igualtat. 
- CoPPA: a través dels seus membres experts, tant en la vessant clínica de l’estudi dels efectes de la 

violència de gènere en les víctimes que la pateixen, com amb el suport de l’equip de juristes 
especialistes en la matèria. Podem aportar mitjans en quant a l’elaboració d’estudis estadístics, per tal 
de determinar els subtipus de violència de gènere més freqüent a nivell local (incloent-ne la que s’adreça 
a l’entorn de la víctima per tal de danyar-la de manera indirecta: envers els fills menors, persones grans, 
animals de companyia, etc). Un cop determinada la mateixa, participació en el disseny de protocols de 
resposta específica davant els diferents supòsits. 

- Entitats de caire feminista de Sant Cugat. 

QUINS RESULTATS ESPEREM? (COM VALORAREM QUE HEM ASSOLIT EL QUE VOLÍEM?) 
- Mantenint un treball constant de recerca, mitjançant la introducció de preguntes relacionades amb la 

detecció i evolució de les situacions de violència de gènere i interrelacionada en diferents etapes de la 
superació del problema concret detectat, que es poden realitzar a les víctimes de les que se’n faci 
seguiment, o de les que acudeixin a consultes puntuals. 

- Elaboració d’un estudi estadístic a Sant Cugat. 
- Manteniment d’un treball directe amb víctimes de violència de gènere i entitats, per a la normalització 

social del tractament d’aquest problema. 
 

ACCIONS 
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QUINES SÓN LES PRIMERES ACTUACIONS 
QUE CAL REALITZAR? 
 

 
QUI SE’N FA CÀRREC? 

-  

 
QUAN ES POT? 

-  

• Intercanvi de dades útils per a 
estudi entre l’Ajuntament de Sant 
Cugat i el nou Observatori de la 
Generalitat de Catalunya. 

  

• Realització d’estudi estadístic sobre 
les modalitats de violència de 
gènere patida, a realitzar amb 
dones ateses als serveis  d’acollida i 
recuperació, i altres entitats que 
tinguin contacte directe amb 
víctimes de violència de gènere. 

  

• Elaboració d’un protocol d’atenció i 
acompanyament a la dona durant 
el procediment judicial, dotant als 
lletrats d’una guia de recursos per 
fer accessibles serveis de 
seguiment i atenció a la dona. 
Col·legi d’advocats de Terrassa. 

  

 
QUÈ NECESSITAREM? 
Per tal de garantir el compromís dels agents 
implicats, caldria formalitzar, amb caràcter 
previ a la posta en marxa del Projecte, un 
Conveni de Col·laboració entre les diferents 
entitats participants. 
 

 
QUI HO BUSCA? 

 
QUAN HO NECESSITEM? 

 
COM TANCAREM AQUESTA ETAPA? 
El tancament de l’etapa hauria de venir 
determinat per la consecució dels objectius 
de plena igualtat i integració de la perspec-
tiva de gènere a tots els àmbits socials. Es 
possible, per tant, que en funció dels resul-
tats que es vagin obtenint i valorant els 
avenços assolits, sigui necessari mantenir a 
llarg termini una via d’estudi i acció. 

 
QUI SE’N FA CÀRREC? 

 
QUAN VOLEM ACABAR? 

ALTRES PROPOSTES 



18 
 

 

  
 
PROJECTE: Formació cuina de recuperació i cada temporada als horts per llençar el 
mínim. 

 
SINÈRGIES 

(FACILITA EL DESENVOLUPAMENT DEL 
PROJECTE?) 

BARRERES 
(QUÈ POT DIFICULTAR EL DESENVOLUPAMENT DEL 

PROJECTE?) 

 

• Projectes com Espigoladors 

•  
 

 

• Prohibició que sigui lucratiu l’hort 

• Assegurança o absència de gent que arriba a l’hort 

• Cursets de manipulació d’aliments 

•  

ACTORS 

• QUI LIDERA? 
Xarxa d’horts 

• QUI PARTICIPA? 
Ateneu, Torreblanca, cuiners/es, restaurants, associació immigrants, El Cabàs, La Civada (?)  

 

QUINS RESULTATS ESPEREM? (COM VALORAREM QUE HEM ASSOLIT EL QUE VOLÍEM?) 
Espai consolidat cada 4 anys, cuina formativa popular 
 

ACCIONS 
 

 
QUINES SÓN LES PRIMERES 
ACTUACIONS QUE CAL REALITZAR? 
 

 
QUI SE’N FA CÀRREC? 

 
QUAN ES POT? 

• Taller conserva a l’hort Xarxa horts urbans?  

• Tallers cuina on acabes menjant  Cada temporada 

• Trobar-se per decidir els criteris 
dels àpats/tallers 

 Potser festa tardor? 

• Cuina per adolescents  Potser Festa Major? 

• Cuina multicultural   

• Mirar si algú ja ho fa   

 
QUÈ NECESSITAREM? 
 

 
QUI HO BUSCA? 

 
QUAN HO NECESSITEM? 

 
COM TANCAREM AQUESTA ETAPA? 
 

 
QUI SE’N FA CÀRREC? 

 
QUAN VOLEM ACABAR? 
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PROJECTE: Potenciar mercats d’intercanvi/ 2a mà 

 
SINÈRGIES 

(FACILITA EL DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE?) 
BARRERES 

(QUÈ POT DIFICULTAR EL DESENVOLUPAMENT 
DEL PROJECTE?) 

 

• Buscar un espai on pots fer un mercat de 2a mà i 
més regulars + taller reparació 

• S’ha de gestionar la venda/ màrqueting 

• Generar cultura d’intercanvi 

• Robateca 
 

 
 

 

ACTORS 

• QUI LIDERA? 
 

• QUI PARTICIPA?  
Engrunes/ OXFAM / Botigues 
 

QUINS RESULTATS ESPEREM? (COM VALORAREM QUE HEM ASSOLIT EL QUE VOLÍEM?) 
 
 

ACCIONS 
 

 
QUINES SÓN LES PRIMERES ACTUACIONS QUE 
CAL REALITZAR? 
 

 
QUI SE’N FA CÀRREC? 

 
QUAN ES POT? 

• Ambiteca mòbil Ajuntament  

• Punts fixes de llibres/ juguets   

• Campanya sensibilització   

• Punts d’intercanvi de roba fixes – 
centre cívics/escoles 

  

• Manifest de la roba   

•    

 
QUÈ NECESSITAREM? 
 

 
QUI HO BUSCA? 

 
QUAN HO NECESSITEM? 

 
COM TANCAREM AQUESTA ETAPA? 
 

 
QUI SE’N FA CÀRREC? 

 
QUAN VOLEM ACABAR? 
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PROJECTE: Augmentar la xarxa d’horts urbans 

 
SINÈRGIES 

(FACILITA EL DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE?) 
BARRERES 

(QUÈ POT DIFICULTAR EL DESENVOLUPAMENT 
DEL PROJECTE?) 

 

• Terrasses de blocs de pisos 

• Espais municipals disponibles 

• Altres espais privats (jardins d’empreses, 
bosc periurbà) 

• Llistes d’espera pels horts municipals 

• Cursos als horts (planter, cuina) 

• Publicacions ajuntament de Sant Cugat 
 

 

• Cost econòmic per tirar-ho endavant 

• Assegurances? 

• Poca cultura del treball comunitari 

• Poca continuïtat en els hortolans 

• Preu de la terra agrícola 

•  

ACTORS 
 

• QUI LIDERA? 
Horts existents (representants),... motivades. 

• QUI PARTICIPA? 
Comunitat educativa, llistes d’espera, ajuntament, entitats interessades. 

 

QUINS RESULTATS ESPEREM? (COM VALORAREM QUE HEM ASSOLIT EL QUE VOLÍEM?) 
- Enxarxament comunicatiu dels horts (millorar-la)  
- Ampliar horts 

 

ACCIONS 
 

 
QUINES SÓN LES PRIMERES ACTUACIONS 
QUE CAL REALITZAR? 
 

 
QUI SE’N FA CÀRREC? 

 
QUAN ES POT? 

• Convocatòria reunió horts Hort de mira-sol 1 mes 

• Convocatòria per buscar nous 
horts. 

Xarxa horts 2 mesos 

• Reunions nou grup/ i amb 
ajuntament per planificar nou 
hort 

  

•  
 

  

 
QUÈ NECESSITAREM? 
 

 
QUI HO BUSCA? 

 
QUAN HO 
NECESSITEM? 

 
COM TANCAREM AQUESTA ETAPA? 
 

 
QUI SE’N FA CÀRREC? 

 
QUAN VOLEM 
ACABAR? 
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PROJECTE: Compra sense envasos – Safates/ envasos estandarditzats retornables 

 
SINÈRGIES 

(FACILITA EL DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE?) 
BARRERES 

(QUÈ POT DIFICULTAR EL DESENVOLUPAMENT 
DEL PROJECTE?) 

 

• Fomentar cabassos retornables/ comunitaris 

• Conèixer els hàbits de compra 

• Crear un repte: idees per reutilitzar envasos 

• Potenciar ampolles de vidre 

• Manifest 

• Centenars d’idees amb premi per a dissenyar 
un sistema de reutilització 

 

 

• Funcionament del comerç internacional 

• Legislació 

•  

•  

•  
 

ACTORS 
 

• QUI LIDERA? 
Ajuntament/comerços 

• QUI PARTICIPA? 
 

QUINS RESULTATS ESPEREM? (COM VALORAREM QUE HEM ASSOLIT EL QUE VOLÍEM?) 
 

ACCIONS 
 

 
QUINES SÓN LES PRIMERES ACTUACIONS 
QUE CAL REALITZAR? 
 

 
QUI SE’N FA CÀRREC? 

 
QUAN ES POT? 

• Ordenança municipal / € Imma Casajoana  

• Manifest ciutadà / educació- aprovar 
ple 

Cooperatives  

• Concurs d’idees per dissenyar pacte 
envàs reutilitzable 

  

• Promoure la neteja dels envasos. A 
través d’una cooperativa? 

  

• Implicació dels botiguers – via pressió 
social 

  

• L’objectiu es crear una flota 
d’envasos reutilitzables 

  

• Aprendre d’exemples d’altres països   

 
QUÈ NECESSITAREM? 
 

 
QUI HO BUSCA? 

 
QUAN HO NECESSITEM? 

 
COM TANCAREM AQUESTA ETAPA? 
 

 
QUI SE’N FA CÀRREC? 

 
QUAN VOLEM ACABAR? 
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PROJECTE: Una campanya de comunicació des de les associacions 

 
SINÈRGIES 

(FACILITA EL DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE?) 
BARRERES 

(QUÈ POT DIFICULTAR EL DESENVOLUPAMENT DEL 
PROJECTE?) 

 

• Conscienciació de la població 

• Ajudar a entendre el procediment legal 

• Impulsar l’eficiència energètica 

• Presentar SLA (Sustainable Lifestyle 
Accelerator) 

• Presentar, promocionar Friday for Future 
 

 

• Només van els que ja estan conscienciats 

• Dificultat per finançar la campanya 

• Manca de temps, prioritat 

•  
 

ACTORS 
 

• QUI LIDERA? 
Les associacions amb el suport de l’ajuntament 

• QUI PARTICIPA? 
Mitjans de comunicació, taula per la sostenibilitat 

 

QUINS RESULTATS ESPEREM? (COM VALORAREM QUE HEM ASSOLIT EL QUE VOLÍEM?) 
 
Un augment de les instal·lacions FV, Vianantització (?), reducció de generació de residus, reducció de la 
petjada de carboni de tot Sant Cugat, canvis dels hàbits alimentaris.  
 

ACCIONS 
 

 
QUINES SÓN LES PRIMERES 
ACTUACIONS QUE CAL REALITZAR? 
 

 
QUI SE’N FA CÀRREC? 

 
QUAN ES POT FER? 

• Creació de la sostenibilitat Entitats civils, assemblea de la bici, etc En 2 mesos 

•  Col·lectiu model energètic social 
sostenible (CMES) 

 

•  Sant Cugat en transició  

•  XR ( rebel·lió o extinció)  

 
QUÈ NECESSITAREM? 
Contactar amb les associacions per 
presentar-los-hi la iniciativa, i convidar-
los a proposar els continguts a 
comunicar 
 

 
QUI HO BUSCA? 
 
Ajuntament 

 
QUAN HO NECESSITEM? 
 
1 mes 

 
COM TANCAREM AQUESTA ETAPA? 
Presentant un programa/agenda de les 
diferents campanyes de comunicació 

 
QUI SE’N FA CÀRREC? 
 
Ajuntament 

 
QUAN VOLEM ACABAR? 
 
En un any 
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PROJECTE: PROMOCIONAR EL TRANSPORT PÚBLIC (FGC, Bus, Bicing, Taxi, ..., 
transport no privat) 

 
SINÈRGIES 

(FACILITA EL DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE?) 
BARRERES 

(QUÈ POT DIFICULTAR EL DESENVOLUPAMENT 
DEL PROJECTE?) 

• Estalvi per a l’usuari (i temps) 

• Reducció de l’estrés 

• Reducció de vehicles/trànsit/accidents 

• Reducció emissions (CO2, ...) 

• Millora de la salut 

• Normativa de restricció a la circulació en dies de 
contaminació 

 

• Canvi cultural, reticència a sortir del 
vehicle privat 

• Infraestructures dels transports públics 
(entre municipis) 

• Finançament 
 

ACTORS 
 

• QUI LIDERA? 
AMB, Ajuntament, i comissió de treball 

• QUI PARTICIPA? 
Amb, Ajuntament, FGC, TMB, Som Mobilitat, Bicing, associacions ciutadanes (AMPAs, gent gran, ..., 
associació de comerciants) 

 

QUINS RESULTATS ESPEREM? (COM VALORAREM QUE HEM ASSOLIT EL QUE VOLÍEM?) 
 
Incrementar l’ús dels transport públic dins i fora de Sant Cugat 

ACCIONS 
 

QUINES SÓN LES PRIMERES ACTUACIONS QUE CAL 
REALITZAR? 
 

 
QUI SE’N FA CÀRREC? 

 
QUAN ES POT FER? 

• Estendre el concepte Park&Ride (pàrquings 
en zona perimetral i bus gratuït fins al 
centre) 

Ajuntaments i empreses 
privades 

 

• Estudi de mobilitat actualitzat i tendència Comissió de treball  

• Crear comissió de treball que depengui de 
l’Ajuntament 

  

• Enquesta ciutadana -> estudi demoscòpic Comissió de treball  

• Com podem reduir costos dels transport 
públic? 

  

• Millora eficiència del transport públic, 
millora accés al transport públic 

  

• Restricció de circulació de vehicles privats 
en el casc urbà 

Ajuntament  

 
QUÈ NECESSITAREM? 
 

 
QUI HO BUSCA? 
 

 
QUAN HO NECESSITEM? 
 

COM TANCAREM AQUESTA ETAPA? QUI SE’N FA CÀRREC? 
 

QUAN VOLEM ACABAR? 
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PROJECTE: Pluri-projecte: Fomentar camins escolars, utilitzar busos existents, crear 
fotolineres, conscienciar la ciutadania,  
 

SINÈRGIES 
(FACILITA EL DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE?) 

BARRERES 
(QUÈ POT DIFICULTAR EL DESENVOLUPAMENT 

DEL PROJECTE?) 

• Observar i fomentar consciencia amb la petjada  

• Utilitzar fotolineres 

• Utilitzar busos que ja existeixen 

• Conscienciar sobre l’origen de l’energia 

• Conscienciar sobre una proximitat que no cal 

• Fomentar camins escolars 

• Prohibir vehicles o limitar amb reglamentacions 

 

• Comprar un altre no és eficient 

• Relació inversió €/impacte CO2 

• Millora dedicar els diners en altres 
iniciatives que redueixin mes CO2 

ACTORS 
 

• QUI LIDERA? 
Tarsten Masseck 

• QUI PARTICIPA? 
SLA, Moviment transició, CMES, Oficina sostenibles, Zero waste 
 

QUINS RESULTATS ESPEREM? (COM VALORAREM QUE HEM ASSOLIT EL QUE VOLÍEM?) 
 
Conscienciar molt més 

ACCIONS 
 

 
QUINES SÓN LES PRIMERES 
ACTUACIONS QUE CAL REALITZAR? 
 

 
QUI SE’N FA CÀRREC? 

 
QUAN ES POT FER? 

• Organitzar/convidar ponents 
diversos 

Membres AMPAs motivats  

• Fomentar l‘us dels transport 
públic i la reducció ús del cotxe 

  

•    

 
QUÈ NECESSITAREM? 
 

 
QUI HO BUSCA? 
 

 
QUAN HO NECESSITEM? 
 

 
COM TANCAREM AQUESTA ETAPA? 

 
QUI SE’N FA CÀRREC? 
 

 
QUAN VOLEM ACABAR? 
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PROJECTE: DISSENY D’UN BARRI QUE S’AUTOABASTEIX 
 

SINÈRGIES 
(FACILITA EL DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE?) 

BARRERES 
(QUÈ POT DIFICULTAR EL DESENVOLUPAMENT 

DEL PROJECTE?) 

 

• Estalvi econòmic, autoconsum i venda d’energia 

• Ou marc legal 

• Millora de la qualitat de vida (salut) 

• Poder convertir-se en referent per a altres barris 

 

• Limitacions urbanístiques, espais en 
cobertes, ombres, normatives 

• Barreres tecnològiques 

• Consens entre implicats 

• Limitacions econòmiques 

• Manca de coneixement 

ACTORS 
 

• QUI LIDERA? 
Associació de veïns i propietaris 

• QUI PARTICIPA? 
Ajuntament, empreses del sector energètic, Escola Arquitectura del Vallès, associacions del sector 
(Ana, Unef), veïns, empreses del barri, mitjans de comunicació 

 

QUINS RESULTATS ESPEREM? (COM VALORAREM QUE HEM ASSOLIT EL QUE VOLÍEM?) 
- Aconseguir el balanç zero  
- Reduir el consum energètic 

ACCIONS 
 

QUINES SÓN LES PRIMERES 
ACTUACIONS QUE CAL REALITZAR? 
 

 
QUI SE’N FA CÀRREC? 

 
QUAN ES POT FER? 

• Concretar un barri que 
conscienciï. Definir un pilot 

Federació A/U En una segona etapa 

• Estudi preliminar i diagnòstic ESE 3a etapa 

• Creació d’una comissió de 
treball 

Ajuntament De forma immediata 

• Buscar finançament Taula de treball  

• Establir un Pla d’Acció 
(reducció consum, millora 
eficiència) 

Taula de treball + ESE  

• Conclusions i difusió Taula treball i mitjans comunicació Al final 

 
QUÈ NECESSITAREM? 
Assessorament 
Finançament 
Voluntat 
Coneixement tecnològic 

 
QUI HO BUSCA? 
Ajuntament 
Taula de treball 

 
QUAN HO NECESSITEM? 
Quan abans millor. Inici 
2019 

COM TANCAREM AQUESTA ETAPA? 
Definició i finalització del pilot 

QUI SE’N FA CÀRREC? 
Taula de treball 

QUAN VOLEM ACABAR? 
Final 2019 

PROPOSTES PER INCORPORAR l’ODS 7 I 13    
TALLERS AMB ENTITATS - SANT CUGAT (MARÇ 2019)                        
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RESULTATS 

Arran de les sessions realitzades, s’han obtingut: 

- Diversos espais per donar a conèixer l’Agenda 2030, la tasca que està realitzant 
l’Ajuntament i una metodologia per aplicar a àmbits diversos (des de l’Ajuntament a les 
associacions).  

- Un ampli recull de propostes molt diverses en tots els àmbits que s’han treballat. 

- 8 propostes desenvolupades (amb resultats molt diferents) de les quals 2 corresponen a 
Equitat de gènere (ODS 5), 4 a Producció i consum responsable (ODS 12) i 4 a Energia 
neta i segura i Acció climàtica (ODS 7 i 13).  

- El treball a la 2a sessió sobre Equitat de gènere, la dinàmica del grup va fer que es tre-
ballés només dues propostes, però això va portar a nous suggeriments que també estan 
recollits.  

 

PROPOSTES DE CONTINUÏTAT 

Arran de les propostes sorgides, algunes accions de continuïtat que es poden dur a terme són:  

- Presentació al Consell Escolar de la Ciutat de la proposta de treball amb els responsa-
bles de gènere dels consells escolars dels centres educatius. Establir un espai de treball 
conjunt i interdisciplinar (no siguin només membres de consells escolars i experts en 
equitat de gènere) amb un pla de treball concret.  

- Convocar una reunió del Consell de l’Esport, explicar la proposta de la jornada de 
l’esport femení i establir un grup organitzador. Aquesta proposta es pot organitzar bus-
cant una àmplia transversalitat associativa i pot tenir un alt impacte. Pot ser una activi-
tat a replicar en altres municipis (se’ls pot convidar a participar).  

- Organitzar una reunió/trobada amb la xarxa d’horts urbans per veure si hi ha interès en 
el projecte de “Cuina de recuperació” i, per altra banda, ampliar la xarxa de d’horts ur-
bans. En el primer cas, hauria de sorgir un grup promotor/coordinador i en el segon un 
grup que desenvolupi la proposta.  

- Identificar un barri que vulgui treballar sobre l’autoabastament energètic, desenvolupar 
el pla de treball que es proposa en la fitxa corresponent i valorar la viabilitat. Es propo-
sar que hi hagi una Taula de treball que pot ser un espai molt interessant per veure els 
reptes i  les barreres que sorgeixen en una proposta d’aquestes característiques.  

- Per a la promoció del transport públic, les accions no queden gaire estructurades, però 
es proposa que hi hagi una comissió de treball. Aquesta comissió pot fer una feina de 
diagnosi que pot ajudar a establir els següents passos.  

PROPOSTES QUE CAL APROFUNDIR 

- Les propostes del mercat d’intercanvi i de la compra sense envasos no queden gaire de-
finides i abans que puguin avançar caldria fer una reunió prèvia per concretar més el 
procés de treball.   

- El pluriprojecte sobre qüestions energètiques va derivar d’una proposta inicial més con-
creta que no va convèncer al grup, però tampoc van concretar una alternativa clara.  

- La campanya de conscienciació sobre qüestions energètiques i de canvi climàtic no 
queda establert el procediment de treball i la proposta queda molt oberta. 
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PROPOSTES DEL CONSELL DE CIUTAT 
Gener 2019 

 
CONSELL DE CIUTAT 

El dia 27 de gener de 2019 es va fer una sessió e treball en el Consell de Ciutat en el que es va 
fer una presentació de l’Agenda 2030 i els ODS i després es va demanar que s’identifiquessin 
accions i actors de la ciutat que calia involucrar en el procés participatiu. 

Tot seguit es compilen les propostes sorgides de la sessió.  
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PLANIFICACIÓ DEL PROCÉS PARTICIPATIU DELS ODS 

CONSELL DE CIUTAT - SANT CUGAT (GENER 2019) 
 

FITA ACTUACIONS ACTORS 
5.1. 

 
- Campanya LGTBi en el marc de les campanyes d’igualtat de gènere 
- Alternatives a esports i activitats masculinitzats a les escoles i instituts 

- Escoles/Instituts/Universitats 
- Entitats 

5.1. - Reducció de l’escletxa salarial - Sant Cugat Empresarial 
- ESADE i - (ADE Vallès) vindran segur 
- Escoles que segreguen per sexe 

5.1. - Espais propis de dones en entitats i xarxes actuals - Coord. Esportiva, clubs, etc. 
- Sant Cugat creix 
- Col·lectius feministes com Hora bruixa 

5.1. - Tractar la qüestió de migracions i gènere - Col·lectius religiosos 
- Associació multicultural 

5.5. 
 

- Penalització a les empreses que no vetllin per la igualtat de gènere, que totes les dones no tinguin salaris més 
baixos 

- Empreses 
- Conselleria de treball 
- Ajuntament 

5.6. - Garantia de dret de maternitat sense conseqüències - Sant Cugat Empresarial 
- ESADE i - (ADE Vallès) vindran segur 
- Escoles que segreguen per sexe 

5.6. 
 

- Màquines de preservatius gratuïts en equipaments públics 
 

- Escoles/Instituts/Universitats 
- Espais públics per a joves 

7.1. - Promocionar l’ús de plaques solars 
- Ús autoconsum i abastiment 
- Reaprofitament de l’aigua 

- Empreses subministradores 
- Cooperatives i serveis alternatius 
- Escola Gimbernat 

7.1. 
 

 -Pobresa energètica, soledat, pobresa en general - Casa de la gent gran 
- Sant Cugat corre 

7.2. 
 

- Fomentar l’autoconsum a part de l’acció institucional -> promoció col·lectiva - Administradors de finques 
- Associacions de veïns 
- Escoles 

7.3. 
 

- Eficiència energètica com a oportunitat de negoci - Viver d’empreses 
- Can Ametller 

12.1 - Adaptar les normatives - L’Ortiga 
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- Promoció de productes de Km.0 - Cooperatives de consum 
- Hortelans 
- Mercat municipals 

12.3. - Adaptar la normativa 
- Compra responsable dels súpers 

- Sector de la restauració 
- Supermercats 
- Consell d’infants 

12.3. - Campanya a les escoles / instituts 
- Campanya als comerços 
- Campanya als restaurants 
- Acords amb entitats socials 

- Escoles / Instituts 
- Comerços 
- Restaurants 
- Entitats socials diverses 

12.4. - Escultures reciclades 
- Algun punt verd més 
- Poder tornar a canviar només les bateries del mòbil, enlloc de tot el mòbil 

- Roche, Ferrer 
- Grífols (Mateu Borràs, empreses del 
sector farmacèutic,...) 
- Gestors punt verd 

12.5. - Recollida porta a porta en determinats barris 
- Retirada de plàstics en el comerç d’aliments 
- Campanya de tovalloletes i productes d’higiene 
- Festes populars / Festes majors (contenidors) 

- Escoles / Instituts / Universitats 
- Associacions de veïns / CAPs 
- Comerços 
- Equipaments públics 
 

12.6.  - Bonificacions / Penalitzacions a les empreses 
- Campanyes als treballadors per a l’ús de carmanyoles 
- pla de transport / Bonificacions IAE 
- Dinars populars amb ús d’estris reciclables 
- Ajuntament (edifici) sostenible 

- Empreses 
- Entitats / Associacions 

13.3.  - Acció de conscienciació del canvi climàtic, com a continuació de l’acció que es desenvolupa a les escoles - Coordinadora d’AMPES  

13.3. - Fer que els actores que proposem s’impliquin més promovent , educant, sensibilitzant,  
- Reduir en consum de plàstic sobretot els supermercats 

- Centres educatius i universitats en general 
tots els de la ciutat, sobretot, l’Escola 
d’Arquitectura 
- Associacions de veïns 
- Grans superfícies 

13.1. - Simulacre de desastres 
- Formació en actuacions 

- Constructors 
- Escola d’Arquitectura 
- Associacions de veïns sobretot les que 
envolten bosc 
- Bombers i - Protecció civil 

 


