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1. Dades de l’organització 
 

Nom: Col·legi d’Economistes de Catalunya 

  

Breu descripció: El Col·legi d’Economistes de Catalunya és una corporació de dret públic, de caràcter 

professional, dotada de personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar per al 

compliment de les seves finalitats. Aplega al voltant d’uns 8.000 col·legiats/col·legiades. 

Té la seu central a Barcelona i disposa de seus col·legials a Girona, Lleida i Tarragona. 

La finalitat essencial és vetllar perquè l’actuació dels seus col·legiats/col·legiades 

respongui als interessos i necessitats de la societat en relació amb l’exercici professional 

i garantir el compliment de la bona pràctica i de les obligacions deontològiques de la 

professió. Com a ens de caràcter privat, organitza i promou activitats i serveis comuns 

d’interès per als col·legiats/col·legiades, de caràcter professional, formatiu, cultural, 

assistencial, de previsió i altres anàlegs. 

 

 

  

Dades de contacte 
 

Plaça Gal·la Placídia, 32. 08006 Barcelona 

 
 

93 416 16 04 

  cec@coleconomistes.cat 

 
 

http://www.coleconomistes.cat 

  

Data de la signatura del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-

2022: 
21 d’octubre de 2017 

 

 

2. Dades del Pla d’Acció 

 

Expliqueu com us heu organitzat per fer el Pla d’Acció: 

L’any 2017 la Junta de Govern del Col·legi d’Economistes de Catalunya va acordar l’adhesió de la Corporació 

a la xarxa Barcelona + Sostenible, per sumar esforços en aquest projecte compartit i adoptar les mesures 

internes i promoure les actuacions dels col·legiats/col·legiades de Barcelona, per tal de contribuir a la millora 

de la sostenibilitat de la ciutat de Barcelona. Des de Gerència s’ha liderat l’elaboració d’un document intern, 

previ a la concreció del Pla d’Actuació, conjuntament amb els departaments d’Administració i Secretaria 

Tècnica. A l’igual que en anys anteriors, aquest document s’ha exposat i compartit amb tot el personal, amb 

la finalitat d’aconseguir el seu compromís i que poguessin realitzar aportacions per a incorporar-les al Pla. El 

Pla d’Acció que el Col·legi d’Economistes de Catalunya presenta pel 2023 es fruit de l’experiència dels 

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
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desplegats en anys anteriors i recull mesures que es creuen factibles tant per a la institució com pels 

col·legiats/col·legiades que vulguin adherir-se. 

  

Data de publicació del Pla d’Acció: Dijous 9 / juny / 2022 

  

Vigència del Pla d’Acció: 1 any prorrogable 

  

Pla o plans d’acció anteriors: 

 

 

Plans d’Actuació dels anys 2018, 2019 i 2021 

 

 

 

3. Objectiu del Pla d’Acció 

 

Punt de partida del Pla d’Acció:  

Des de fa anys el Col·legi d’Economistes de Catalunya realitza actuacions per millorar la sostenibilitat, el 

reciclatge i el residu zero. Entre aquestes actuacions s’emmarca el projecte Col·legi sense papers, que ha 

portat a conscienciar al personal, d’una banda, de la necessitat de reutilitzar el paper i, de l’altra, de que la 

comunicació amb els col·legiats/col·legiades sigui exclusivament per mitjans digitals, correu-e, web,..., 

exceptuant les revistes corporatives que el Col·legi publica i envia. Aquestes actuacions s’han vist reforçades 

i incrementades com a conseqüència del trasllat de la seu central del Col·legi, en el mes de juny de 2013, a 

l’actual seu de Barcelona, un edifici de nova construcció amb una qualificació energètica de tipus C i amb les 

tecnologies més modernes. 

D’altra banda, en el si del Col·legi d’Economistes de Catalunya s’ubiquen la Comissió d’Economia i 

Sostenibilitat i el Grup de Treball d’Economistes per a una Economia Social, així com altres com per exemple 

les comissions Economia del Turisme o Economia Agroalimentària, que s’encarreguen d’organitzar actes 

formatius o culturals, elaborar documents i desplegar accions diverses relacionades amb les seves finalitats. 

La Comissió d’Economia i Sostenibilitat té per finalitat fomentar entre els col·legiats i la societat en general 

la importància que té la funció de l'economia en la sostenibilitat, que engloba els aspectes ambientals i 

socials. Ambdues vessants, la funció econòmica i a més la incidència econòmica del medi ambient, i la 

incidència econòmica social constitueixen vectors interrelacionats i amb visió conjunta. El Grup de Treball 

d’Economistes per una Economia Social té per objectiu desenvolupar una nova cultura econòmica i desplegar 

una cultura de col·laboració entre entitats, organitzacions i col·legis professionals, per compartir valors i 

enriquir i beneficiar els objectius comuns. Val a dir que el Col·legi d’Economistes de Catalunya també 

participa en el programa d'alfabetització i educació financera a les escoles, que s'emmarca en les 

recomanacions d'organismes internacionals com l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament 

Econòmic (OCDE), per tal de dotar a la ciutadania de millors competències per a poder gestionar i augmentar 

els estalvis. Es tracta del Projecte EFEC (Educació Financera a les Escoles de Catalunya), encapçalat per 
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l’Institut d’Estudis Financers (IEF). En la mateixa línia, l’any 2019 es va signar un conveni de col·laboració 

entre l’Ajuntament de Barcelona i el Col·legi d’Economistes de Catalunya per a la posta en marxa del Projecte 

EDEC d’educació econòmica bàsica per a persones vulnerables.  

Per altra costat, el Col·legi d’Economistes de Catalunya té convenis de col·laboració amb les principals ONG 

de Catalunya, per tal de fomentar la participació dels col·legiats/col·legiades, ja sigui com a voluntariat o bé 

financerament en les seves activitats. Cal afegir, així mateix, que el Col·legi ha impulsat iniciatives formatives 

gratuïtes dirigides a professionalitzar la gestió de les ONG. 

Finalment, a partir de l’any 2020, i com a conseqüència de la pandèmia, les publicacions del Col·legi 

d’Economistes de Catalunya s’han enviat digitalment als col·legiats, i les reunions i els actes s’han realitzat 

majoritàriament online. 

 
 

Propòsit principal del Pla d’Acció: 

L’objectiu del present Pla d’Acció 2023 és continuar desplegant les accions contemplades en Plans d’Acció 

anteriors, iniciats l’any 2018, intensificant i afegint actuacions considerades convenients i, d’altra part, 

corregint aquells aspectes que al finalitzar l’exercici s’ha observat que no eren els més adequats, amb la 

finalitat de continuar participant de forma activa en el compromís que té la ciutat de Barcelona a favor de  la 

sostenibilitat. També, el Pla d’Acció 2023 contempla continuar donant visibilitat al compromís del Col·legi 

d’Economistes de Catalunya vers a la sostenibilitat i promovent la conscienciació i el compromís dels 

col·legiats/col·legiades i de les societats de professionals vinculades al Col·legi, per tal d’aconseguir un major 

grau de sostenibilitat, progrés i desenvolupament a Barcelona. 

 

4. Descripció de les actuacions 
 

1. Nom de l’actuació: COL·LEGI SENSE PAPERS 

  
 

 

Objectius d’aquesta 

actuació: 

Continuar amb les accions iniciades l’any 

2010 per convertir el Col·legi 

d’Economistes de Catalunya en un 

“col·legi sense papers”, reduint encara 

més l’ús del paper i reconvertint l’ús de 

paper blanc per paper reciclat. 
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Breu descripció: • Substitució de la compra de paper reciclat en detriment de paper blanc.  

• Fomentar la impressió a dues cares.  

• Fomentar la conversió en llibretes i blocs de notes els fulls només usats per una cara.  

• Promocionar l’ús de la “Finestreta Única”, fomentant els tràmits online entre els 

col·legiats/col·legiades per tal d’evitar l’ús del paper en la gestió col·legial i en la 

tramitació d’expedients. 

• Impulsar més la comunicació amb els col·legiats/col·legiades mitjançant mitjans 

tecnològics. 

• Promoció de revistes en format digital i emissió de comunicats oficials i de certificats 

de col·legiació per signatura electrònica.  

• Utilitzar exclusivament els mailings com a sistema de promoció d’activitats del 

Col·legi amb els col·legiats/col·legiades. 

• Eliminar les impressores i centralitzar 1 impressora per planta, bàsicament per 

escanejar.  

• Establir reunions de la Junta de Govern i Comissió Executiva sense papers. 

 

 

 

  

Més informació 

(enllaç): 
Enllaceu la vostra pàgina web si hi teniu més informació. 

 

Beneficis esperats: ☒ Ambientals  

☐ Socials 

☒ Econòmics 

Tipus 

d’actuació: Continuïtat 

  

   

 

 

Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació? 

 

5.1 per la reducció esperada del consum de paper; 5.8 per la gestió del Col·legi sense papers; 5.10 per la 

reutilització del paper  

 
 

 

 

Persona o àrea responsable: Departament d’Administració 

  

Calendari d’execució previst: Durant tot l’any 

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
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Recursos humans i/o econòmics: Personal del Col·legi 

  

Observacions: Escriviu, si s’escau, altres observacions. 

 

 

Indicador/s: 

Nombre d’unitats (paper blanc i paper reciclat) demanades i utilitzades anualment. 

 

 

2. Nom de l’actuació: 
RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS, RECICLATGE I MINIMITZAR ENVASOS 

DE PLÀSTIC 

  
 

 

Objectius d’aquesta 

actuació: 

Continuar amb la millora en la gestió dels 

residus a les diferents seus del Col·legi 

d’Economistes de Catalunya, potenciant 

actuacions que han donat bons resultats 

i corregint aquells aspectes ineficients 

que s’han observat des del 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

     

Breu descripció: Pla de gestió dels residus generats pel Col·legi a totes les seves oficines, mitjançant la 

instal·lació de contenidors específics i accessibles. En concret, s’estableix:  

o Substitució de les ampolles de plàstic d’aigua per envasos de vidre reutilitzables amb 

aigua filtrada per a les reunions internes dels òrgans col·legials.  

o Substitució dels gots de plàstic a plàstic biodegradable i, posteriorment, a cartró. 

o Substitució de les ampolles de plàstic d’aigua per envasos de vidre reutilitzables amb 

aigua filtrada per a ús de ponents de cursos i conferències i demès actes.  

o Paper, contractació de proveïdors de destrucció i reciclatge del paper (All-Safe) i per 

a la resta de papers reciclatge en els contenidors blau. 
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o Recollida de càpsules de cafè tipus “Nespresso” i trasllat al punt verd.  

o Selecció de paper, plàstic i rebuig en envasos separats. 

o Reciclatge de tòners d’impressores. 

  

Més informació 

(enllaç): 
Enllaceu la vostra pàgina web si hi teniu més informació. 

 

Beneficis esperats: ☒ Ambientals  

☐ Socials 

☒ Econòmics 

Tipus 

d’actuació: Continuïtat 

  

   

 

 

Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació? 

 

5.5 contractació d’empresa de destrucció/reciclatge paper; 5.8 substitució ampolles plàstic per ampolles 

de vidre reutilitzables amb aigua filtrada; 5.9 reciclatge selectiu de plàstic, paper i càpsules cafè, tòners, ...)  
 

 

 

 

Persona o àrea responsable: Departament d’Administració 

  

Calendari d’execució previst: Durant tot l’any 

  

Recursos humans i/o econòmics: Personal del Col·legi 

  

Observacions: Escriviu, si s’escau, altres observacions. 

 

 

Indicador/s: 

• Quantitat d’ampolles d’aigua i gots de plàstic comprats. 

• Contenidors de papers lliurats al proveïdor de destrucció i reciclatge utilitzats. 

• Tòners reciclats. 

 

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
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3. Nom de l’actuació: VOLUNTARIAT 

  
 

 

Objectius d’aquesta 

actuació: 

Promocionar que els membres del 

Col·legi d’Economistes de Catalunya 

participin com a voluntaris en 

institucions i actuacions de caire social. 

 

 

 

 

 

 

 

     

Breu descripció: Bàsicament, consisteix en dos tipus d’actuacions:  

• Convenis amb entitats no governamentals, per tal de donar-les a conèixer entre els 

col·legiats/col·legiades i promocionar la seva participació, ja sigui com a voluntaris o bé 

finançant-les.  

• Col·laborar amb el Programa EFEC (Educació Financera a les Escoles de Catalunya), 

encapçalat per l’Institut d’Estudis Financers (IEF), que té per finalitat oferir a les escoles 

públiques, concertades i privades de Catalunya la possibilitat d'impartir educació 

financera bàsica dirigida als alumnes de 4t. d'ESO, proporcionant a 

col·legiats/col·legiades que puguin impartir aquests tallers a les diverses escoles. 

 

 

 

  

Més informació 

(enllaç): 
Enllaceu la vostra pàgina web si hi teniu més informació. 

 

Beneficis esperats: ☐ Ambientals  

☒ Socials 

☐ Econòmics 

Tipus 

d’actuació: Continuïtat 

  

   

 

 

Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació? 

 

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
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9.7 vitalitzar el voluntariat  

 
 

 

 

Persona o àrea responsable: Gerència 

  

Calendari d’execució previst: Durant tot l’any 

  

Recursos humans i/o econòmics: Direcció de serveis 

  

Observacions: Escriviu, si s’escau, altres observacions. 

 

 

Indicador/s: 

• Nombre de promocions d’associacions no governamentals enviades als col·legiats/col·legiades.  

• Nombre de col·legiats/col·legiades voluntaris en el Projecte EFEC. 

 

 

4. Nom de l’actuació: PROGRAMA DE SENSIBILITZACIÓ 

  
 

 

Objectius d’aquesta 

actuació: 

Fomentar l’assistència dels 

col·legiats/col·legiades a conferències, 

tallers o jornades adreçats als propis 

col·legiats/col·legiades, per tal de, per un 

costat, promocionar un comportament 

responsable i sostenible i, per l’altra, 

fomentar l’emprenedoria vers la petita 

empresa. En els anys 2020, 2021 i 2022, 

com a conseqüència de la pandèmia, 

s’han celebrat els actes majoritàriament 

en format telemàtic. 

 

 

 

 

 

 

 

     

Breu descripció: Mitjançant les comissions i els grups de treball s’organitzen:  
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 • Xerrades, conferències, sessions de debat, ... relacionats amb l’economia verda, 

l’economia circular i la necessitat d’interioritzar un comportament ètic i sostenible tant 

a nivell personal com a nivell de l’entitat empresarial.  

• Organitzar Fòrums d’Inversions per a projectes empresarials, tenint en compte la 

sostenibilitat econòmica i social. 

 

  

Més informació 

(enllaç): 

https://coleconomistes.cat/Paginas/Ficha.aspx?IdMenu=3869b030-cf72-42cb-b451-

7f77ac1a06c1&Idioma=ca-ES 

 

Beneficis esperats: ☐ Ambientals  

☒ Socials 

☐ Econòmics 

Tipus 

d’actuació: Continuïtat 

  

   

 

 

Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació? 

 

8.8 pel foment de l’emprenedoria; 9.1 per estendre la cultura de la sostenibilitat  

 
 

 

 

Persona o àrea responsable: Secretaria Tècnica 

  

Calendari d’execució previst: Durant tot l’any 

  

Recursos humans i/o econòmics: 

Comissions i grups de treball del Col·legi d’Economistes de 

Catalunya 

  

Observacions: Escriviu, si s’escau, altres observacions. 

 

 

Indicador/s: 

• Nombre d’activitats organitzades i assistents. 

• Fòrums d’Inversions organitzats. 

 

https://coleconomistes.cat/Paginas/Ficha.aspx?IdMenu=3869b030-cf72-42cb-b451-7f77ac1a06c1&Idioma=ca-ES
https://coleconomistes.cat/Paginas/Ficha.aspx?IdMenu=3869b030-cf72-42cb-b451-7f77ac1a06c1&Idioma=ca-ES
http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
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5. Nom de l’actuació: IMPULS DE LES ACTIVITATS TELEMÀTIQUES 

  
 

 

Objectius d’aquesta 

actuació: 

Fomentar i intensificar l’activitat 

col·legial i l’assistència a la mateixa per  

mitjans telemàtics, des de reunions 

internes i externes fins a formació, 

passant per actes diversos (conferències, 

tallers, jornades, debats, ...). 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Breu descripció: Des de l’any 2020 bona part de l’activitat de caràcter grupal que realitza el Col·legi 

d’Economistes de Catalunya, com puguin ser reunions, cursos o actes diversos, es fan 

per via telemàtica, cosa genera grans beneficis a la sostenibilitat en molts sentits 

(mobilitat, contaminació, consum responsable, qualitat de vida, ...). 
 

 

 

  

Més informació 

(enllaç): 
Enllaceu la vostra pàgina web si hi teniu més informació. 

 

Beneficis esperats: ☒ Ambientals  

☒ Socials 

☒ Econòmics 

Tipus 

d’actuació: Continuïtat 

  

   

 

 

Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació? 

 

2.5 per la reducció de mobilitat; 3.1 i 3.3 per la reducció de la contaminació; 4.5 per la reducció en el 

consum de recursos naturals; 7.1 per la qualitat de vida; i 10.2 per la davallada d’emissions 

 
 

 

 

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012


       

11 
 

Persona o àrea responsable: Gerència 

  

Calendari d’execució previst: Durant tot l’any 

  

Recursos humans i/o econòmics: 

Personal del Col·legi, comissions i grups de treball i 

col·legiats/col·legiades 

  

Observacions: Escriviu, si s’escau, altres observacions. 

 

 

Indicador/s: 

• Nombre d’actes. 

• Nombre de cursos. 
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6. Avaluació 

Indicadors de seguiment: 

Actuació Indicador 
Valor actual 

Data: 2021 

Valor esperat al cap 

d’un any: 

Valor assolit 

Data 1r any: 2018 

Valor assolit 

Data 2n any: 

2019-2020 

2.1. COL·LEGI SENSE PAPERS 

• Quantitat de paper 

utilitzat. 

• Quantitat de folis de paper 

reciclat. 

62.500 folis de 

paper utilitzat 

62.500 folis de 

paper reciclat 

75.000 folis de 

paper utilitzat 

75.000 folis de 

paper reciclat 

577.700 folis de 

paper utilitzat 

465.000 folis de 

paper reciclat 

587.500 folis de 

paper utilitzat 

587.500 folis de 

paper reciclat 

2.2. RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS, 

RECICLATGE I MINIMITZAR ENVASOS DE 

PLÀSTIC 

• Compra d’ampolles d’aigua 

petites i gots de plàstic 

adquirits. 

• Envasos i gots de plàstics 

reciclats. 

• Gots de cartró 

• Paper brut reciclat. 

• Contenidors de papers 

lliurats a destrucció i 

reciclatge. 

• Tòners impressora. 

490 ampolles 

d’aigua (*) 

0 gots de plàstic 

1.600 gots de 

cartró 

100% paper brut 

reciclat 

16 contenidors 

7 tòners reciclats 

550 ampolles 

d’aigua 

0 gots de plàstic 

1.800 gots de 

cartró 

100% paper brut 

reciclat 

25 contenidors 

8 tòners reciclats 

2.052 ampolles 

d’aigua  

9.000 gots de 

plàstic 

100% paper brut 

reciclat 

24 contenidors 

21 tòners 

reciclats 

216 ampolles 

d’aigua (*) 

3.000 gots de 

plàstic 

2.000 gots de 

cartró 

1.250 gots 

biodegradables 

100% paper brut 

reciclat 

44 contenidors 

5 tòners reciclats 
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2.3. VOLUNTARIAT 

• Nombre de promocions 

d’associacions no 

governamentals enviats.  

• Nombre de 

col·legiats/col·legiades 

voluntaris en el Projecte 

EFEC. 

24 enviaments 

(promoció indirecta 

en enviaments 

quinzenals) 

111 

col·legiats/col·legia

des voluntaris/àries  

24 enviaments 

(promoció indirecta 

en enviaments 

quinzenals) 

120 

col·legiats/col·legia

des voluntaris/àries  

6 promocions 

ONG 

124 

col·legiats/col·legi

ades 

voluntaris/àries 

Participació en 

projecte EDEC (6 

professors/tutor

s) (**) 

95 

col·legiats/col·le

giades 

voluntaris/àires 

2.4. PROGRAMA DE SENSIBILITZACIÓ 

• Nombre d’activitats 

organitzades i assistents. 

• Nombre de Fòrums 

d’Inversions organitzats. 

22 activitats (***) 

6 Fòrums 

d’Inversions 

25 activitats 

5 Fòrums 

d’Inversions 

12 activitats 

5 Fòrums 

d’Inversions 

28 activitats 

9 Fòrums 

d’Inversions 

4.5. IMPULS DE LES ACTIVITATS 

TELEMÀTIQUES 

• Nombre d’actes. 

• Nombre de cursos. 

• 121 actes online  

• 162 webinars, 

553 cursos online i 

69 cursos híbrids 

125 actes online  

164 webinars, 555 

cursos online i 70 

cursos híbrids 

Feu clic per 

escriure text. 

A emplenar quan 

l’acció ja s’ha 

realitzat durant 

2 anys. 
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(*) S’han substituït les ampolles de plàstic d’aigua per gerres petites d’aigua filtrada durant l’any 2019 i principi del 

2020. Amb motiu de la pandèmia covid19 s’han tornat a fer servir algunes ampolles de plàstics al llarg del 2020 i 

2021 per motius de salut (evitar contacte entre usuaris). 

(**) L’any 2019 es va signar un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i el Col·legi d’Economistes 

de Catalunya, per la posta en marxa del Projecte EDEC d’educació bàsica per a persones vulnerables. 

(***) Activitat desenvolupada pel Col·legi d’Economistes de Catalunya pel que fa a actes públics relacionats directa 

o indirectament amb la sostenibilitat.  

Data Activitat Inscripcions 

17/02/2021 Debat d'experts: ''COVID-19 i contaminació de l'aire i viceversa'' 63 

24/02/2021 
Jornada sobre EUROPEAN GREEN DEAL: ''Visió des de Catalunya i des 
de la Unió Europea'' 

92 

14/04/2021 
Cicle de jornades Aigua, Sòl i Aliments a Catalunya | Jornada 1: 
''Transformació sostenible dels sistemes alimentaris'' 

173 

20/04/2021 
Conferència: ''Mecanisme d'Ajust del Carboni en Frontera | Carbon Border 
Adjustment Mechanism - CBAM'' 

54 

27/04/2021 Presentació: ''Baròmetre d'economia circular de l'empresa catalana'' 134 

03/05/2022 
Curs pràctic d'elaboració de l'Estat d'informació no financera i de 

sostenibilitat, utilitzant GRI Standards 10 

12/05/2021 
Cicle de jornades Aigua, Sòl i Aliments a Catalunya | Jornada 2: ''L'aigua, 
recurs escàs multidemanat'' 

110 

09/06/2021 
Col·loqui Què mengem?: Alimentació saludable i sostenible. Quin rol hi 
tenen els insectes? 

45 

16/06/2021 
Cicle de jornades Aigua, Sòl i Aliments a Catalunya | Jornada 3: ''Aigua, 
aliments i regadiu'' 

89 

01/07/2021 Conferència: ''Balanç elèctric 2020 i novetats rellevants del 2021''' 42 

05/07/2021 
Jornada sobre EUROPEAN GREEN DEAL: ''Impacte econòmic de les 
polítiques climàtiques de la UE 2050'' 

43 

14/07/2021 
Cicle de jornades sobre Aigua, Sòl i Aliments a Catalunya: Jornada 4: ''Les 
opcions futures de la terra de secà'' 

68 

15/09/2021 
Cicle de jornades sobre Aigua, Sòl i Aliments a Catalunya | Jornada 5: ''El 
sòl agrari, fertilitat, conservació i embornal de carboni'' 

93 

06/10/2021 
Seminari 1: Servitització i plataformes compartides | Cicle sobre Economia 
Circular: Models de Negoci 

60 

13/10/2021 
Cicle de jornades sobre Aigua, Sòl i Aliments a Catalunya | Jornada 6: ''Els 
espais agraris'' 

95 

21/10/2021 Jornada: ''Barcelona, capital de l'agroalimentació catalana'' 92 

28/10/2021 
Seminari 2: Recuperació de residus - Simbiosi industrial | Cicle sobre 
Economia Circular: Models de Negoci 

50 

17/11/2021 
Cicle de jornades sobre Aigua, Sòl i Aliments a Catalunya: ''Agricultura 
periurbana i urbana'' 

50 

18/11/2021 
Conferència: ''Resultats i Perspectives després de la COP26. Quins 
progressos se'n  poden esperar?'' 

39 
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23/11/2021 
Seminari 3: Extensió de vida útil: reparabilitat i remanufactura | Cicle sobre 
Economia Circular: Models de Negoci 

35 

01/12/2021 
Col·loqui Què mengem?: ''L'índex Alícia. Com el nostre laboratori 
gastronòmic treballa perquè tothom mengi millor'' 

44 

09/12/2021 Conferència ''Preus de l'energia elèctrica i mercat marginalista'' 61 

 

7. Relació amb el Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 

 

Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat relacionades amb les actuacions del 

Pla d’Acció: 

 

Objectiu Línies d’acció 

1. Biodiversitat 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 

2. Espai públic i mobilitat 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 

3. Qualitat ambiental i salut 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 

4. Ciutat eficient, productiva i d’emissions 

zero 
4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 

5. Ús racional dels recursos 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 

6. Bon govern i responsabilitat social 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 

7. Benestar de les persones 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 7.10 

8. Progrés i desenvolupament 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 8.9 8.10 

9. Educació i acció ciutadana 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8 9.9 9.10 

10. Resiliència i responsabilitat planetària 10.1 
10.

2 
10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 10.9 10.10 

 

8. Col·laboracions i treball en xarxa 

https://www.coleconomistes.cat/Paginas/Ficha.aspx?IdMenu=28b755ff-bfbf-412d-ab70-

b0abe520866d&Idioma=ca-ES 

 

 

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
https://www.coleconomistes.cat/Paginas/Ficha.aspx?IdMenu=28b755ff-bfbf-412d-ab70-b0abe520866d&Idioma=ca-ES
https://www.coleconomistes.cat/Paginas/Ficha.aspx?IdMenu=28b755ff-bfbf-412d-ab70-b0abe520866d&Idioma=ca-ES

