
 

CONSIDERACIONS SOBRE EL PROCÉS DE SELECCIÓ DE 10 BONES PRÀCTIQUES PER LA 

SOSTENIBILITAT 2020 DE LA XARXA BARCELONA + SOSTENIBLE 

 

1. Objectiu del procés: 

Seleccionar d’entre les propostes presentades per les organitzacions de la xarxa Barcelona + 

Sostenible, 10 actuacions, accions o projectes desenvolupats durant l’any 2020 il·lustratius i 

representatius de l’acció de la xarxa amb relació als 10 objectius del Compromís Ciutadà per la 

Sostenibilitat, per escollir una bona pràctica per cadascun dels objectius del Compromís.  

Atesa la situació de crisi sanitària del 2020, seran d'especial interès les actuacions relacionades 

amb la declaració del Consell Ciutadà per la Sostenibilitat Alcem-nos per una reactivació 

ecològica, social i econòmica justa.  

2. Qui pot presentar les seves accions per la sostenibilitat al procés de selecció? 

Totes les organitzacions membres de la xarxa Barcelona + Sostenible (Escoles + Sostenibles, 

Entitats i Empreses + Sostenibles i Comerç + Sostenible). 

No entraran a la selecció propostes de particulars ni d’organitzacions que no estiguin adherides a 

la xarxa Barcelona + Sostenible. 

3. Quins són els criteris de selecció? 

Els criteris de selecció són de dos tipus: 

 Intrínsecs a la bona pràctica: col·laborativa, transversal, innovadora, reproduïble, 

comunicativa, pedagògica, transformadora, amb impacte ambiental, social i econòmic 

positiu, eficient en l’ús dels recursos (relació entre els recursos necessaris i l'impacte del 

projecte), mesurable (obtenció d'indicadors i anàlisi dels resultats) i amb beneficis i/o 

nombre de beneficiaris significatiu. 

 Extrínsecs: donar oportunitats a altres organitzacions abans que triar una entitat ja 

reconeguda en anys anteriors, seleccionar iniciatives diferents si una iniciativa similar ja ha 

estat reconeguda en anys anteriors i vetllar perquè hi hagi representació dels diferents 

sectors i tipologies d’organitzacions de la xarxa Barcelona + Sostenible. 

4. Com es fa la selecció? 

Les organitzacions hauran de publicar les seves propostes a través de l’espai Decidim Barcelona 

(enllaç). També podran donar suport a les proposes ja publicades. 

Totes les propostes seran valorades per la Comissió Permanent del Consell Ciutadà per la 

Sostenibilitat i es tindran en compte els suports rebuts a les propostes sense que siguin 

vinculants. 

5. Beneficis per a les entitats seleccionades 

Les 10 bones pràctiques seleccionades es publicaran a l’Informe d’Indicadors de Sostenibilitat de 

Barcelona i es produirà un vídeo descriptiu de cada bona pràctica.  

Se’n farà difusió a través dels mitjans de la xarxa B+S així com d’altres agents relacionats. 

Sempre que sigui possible, les bones pràctiques es presentaran a l’acte de celebració de la xarxa 

Barcelona + Sostenible del Dia Mundial del Medi Ambient. 

https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/ccsostenibilitat_dmma_5juny2020_2.pdf
https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/ccsostenibilitat_dmma_5juny2020_2.pdf
https://www.decidim.barcelona/assemblies/consellsostenibilitat/f/4384/
https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/page/indicadors-de-sostenibilitat-de-barcelona
https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/page/indicadors-de-sostenibilitat-de-barcelona
https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/node/13728
https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/entitats-i-empreses/bulleti/547/un-dia-mundial-del-medi-ambient-ple-de-reconeixement-i-intercanvi

