
Sarrià Març de 2022



Com vam començar a aterrar l’agenda al barri
- Pensa globalment 

actua localment
- Es poden concretar 

els ODS de l’ONU?
- Formació de l'equip
- L’agilitat com a 

filosofia del canvi



Què hem fet fins ara
1T 

2021

Creació i presentació 
(gener-març)

● Desenvolupament 
Idea

● Presentació per 
finançament

● Grup de treball
● Objectius projecte
● Estudi ODS Barcelona
● Llançament xarxes
● Enquesta
● Llista ODS Sarrià

Relacionar projectes i ODS
(abril-juny)

2T 
2021

Difusió i creació xarxa
(juliol-setembre)

3T 
2021

Conclusions i tancament
(octubre-desembre)

4T 
2021

● Presentació Consell de 
Barri

● Llistar projectes del 
barri

● Creació de la Primicia
● Publicació seguiment 

en premsa i xarxes
● Creació del segell

● Creació preguntes 
dinamitzadores

● Primicia I amb idees 
per l’estiu

● Primicia II amb 
propostes de tardor i 
preguntes 
dinamitzadores

● Creació xarxa Agenda 
Sarrià 2030

● Presentació segell a la 
Mostra d’Entitats

● Seguiment Consell de 
Barri

● Veus de la República
● Selecció  projectes 

candidats
● Concurs exposició
● Justificació subvenció

Valoració i propostes de 
millora

Valoració i propostes de 
millora

Valoració i propostes de 
millora

Valoració, propostes de 
millora i de continuïtat



Creació i presentació1T 
2021

● Idea
● Finançament
● Grup de treball
● Objectius 
● Estudi ODS 

Barcelona
● Llançament xarxes
● Enquesta
● Llista 35 Objectius 

Desenvolupament 
Sostenible a Sarrià

11 ODS 
aplicables

10 ODS 
aplicables

9 ODS 
aplicables

1 ODS 
aplicable

4 ODS 
aplicables



Relacionar projectes i ODS2T 
2021

● Consell de Barri
● Projectes del barri
● Primicia
● Seguiment en 

premsa
● Promoció xarxes 

entitats del barri
● Creació del segell de 

“Sarrià 2030”



Exemple de projectes en marxa relacionats amb PersonesLes 5P

Erradicar la discriminació 
de gènere i la violència 
masclista

● Grup de dones de la 
FAVB

● Taula de dones del 
districte

● Visibilitzem les 
violències masclistes! 
a Casa Orlandai

● APROPA’T del Centre 
de Sarrià

Arribar a un bon nivell 
d’educació i sensibilització 
en sostenibilitat i drets 
humans

● Esplais i escoltes del 
barri;  MOVI, Sant 
Ignasi i Sant Vicenç

● Projectes de 
sostenibilitat i 
educació ambiental en 
les escoles del barri



Exemple de projectes en marxa relacionats amb ProsperitatLes 5P

Crear un espai públic més 
verd, més segur i més 
jugable

● “Recuperem el barri 
tranquil. Repacifiquem 
el casc antic” de l’AV de 
Sarrià

Incrementar l’ecomobilitat

● Carril ciclable a la Via 
Augusta. Plataforma 
Biciaugusta

● Bicibus impulsat per 
les escoles

Reduir les persones en risc 
d’exclusió i tolerància zero 
vers la discriminació

● Projectes ASISS,  El 
Triangle Inclusiu del CS 
i Sarrià-SG Refugi

Reduir la soledat

● Programa RADARS de 
Sarrià. Districte i 
voluntariat del barri



Exemple de projectes en marxa relacionats amb PlanetaLes 5P

Incrementar la superfície 
arbrada dels carrers i 
places

● “Camins verds 
escolars” de Som 
Natura 

50% dels residus seran 
valoritzats i reduir la 
presència de plàstics. 

● Recollida porta a porta 
de residus de Sarrià. 
Grup de treball del CB.

● Banc de recursos de la 
Taula d’Entitats de 
Sarrià

Consum elèctric de 
renovables.

● Instal.lació plaques 
solars i distribuidores 
d’energia 100% verda. 
Vocalia M.A. AV de 
Sarrià

Avançar en l'autosuficiència 
alimentària

● Hort de Can Ràfols



Exemple de projectes en marxa relacionats amb Pau i AliancesLes 5P

Avaluar anualment el grau 
d’assoliment de l’Agenda 
2030 a Barcelona

● Aquest projecte

Una millor convivència a 
Barcelona

● Projectes de cultura 
popular al barri sota el 
paraigües de 
ConstruimLa - 
plataforma de 15 
entitats de cultura 
popular de Sarrià

Màxima transparència i 
compromís amb l'accés a la 
informació

● Comissió de 
seguiment del Consell 
de Barri format per 
l’administració, partits 
polítics i entitats del 
barri



Difusió i creació xarxa3T 
2021

● Creació preguntes 
dinamitzadores

● Primicia I amb idees 
per l’estiu

● Primicia II amb 
propostes de tardor 
i preguntes 
dinamitzadores

● Creació xarxa 
Agenda Sarrià 2030



Seguim amb la presentació i difusió4T 
2021

● Mostra d’Entitats; 
presentació del 
projecte al barri

● Consell de Barri; 
presentació projecte 
institucions

● Fira de Nadal; 
difusió de material 
entre el veïnat

“Obtenir aquest segell et fa 
visible com a entitat compromesa 

amb els objectius de l'Agenda 
2030”



Conclusions i tancament4T 
2021

● Valoració del 
projecte

● Justificació 
subvenció



Continuïtat del projecte2022

1T 
2022

Objectius
● Reducció de 35 ODS a 

17 per simplificar
● Cerca dels projectes 

al barri
● Enquesta entitats
● Buscar implicació del 

barri i institucions
● Taula Agenda 2030
● Difusió; les Veus de la 

República

Eina de treball

2T 
2022

Difusió i fites

3T 
2022

Revisió final

4T 
2022

● Presentació projectes 
seleccionats al Consell 
de Barri

● Veure com prototipar el 
que hem fet per poder 
aplicar a altres barris

● Difusió dels projectes 
seleccionats i 
relacionar-los amb els 
ODS

● Cerca de les fites que 
demostraran que els 
ODS de Sarrià s’han 
acomplert

● Presentació projecte 
final al Consell de Barri

● …

Valoració i propostes de 
millora

Valoració i propostes de 
millora

Valoració i propostes de 
millora

Valoració, propostes de 
millora i de continuïtat



Equip Agenda Sarrià 2030:
Elsa Corominas
Eva Ceano-Vivas
Herminia Abellán
Jordi Bosch
Susana Serantes

Amb el suport de:

Gràcies per la vostra atenció, seguim en contacte


