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DE L’AGENDA A L’ACCIÓ

Amb l’adopció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat ens hem dotat d’una
visió de la sostenibilitat compartida per tots els implicats i d’unes fites determinades a
perseguir en els propers deu anys. Ara cal concretar les actuacions que ens permetran
avançar col·lectivament cap a l’assoliment dels objectius compartits. És el moment en
què cada signant ha de redactar el seu Pla d’Acció per planificar i executar les
mesures concretes amb les quals materialitzarà el seu compromís.

En aquesta etapa del procés, tan important per fer realitat els bons desitjos, des de la
secretaria tècnica de l’Agenda 21 ens proposem posar a l’abast de tots els signants un
seguit de recursos per donar-vos suport. Aquest noticiari electrònic quinzenal, que
substitueix el Butlletí del Consell Municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat, n’és un.
Aspira a fer de mitjà de comunicació i a establir lligams de col·laboració entre tots els
signants del Compromís. Feu-nos arribar tota la informació que vulgueu compartir!

Per altra banda, us fem saber que aquesta mateixa setmana sortirà un Info21 especial
amb informació sobre el que els diferents membres del Consell estan realitzant en
relació a la catàstrofe ecològica del Prestige.

ACCIÓ 21

En aquest apartat trobareu informació sobre el desenvolupament dels plans d’acció
de les organitzacions signants, així com el llistat de les que es van afegint al
Compromís Ciutadà.

• El dia 5 de desembre es va presentar el Pla d’Acció de l’Agenda local 21 de la
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) a la comunitat universitària. El Centre
d’Estudis Ambientals (CEA/ICTA) de la Universitat Autònoma de Barcelona està



desenvolupant el procés d’elaboració de l’Agenda 21 Local de la UAB. Dins
d’aquest procés, l’any 2000 va presentar-se la Diagnosi Ambiental del Campus.
Actualment hi ha elaborat el Pla d’Acció que concreta les línies i defineix les
accions per avançar vers la sostenibilitat del Campus. El Pla d’Acció recull les
conclusions de la Diagnosi Ambiental i proposa accions de millora ambiental al
Campus. Podeu obtenir més informació a
http://einstein.uab.es/c_ceambientals/agenda21/a21.html

• La Comissió Ambiental de l’Escola Arc Iris, que pren part en el programa Agenda
21 Escolar,  ha plantejat per aquest curs reduir els residus generats a l'escola.
Han obert un fòrum virtual a la web, on estan tractant el tema dels embolcalls de
l’esmorzar. Esteu convidats a visitar el fòrum i opinar. Hi podeu accedir des de
www.bcn.es/arciris/

Nous signants
A més dels 120 col·lectius que ens vàrem trobar al Saló de Cent de l’Ajuntament el dia
9 de juliol passat per signar el Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat, moltes
altres organitzacions s’han anat afegint d’ençà d’aleshores a la signatura del
Compromís. Properament us enviarem la llista completa de signants.

INICIATIVES 21

Les bones idees s’han de compartir. Avui voldríem suggerir-vos algunes actuacions
que afavoreixen la sostenibilitat i que podeu introduir independentment de quines
siguin les línies principals del vostre pla d’acció:

 Catalunya Estalvia Aigua és una iniciativa d’Ecologistes en Acció per fomentar
l’eficiència del consum domèstic d’aigua, instal·lant als barris pilot de la campanya
mecanismes estalviadors a les aixetes de cuina i bany, dutxes i cisternes de WC.
Hi col·laboren els ajuntaments de Barcelona, Sta. Perpètua de Mogoda i
Torredembarra. A Barcelona, els barris pilot són Nou Barris i Sarrià-Sant
Gervasi. Per participar-hi, s’ha d’omplir una butlleta que es pot dipositar a la seu
del districte. Més informació a la web: http://ecologistesenaccio-
cat.pangea.org/temes/aigua/projecte/projecte.htm

 El Comerç Just, impulsat per Setem i altres ONG, és una alternativa modesta
però efectiva per millorar les condicions laborals, socials i ambientals dels països
menys desenvolupats. D’acord amb l’objectiu 10 del Compromís Ciutadà per la
Sostenibilitat, el Consell Plenari de l’Ajuntament ha aprovat per unanimitat de tots
els Grups Municipals una Declaració institucional de suport a aquest moviment,
promovent la seva introducció en els serveis municipals. El cafè, un dels productes
bàsics del Comerç Just, pot ser introduït a les màquines de begudes d’empreses,
associacions i institucions i també és disponible en molts supermercats i botigues.
Una altra acció possible en la línia dels compromisos de l’Agenda 21. Informació a:
www.setem.org/catalunya

 L'ús de gots reutilitzables i envasos retornables a les festes pot permetre la
reducció de les deixalles generades fins un 90%. El Centre Municipal Pont del
Dragó, que participa a l'Agenda 21 Escolar, ofereix un servei de lloguer i rentat de
gots reutilitzables. Més informació: tel. 93 243 09 83 i a8042585@centres.xtec.es



 Planta el teu arbre reciclant cartutxos de tinta. És una proposta de la Fundació
Natura y d'EBPL, empresa que recull cartutxos de tinta per a la seva reutilització.
Si teniu cartutxos de tinta buits, una opció és demanar a EBPL bossetes de
reciclatge de cartutxos. Els cartutxos de tinta s'introdueixen a les bossetes, i
s'envien per correu a EBPL sense necessitat de segell. Per cada cartutx reciclable
recollit, la Fundació Natura rep 0,5 euros per a la replantació d'arbres.
Podeu demanar bossetes de reciclatge al 900 80 55 07 (telèfon gratuït) o enviant
un e-mail a espana@inkjetbags.com . Només recullen cartutxos Hewlett Packard,
Lexmark i Canon.

MÉS RECURSOS

Molt, molt aviat estarà disponible la publicació ACCIÓ 21. Guia de treball per a la
Sostenibilitat, que estem ultimant per brindar-vos algunes pautes i moltes idees per
redactar el vostre pla d’acció. Així mateix, el manual conté una Fitxa-Resum del Pla
d’Acció, que serà molt útil per poder disposar d’una versió homologada i reduïda dels
diferents plans d’acció i facilitarà la seva consulta a la web www.bcn.es/agenda21

US RECOMANEM...

...que llegiu els nous números de la col·lecció Guies d'educació ambiental de
l'Ajuntament de Barcelona:
- De la ciutat a la Natura, editada amb la col·laboració de la Fundació Natura.

Ofereix unes pautes per ser més respectuosos amb l’entorn en el nostre temps de
lleure.

- Posem verdes les associacions, editada amb la col·laboració d'Ecoinstitut de
Barcelona, el Consell de la Joventut de Barcelona, la Federació d'Associacions de
Veïns de Barcelona i la Federació d'Entitats del Clot-Camp de l'Arpa. Es tracta
d'una eina de suport a l'ambientalització de les associacions de Barcelona.

Si encara no teniu les guies, podeu demanar-les al Centre de Recursos Barcelona
Sostenible o obtenir-les en pdf a la web de l'Agenda 21 www.bcn.es/agenda21

ACTIVITATS
DEL CONSELL MUNICIPAL DE MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT

Aquest dimecres 18 de desembre a les 7 de la tarda tindrà lloc una reunió
extraordinària del Consell per tractar el tema del vessament del Prestige. Es farà
al Centre de Recursos Barcelona Sostenible, c. Nil Fabra, 20.

El grup de treball sobre indicadors, constituït per una vintena de persones
voluntàries del Consell, s’ha reunit tres vegades aquesta tardor i ha deixat enllestida la
proposta d’una bateria d’indicadors per fer el seguiment del Compromís Ciutadà per la
Sostenibilitat. El dia 8 de gener de 2003 serà presentada a la Permanent del CMAS.

Tots els membres del CMAS estan convidats a assistir a la reunió de la Permanent
ampliada, que tindrà lloc el dia 8 de gener a les 6 h. de la tarda a la sala de Cròniques
de l’Ajuntament, a la plaça Sant Jaume. Es prega confirmar l’assistència a la secretaria
tècnica del Consell ( tcastiella@mail.bcn.es ).
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