
INFO 21
Notícies de l’Agenda 21 de Barcelona
número 10, any 2. Juny 2003

SUMARI
• Després de les eleccions municipals…
• Acció 21
- Premis Acció 21
- Cloenda de l’Agenda 21 Escolar 2002-2003
- Acció 21 al districte de Sant Martí
- Nous signants del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat
• Iniciatives 21
- Trèvol celebra el seu desè aniversari
- Construcció sostenible a Construmat
- Fusta amb certificat forestal
• Més recursos
- Noves fitxes de sostenibilitat
• Us recomanem...
- “Paraules de l’Agenda 21. Un diccionari del medi”
- Setmana de la bicicleta
• Activitats del Consell Municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat
- Reunió de la Permanent Ampliada realitzada el 28 d’abril

Secretaria Agenda 21
Centre de Recursos

Barcelona Sostenible
c. Nil Fabra, 20

Tel: 93 237 38 04
Fax: 93 237 08 94

agenda21@mail.bcn.es
www.bcn.es/agenda21

DESPRÉS DE LES ELECCIONS MUNICIPALS…

La cita electoral de cada 4 anys és un moment molt important en la dinàmica de la
ciutat, que polsa el grau de sintonia ciutadana amb la feina feta des de l’ajuntament.
Els resultats del passat 25 de maig permeten consolidar la línia de treball
desenvolupada amb l’Agenda 21 i animen a aprofundir-hi i a intensificar esforços vers
una ciutat més sostenible.

ACCIÓ 21

Premis Acció 21
Com ja es va anunciar a l’Info 21 número 8, l’Ajuntament de Barcelona ha aprovat les
bases de la primera convocatòria de Premis Acció 21, creats amb l’objectiu d’estimular
iniciatives d’acció que suposin una contribució efectiva a l’assoliment dels objectius del
Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat.

La convocatòria és oberta a totes les entitats, organitzacions i empreses de la ciutat.
Es premiaran les 10 millors iniciatives d’acció que ja s’estiguin realitzant o hagin estat
realitzades en el darrer any.

Els premis seran, com a màxim, de 5.000 € per cada iniciativa seleccionada. El termini
de presentació es tancarà el 30 de setembre de 2003.

No deixeu passar aquesta oportunitat! Podeu consultar les bases a l’arxiu adjunt
(basespremis.doc).



Cloenda de l’Agenda 21 Escolar 2002-2003
Aquest 5 de juny, Dia Mundial del Medi Ambient, les escoles de Barcelona que fan la
seva Agenda 21 celebren la cloenda del curs 2002-2003. L’acte es realitza al Centre
de Cultura Contemporània de Barcelona, i consta de dues parts. A primera hora, els
alumnes de 35 centres de secundària participen en un intercanvi d’experiències: en
sessions simultànies en quatre sales, presentaran als seus companys un resum dels
seus projectes.  Al migdia, la totalitat dels centres, des d’escoles bressol fins a
instituts, es troben per celebrar conjuntament la cloenda, en un acte que inclourà la
projecció d’una presentació en Power Point, un breu concert de corda dels alumnes
del Centre d’Educació Primària i Artística Artur Martorell i el lliurament de les memòries
dels projectes a les regidores Marina Subirats i Imma Mayol.

Durant el curs 2002-2003 han participat en el programa Agenda 21 Escolar 95 centres,
amb un total de 105 projectes de millora del propi entorn. De cara al curs 2003-2004,
s’hi han presentat 114 centres, 33 dels quals ho fan per primera vegada. El total de
projectes presentats és de 129.

Més informació: http://www.bcn.es/agenda21/A21_ESCOLAR.htm

Acció 21 al districte de Sant Martí
El districte de Sant Martí vol donar un impuls al desenvolupament de plans d’acció al
seu territori, per la qual cosa ha programat una sessió de treball i intercanvi similar a la
que va tenir lloc a Flor de Maig el passat mes d’abril, convocada en aquell cas per a
organitzacions de tota la ciutat. La sessió tindrà lloc el proper 12 de juny per la tarda.
Els participants explicaran les iniciatives que desenvolupa o té prevista la seva
organització, i faran propostes de col·laboracions i treball en xarxa.

Nous signants del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat
ASSOCIACIÓ DIOMIRA

ASSOCIACIÓ HÀBITATS - PROJECTE RIUS

BICICLETA CLUB DE CATALUNYA - BACC
FOMENT DE CIUTAT VELLA

FÒRUM CÍVIC SAGRADA FAMÍLIA

FUNDACIÓ PRIVADA CLAROR

NOVA - CENTRE PER A LA INNOVACIÓ SOCIAL

SETELSA

SETEM

INICIATIVES 21

Trèvol celebra el seu desè aniversari
En el marc de la Setmana de la Bicicleta, la Cooperativa Trèvol realitza una xerrada
sobre els seus 10 anys de trajectòria. L’acte tindrà lloc aquest dijous 5 de juny, a les
19.30 h, al Centre de Recursos Barcelona Sostenible.



Construcció sostenible a Construmat
El Saló Internacional de la Construcció, Construmat, que va tenir lloc a Barcelona del
26 al 31 de maig, va presentar enguany una nova secció sobre Construcció
Sostenible. L’oferta va incloure una zona d’estands d’organismes implicats en la
construcció sostenible, i l’exposició de materials i productes sostenibles d’empreses
comercials. Paral·lelament va tenir lloc un cicle de projeccions d’audiovisuals de
projectes arquitectònics ja executats. Els actes van incloure també conferències, una
taula rodona, jornades tècniques i cursos. Els continguts del programa es poden
consultar a http://www.construmat.com

Una de les iniciatives més destacades va ser la presentació de la Declaració de
Barcelona sobre Construcció Sostenible, un document convingut pel Consell Superior
d'Arquitectes d'Espanya, el Royal Institute of British Architects, la Unió Internacional
d'Arquitectes i l'American Institute of Architects.

Fusta amb certificat forestal
L'Ajuntament de Barcelona i l'organització Greenpeace han arribat a un acord que
estableix que tota la fusta que compri el consistori complirà el sistema de certificació
forestal (FSC). Amb la signatura de l'acord, l'Ajuntament ha donat un impuls a la lluita
en contra de la comercialització de la fusta il·legal que promou Greenpeace, i també
s'ha compromès a estudiar si alguna provisió actual de les empreses que treballen pel
govern de la ciutat procedeix de boscos primaris o zones de conflicte, per tal de
substituir-la immediatament per fusta certificada.

Aquesta iniciativa forma part de l’objectiu 10, línia d’acció 6 del Compromís Ciutadà
per la Sostenibilitat: Contribuir, en l’àmbit global, a augmentar i protegir els boscos del
planeta a través de la cooperació solidària, econòmica i tècnica. Promocionar l’ús de la
fusta certificada ambientalment, que ha de ser utilitzada en les obres públiques.

MÉS RECURSOS

L’Ajuntament de Barcelona acaba d’editar tres noves Fitxes de sostenibilitat per
donar a conèixer bones pràctiques:

- Número 19. Recollida selectiva bicompartimentada: optimitzar la recuperació de la
matèria orgànica i del rebuig

- Número 20. El Tinter: una indústria gràfica amb responsabilitat mediambiental

- Número 21. Campus de Castelldefels de la UPC: planificació ambiental d’un recinte
universitari

Són a la vostra disposició al Centre de Recursos Barcelona Sostenible, i ben aviat les
trobareu també en format pdf a la web de l’Agenda 21.

US RECOMANEM...

... que consulteu “Paraules de l’Agenda 21. Un diccionari del medi”. Es tracta d’un
petit diccionari editat per l’Ajuntament de Barcelona. Ha sorgit de l’empenta de l’AMPA
de l’escola pública Els Xiprers, molt especialment d’una mare, i s’ha preparat amb la
col·laboració dels nens, nenes i mestres de l’escola. Podeu sol·licitar-lo al Centre de
Recursos Barcelona Sostenible.



...que participeu als actes de la setmana de la bicicleta, fins aquest diumenge 8 de
juny. Trobareu informació detallada a http://www.bcn.es

ACTIVITATS

DEL CONSELL MUNICIPAL DE MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT

El passat 28 d'abril va tenir lloc al Saló de Cròniques de l’Ajuntament de Barcelona la
reunió de la Comissió Permanent Ampliada del Consell, convocada per informar sobre
els criteris ambientals en la planificació del Sector Litoral Besòs.

El Sr. Miquel Sodupe, gerent de Barcelona Regional, va explicar els paràmetres i
criteris emprats per avaluar el projecte del Front Litoral del Besòs. El Sr. Alex Ivancic
va exposar de manera més detallada els aspectes relacionats amb l’energia.
Seguidament va prendre la paraula el Sr. Sito Alarcón, que va descriure breument
cada un dels vectors ambientals.

Diverses intervencions dels assistents van coincidir en valorar positivament des d’una
perspectiva històrica el fet que es dugui a terme una actuació d’aquest tipus en una
zona degradada i absolutament marginal fa vint anys. Tot i així, es va constatar que
existeixen punts de discrepància i diversos criteris, i que queda molt camí per fer en la
concepció de la sostenibilitat.

Dirigiu qualsevol informació, consulta o suggeriment a:

Secretaria Agenda 21
Centre de Recursos Barcelona Sostenible
c. Nil Fabra, 20
Tel: 93 237 38 04
Fax: 93 237 08 94
agenda21@mail.bcn.es
www.bcn.es/agenda21


