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INDICADORS DE SEGUIMENT DE L’AGENDA 21 DE BARCELONA

L’Agenda 21 aposta per l’acció i el compromís i treballa per a fer avançar les ciutats en
la línia de la sostenibilitat. Els indicadors són una eina clau per a avaluar les millores
assolides al llarg del temps. A Barcelona la necessitat de monitoritzar els deu objectius
del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat s’ha anat concretant en una proposta
d’indicadors de seguiment global de l’Agenda 21. Aquests indicadors tracten de
manera integrada les dimensions socials, ambientals i econòmiques de l’Agenda 21, i
pretenen treballar amb dades de qualitat, ser fàcils de comunicar i perdurables en el
temps.

El Consell Municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat va crear un grup de treball -
integrat per representants de 20 organitzacions- que va elaborar la versió actual de la
llista d’indicadors de seguiment de l’Agenda 21. Aquesta llista -que es pot modificar en
el futur si així ho acorda el propi Consell- servirà de base per a un informe anual.

En arxiu adjunt (indicadors.doc) us fem arribar la llista dels 26 indicadors.



ACCIÓ 21

Agenda 21 Escolar: final de curs
El passat dilluns 30 de juny va tenir lloc al Centre de Formació del Parc del Laberint la
trobada d’avaluació del professorat que ha participat aquest curs 2002-2003 en
projectes d’Agenda 21 Escolar a Barcelona. L’encontre va servir per fer una valoració
general del programa i per intercanviar experiències i impressions, però es va dedicar
especialment a debatre sobre la participació, com millorar-la i com avaluar-la.

Ha estat el darrer acte d’aquest curs 2002-2003. Després de vacances, es
reemprendran els projectes amb ànims renovats, i se n’iniciaran de nous. Com ja us
vàrem avançar a l’Info 21 número 10, per al curs 2003-2004 s’han presentat 129
projectes de 114 centres. Tots han estat aprovats per la Comissió Avaluadora de
l’Agenda 21 Escolar 2003-2004, i el mes de setembre es realitzaran les reunions per
orientar el desenvolupament al llarg del curs.

Us adjuntem una fotografia d’un dels moments culminants d’aquest curs 2002-2003: es
tracta de l’acte de cloenda, realitzat el passat 5 de juny, Dia Mundial del Medi Ambient,
al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona.

Els i les alumnes dels 95 centres que han participat aquest curs, lliuren
les memòries dels projectes a les regidores Imma Mayol i Marina Subirats.

 A l’acte hi van assistir més de 600 persones.

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

Trobada d’Actors 21 del districte de Sant Martí
El passat 12 de juny es va realitzar una trobada d’entitats del districte de Sant Martí
que estan o volen estar involucrades en l’Agenda 21 de Barcelona. Durant la trobada
es va presentar l’Agenda 21, què és i què implica pels veïns de Sant Martí: l’elaboració
dels plans d’acció de cada entitat de cara a presentar les contribucions que estan
disposades a portar a terme per fer de Barcelona una ciutat sostenible. Igualment es
va realitzar un taller d’”Ofertes i demandes” a partir del qual es va generar un
document que resumeix la immensa potencialitat de la xarxa associativa, entesa com
canal de col·laboració i ajuda.

Signants del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat al districte de Sant Martí
ASSOCIACIÓ DE PARES I MARES DE L’ESCOLA DOVELLA



PENYA BARCELONISTA BARCINO
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS I VEÏNES DE LA VILA OLÍMPICA

EL PORTELL. ASSOCIACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT DE NOUS PROJECTES

CENTRO SOCIAL Y DE EXPRESIONES FOLKLÓRICAS CHILENAS – CEFOLCHI
LA FARINERA ATENEU DEL CLOT

VOCALIA DE PERSONES AMB DISMINUCIÓ DE L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE SANT MARTÍ

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL CLOT I CAMP DE L’ARPA

ORFEÓ MARTINENC

FEDERACIÓ D’ENTITATS CLOT - CAMP DE L’ARPA

ASSOCIACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT DE LA INFÀNCIA D’ÀFRICA – ADIA
CENTRE DE RECURSOS PEDAGÒGICS DE SANT MARTÍ

EL PARTIQUÍ ASSOCIACIÓ TEATRAL

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DIAGONAL MAR

INICIATIVES 21

Cuines solars a disposició dels signants del Compromís Ciutadà per la
Sostenibilitat
L’Agència d’Energia i l’Agenda 21 de Barcelona han establert un acord amb la
Fundació Terra per col·laborar en la difusió de la cocció solar, tenint present que es
tracta d’una de les eines més útils per fer front a la crisi de la llenya que afecta a uns
2.000 milions de persones al món.

Per donar a conèixer aquest recurs, l’Ajuntament ha adquirit 25 cuines solars que les
organitzacions signants del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat poden sol·licitar en
préstec per fer demostracions en actes públics i festius. Es tracta, en definitiva, de
convertir la cuina solar en un recurs pedagògic per tractar temes com les possibilitats
de l’energia solar, el problema de la desforestació o la limitació dels recursos. El
diumenge 15 de juny, amb motiu del Dia del Sol 2003, es va fer una demostració del
funcionament de les cuines a la plaça Catalunya.

Podeu demanar informació sobre les característiques de les cuines i les condicions de
préstec al Centre de Recursos Barcelona Sostenible.

Aires i Antoni Puig, guardonats amb els premis de Recollida Selectiva i Reducció
de Residus 2002
El passat 26 de juny, la Sala d’Actes del Palau de la Generalitat va acollir la quarta
edició del lliurament de premis de Recollida Selectiva i Reducció de Residus,
convocats per la Junta de Residus de la Generalitat de Catalunya. La Fundació Volem
Feina conjuntament amb l’Ajuntament de Solsona i la Fundació Trinijove conjuntament
amb Aena-Aeroports de Barcelona van ser guardonats pels seus projectes innovadors
en la gestió de residus. Antoni Puig, president d’Aires, i l’Associació Aires, van rebre
una menció especial per la seva tasca permanent en el treball per la sostenibilitat.

Més informació: http://www.airescat.org/

Seguiment de les cotorres de la ciutat de Barcelona
El Museu de Ciències Naturals de Barcelona està portant a terme un estudi sobre les
cotorres de la ciutat, sota l'encàrrec i finançament del Departament de Medi Ambient
de la Generalitat de Catalunya, el Departament de Salut Pública de la Diputació de
Barcelona i l'Institut de Salut Pública de l'Ajuntament de Barcelona.



Un dels objectius del treball és estudiar com es dispersen les cotorres i com utilitzen la
nostra ciutat. Per aquest fi s’estan marcant cotorres amb unes medalles numerades.
Es tracta d’unes identificacions molt visibles, tant si els animals estan a terra com si
estan menjant dalt dels arbres.

Tota la ciutadania pot col·laborar en aquest estudi: quan es veu una cotorra marcada,
cal comunicar-ho per correu electrònic indicant el número de medalla, la data i el lloc
on es va observar. Cal adreçar el missatge al Dr. Joan Carles Senar:
jcsenar@mail.bcn.es

Més informació: http://www.bcn.es/museuciencies/

MÉS RECURSOS

Acaba de sortir el programa d’activitats de juliol i setembre del Centre de
Recursos Barcelona Sostenible, amb suggeriments especialment refrescants per
aquest estiu. El programa inclou, entre d’altres, propostes per conèixer el port de
Barcelona, amb un recorregut a bord d’una embarcació tradicional; una visita als horts
urbans de Gràcia, a un hotel que ha obtingut el certificat EMAS, a les interioritats de la
Font Màgica, a les platges de Barcelona, a un dipòsit de retenció d’aigües pluvials; o
bé una caminada per descobrir el Rec Comtal.

Més informació i inscripcions. http://www.bcn.es/agenda21/crbs

US RECOMANEM...

... el curs "La nueva Cultura del Agua, valores y compromisos para tiempos de
crisis", que se celebrarà a Tortosa del 10 al 13 de juliol, organitzat per la Fundación
Nueva Cultura del Agua i l’Associació Universitat d’Estiu de les Terres de l’Ebre.
Més informació a: http://www.unizar.es/fnca/noticias/cast5.php

http://www.ateneu-inf.es/uete/

... l’exposició “La crisis de la extinción cara a cara”, realitzada per la Fundació
Cemex España en col·laboració amb el Departament de Medi Ambient de la
Generalitat de Catalunya. Es tracta d’un recorregut per l'univers de les espècies
amenaçades i la desaparició de comunitats biològiques senceres. La trobareu al Palau
Robert de Barcelona (Pg. de Gràcia,107) fins el proper 20 de juliol.
Més informació: http://www10.gencat.net/probert/



ACTIVITATS

DEL CONSELL MUNICIPAL DE MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT

El passat 3 de juliol va tenir lloc la primera reunió del grup de treball sobre fusta
certificada del Consell. L’objectiu d’aquest grup és estudiar recomanacions que
orientin els criteris en la compra de fusta, seguint l’acord establert entre l'Ajuntament
de Barcelona i Greenpeace.

Van assistir a la reunió els principals responsables de l’adquisició de fusta de
l’Ajuntament, representants de col·legis professionals i d’entitats conservacionistes. En
aquesta primera trobada, responsables estatals de Greenpeace i del grup de boscos
de WWF/Adena van exposar les qüestions de gestió forestal i certificació.

Convidem tots els membres del Consell interessats en participar en properes
convocatòries d’aquest grup de treball a posar-se en contacte amb la secretaria.

Podeu trobar informació detallada sobre el tema de la fusta certificada a
http://www.wwf.es/cert_forestal.php i http://www.fscoax.org/

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


