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Si no pot veure aquest missatge correctament, si us plau fes clic aquí

 

GENER 2013

 

DARRERS DIES PER OPTAR AL CONCURS PLA BUITS
L’1 de febrer finalitzarà el període per presentar projectes d’entitats i
organitzacions sense ànim de lucre al Pla BUITS. Us recomanem que
consulteu aquest vídeo per conèixer els objectius del concurs.
> Per saber-ne més

CELEBRACIONS INTERNACIONALS PER AL 2013
El 2013 és l’Any de la Cooperació en l’Esfera de l’Aigua i l’Any de l’Aire.
L’objectiu és debatre i conscienciar-nos sobre les problemàtiques
d’aquests àmbits. Us animem a fer-hi la vostra contribució!
> Per saber-ne més
 

 

   

 

  

CONGRÉS DEL 3R SECTOR AMBIENTAL: PROPOSTES DE
FUTUR
Fer un Pacte Nacional de polítiques ambientals i garantir la participació d’entitats
en la presa de decisions són dues de les conclusions; conegueu les altres.
> Per saber-ne més

 

  

L’ESTAT DEL MEDI AMBIENT A CATALUNYA
El Departament de Territori i Sostenibilitat ha publicat l’informe estadístic “Dades
del medi ambient a Catalunya 2012” sobre diferents vectors ambientals.
> Per saber-ne més
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ENCETEM L’ANY AMB UN PREMI I UNA SUBVENCIÓ
Al febrer finalitzen els terminis per presentar projectes per al Parc de la Serralada
de Marina i treballs en diferents modalitats de periodisme ambiental.
> Per saber-ne més

 

ACTIVITATS PER NO ATURAR-SE AQUEST HIVERN
L’àmplia oferta d’activitats d’aquest trimestre us sorprendrà. Per tot arreu
de la ciutat trobareu xerrades, visites i tallers interessants. Remeneu entre
les programacions.
> Per saber-ne més

FORMACIONS D’INTERÈS PER ALS PROPERS MESOS
Horticultura, certificació EMAS, ecodisseny, turisme sostenible, smart
cities... Us interessen aquests temes? Els signants ofereixen cursos,
seminaris i molt més!
> Per saber-ne més
 

 

  

ELS EMPRENEDORS APOSTEN PEL TREBALL EN XARXA
Alguns signants de l’Agenda 21 participen a la xarxa ecoemprenedors.cat, una
associació que dóna suport a iniciatives amb la sostenibilitat com a valor principal.
> Per saber-ne més

 

  

S’OBREN LES INSCRIPCIONS PER EXPOSAR A
BIOCULTURA
Del 25 al 28 d’abril  tindrà lloc la fira BioCultura a Barcelona. Si voleu un espai
d'exposició, el període de sol·licitud ja és obert.
> Per saber-ne més

 

  

LA TASCA DELS SIGNANTS ALS MITJANS
Engrunes i el Banc de Recursos parlen del seus projectes a un especial del diari
20 minutos i a l’espai “El medi ambient” de TV3.
> Per saber-ne més

 

EL NOU COMPROMÍS CONTINUA CREIXENT
A dia d’avui, 185 organitzacions s’han adherit al nou Compromís Ciutadà
per la Sostenibilitat 2012-2022. I vosaltres, ja sou part d’aquesta xarxa?

> Per saber-ne més

 

AJUDEU-NOS A VALORAR LA TASCA DE LA SECRETARIA
Un any més, us convidem a opinar sobre l’activitat de la Secretaria de
l’Agenda 21. A través d’un formulari, podreu avaluar les activitats del 2012 i
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expressar les vostres propostes de millora.
> Per saber-ne més
 

 

  

NOVETATS AL SERVEI DE DOCUMENTACIÓ DE
L'AGENDA 21
L’SDEA ja compta amb la darrera publicació de Jeb Brugmann sobre ciutats
productives. També us recomanem The Climate Concious Gardener, sobre
jardineria sostenible.
> Per saber-ne més

 

  

PLANS D'ACCIÓ I MEMÒRIES DE SOSTENIBILITAT
A més dels plans d'acció, algunes organitzacions presenten les seves memòries
de sostenibilitat de manera complementària. ACEFAT n'és un exemple.
> Per saber-ne més

 

© Copyright: Ajuntament de Barcelona
 
 

 

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter
Personal, l'informem que les seves dades personals s'incorporaran al fitxer “Participació
Ciutadana” de l'Ajuntament de Barcelona, amb la finalitat de gestionar la comunicació de l’Ens i
altres tràmits. Les seves dades no seran cedides a tercers. Vostè consent expressament en el
tractament de les seves dades per la finalitat indicada. Podeu exercitar els drets d'accés,
rectificació, cancel•lació i oposició, adreçant-vos per escrit al Registre General de l'Ajuntament: Pl
Sant Jaume 2, 08002 Barcelona, indicant clarament en l'assumpte Exercici de Dret LOPD. Si vol
donar-se de baixa d’aquest butlletí electrònic faci clic aquí.

 

 
Aquest és un correu automàtic sense servei de resposta.

Si vols posar-te en contacte amb nosaltres:
Secretaria de l'Agenda 21

c. Nil Fabra, 20 08012 Barcelona
Tel. 93 256 25 93 Fax: 93 237 08 94

agenda21@bcn.cat
Vols saber més coses sobre l'Agenda 21?
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