
Info 21. Notícies de l’Agenda 21 de Barcelona. Febrer 2013

file:////C|/WINDOWS/Temp/20130222_Info_21._Notícies_de_l’Agenda_21_de_Barcelona._Febrer_2013_newsletter-1.html[21/02/2013 16:00:31]

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

 

FEBRER 2013

 

ESTRATÈGIA: RENATURALITZAR LA CIUTAT
S’ha aprovat el Pla del Verd i de la Biodiversitat, un instrument per
renaturalitzar i crear una infraestructura ecològica a la ciutat. La prioritat:
crear corredors verds i aprofitar espais d’oportunitat.
> Per saber-ne més

VOLEU PARTICIPAR A LA BIOBLITZBCN?
Els propers 19 i 20 d’abril  tindrà lloc al Parc del Laberint d’Horta la quarta
BioBlitz de la ciutat de Barcelona. Si voleu participar en algun grup
d’estudi, poseu-vos en contacte amb l’organització.
> Per saber-ne més
 

 

   

 

  

CRIDA A LA PARTICIPACIÓ EN EL REGISTRE CIUTADÀ
Més de dues mil persones formen part actualment del Registre Ciutadà. Si voleu
participar en els afers de la ciutat i del vostre barri, no dubteu a inscriure-us!
> Per saber-ne més

 

  

CAMPANYES PER PROTEGIR ELS RECURSOS DEL MAR
“Pinta un peix” i “Cap peix per la borda” denuncien la sobreexplotació i el
malbaratament dels recursos pesquers. Diverses entitats ja s’hi han adherit.
> Per saber-ne més

 

CONVOCATÒRIES PER AQUESTA PRIMAVERA
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  Us presentem diversos ajuts i premis al voltant de l’acció social, el disseny per al
reciclatge i l’arquitectura sostenible. Que no se us passin els terminis.
> Per saber-ne més

 

LLUITANT CONTRA EL MALBARATAMENT ALIMENTARI
L’Ajuntament de Barcelona i la UAB han endegat iniciatives contra el
malbaratament alimentari: el web “El menjar no es llença” i la guia
“Aprofitem el menjar!” per al sector de la restauració.
> Per saber-ne més

ÉS POSSIBLE UN FUTUR SENSE RESIDUS?
El 27 de febrer, el CEPA presentarà a Barcelona l'Estratègia Catalana
Residu Zero a les entitats ecologistes i socials interessades a col·laborar
en la prevenció de residus.
> Per saber-ne més
 

 

  

TRANSICIONS CAP A UN MÓN HABITABLE
Encara està en marxa el Cicle Topies organitzat per Nova. Coneixement compartit,
eradicació de la violència i governança s’abordaran a les properes sessions.
> Per saber-ne més

 

  

LA UIC REFLEXIONA SOBRE LA PETJADA ECOLÒGICA
La comunitat universitària de la UIC organitza el 7 de març un debat obert sobre
com es pot reduir la petjada ecològica a través de les nostres accions.
> Per saber-ne més

 

  

INTERVIDA OFEREIX EL SEU CATÀLEG D’ACTIVITATS
L’associació Intervida posa a disposició de la xarxa de signants diverses
exposicions, reportatges i tallers sobre cooperació al desenvolupament.
> Per saber-ne més

 

CONEGUEU LES PROPOSTES PER AL PLA BUITS
Ja es poden conèixer quins projectes han presentat les entitats als espais
del Pla Buits, que contemplen activitats artístiques, esportives, ambientals i
socials. El proper 17 d’abril  es resoldrà el concurs.
> Per saber-ne més
 

OPORTUNITATS DE MILLORA AMB EL NOU COMPROMÍS
L’entrada en vigor del nou Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat és una
oportunitat per actualitzar el Pla d’Acció de la vostra organització. La
Secretaria de l’Agenda 21 us assessora en allò que necessiteu.
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> Per saber-ne més
 

 

  

NOVETATS A LA VIDEOTECA DE L’AGENDA 21
Ja estan disponibles totes les entrevistes als ponents i referents locals que van
intervenir al Cicle Transicions cap a una Barcelona més Sostenible al 2012.
> Per saber-ne més

 

  

EL 2011 VIST AMB INDICADORS
S’han publicat els indicadors de seguiment de l’Agenda 21 de Barcelona per a
l’any 2011, que tracten de manera integrada dimensions socials, ambientals i
econòmiques.
> Per saber-ne més

 

  

NOUS MEMBRES DE LA XARXA
Conegueu les organitzacions que s’han adherit al Compromís durant els mesos de
gener i febrer.
> Per saber-ne més
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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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