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LA WEB DE L’AGENDA 21 DE BARCELONA,PREPARADA PER A L’ACCIÓ

La web de l’Agenda 21 ha estat remodelada completament per ser útil en la fase de
desenvolupament de plans d’acció per part de les organitzacions signants del
Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat. Tot i que es manté la informació sobre el
procés participatiu que va culminar en l’aprovació del Compromís, actualment ocupen
un lloc destacat els recursos per a l’acció.

Des de la web es poden obtenir en format pdf la guia metodològica Acció 21 i les
publicacions de l’Agenda 21, a més a més de les guies d’educació ambiental, les fitxes
de sostenibilitat i altres documents. També es poden consultar tots els números del
butlletí electrònic quinzenal Info 21, les bases dels premis Acció 21 i els indicadors de
seguiment de l’Agenda 21 de Barcelona.

En un espai ben visible hi trobareu els enllaços amb el portal de l’Agenda 21 Escolar,
el del Centre de Recursos Barcelona Sostenible i el de l’Oficina Verda, el programa
d’ambientalització interna de l’Ajuntament de Barcelona. Cada un d’aquests links us
condueix a una web molt complerta amb un disseny propi.

Una de les seccions més dinàmica de la web serà el recull de resums dels plans
d’acció de les organitzacions signants del Compromís. Aquest apartat encara no és
actiu, a l’espera d’anar incorporant els plans a mida que es vagin fent públics.

Per altra banda, les persones interessades en adherir-se al Compromís Ciutadà per la
Sosteniblitat a títol individual o familiar poden fer-ho directament des de la web. Les
organitzacions interessades, però, han d’adreçar-se a la secretaria de l’Agenda 21. A
la web trobaran també les dades de contacte.

Trobareu la web a http://www.bcn.es/agenda21



ACCIÓ 21

Els premis Acció 21: una oportunitat per obtenir fins a 5000 euros per la vostra
iniciativa
El dia 30 de setembre finalitza el termini de presentació de projectes a la convocatòria
de premis Acció 21. Poden presentar-s’hi totes les entitats, organitzacions i empreses
de Barcelona, incloses les d’àmbit de barri o districte.

Es premiaran les millors iniciatives d’acció, en funció dels 10 objectius del Compromís
Ciutadà per la Sostenibilitat. Es tracta d’accions exemplificadores i generalitzables,
que estiguin en curs o hagin estat realitzades en el darrer any.

Podeu sol·licitar les bases a la secretaria de l’Agenda 21 o obtenir-les directament a la
web http://www.bcn.es/agenda21/

Pla Ambiental de la Universitat de Barcelona
La Divisió de Ciències de la Salut de la Universitat de Barcelona ha publicat el seu
Pla Ambiental 2003-2004. El Pla contempla 8 objectius, cada un concretat amb una
sèrie d’accions. Els objectius inclouen l’ambientalització de la gestió; la promoció de la
sensibilització ambiental; la gestió de l’aigua, l’energia i els residus; la promoció de l’ús
de mitjans de transport ambientalment correctes i el reforç de la presència de recursos
ambientals en l’activitat docent.

El document de presentació del pla inclou una graella on s’indica l’àmbit de realització
de cada una de les accions, un cronograma i unes taules amb dades sobre l’impacte
del consum de recursos naturals a la Divisió de Ciències de la Salut des de l’any 1995.

Més informació: http://www.ub.es/ossma/mediambient/

INICIATIVES 21

Campanya “A fons 2003: operació tortuga”
WWF/Adena i la Caja de Ahorros del Mediterráneo presenten la sisena edició de la
campanya “A fons”, amb la col·laboració de la Fundació CRAM i un gran nombre
d’entitats. Es tracta d’una iniciativa de sensibilització sobre les tortugues marines, que
ha esdevingut ja un clàssic de l’estiu. Els seus objectius són informar sobre la
Mediterrània, els seus problemes ambientals i les possibles solucions; oferir informació
sobre les tortugues marines i els seus problemes de conservació; proposar a les
autoritats mesures concretes que ajudin a disminuir la mortalitat de les tortugues
marines i buscar la participació activa del públic en les diverses activitats
programades.

Del 24 de juliol al 27 d’agost, el veler Galeón I recorrerà Calvià, Barcelona, Gandia,
Alacant i arribarà fins a Mazarrón. Per terra es farà el mateix recorregut, amb el suport
de voluntaris i amb vistosos recursos per transmetre el missatge de protecció de les
tortugues. A Barcelona, la campanya es realitzarà del 2 al 5 d’agost. El moment
culminant serà l’alliberament de tortugues, que es farà a la platja de Nova Icària el
dimarts 5 d’agost al migdia.

Més informació: http://www.wwf.es/operaciontortuga/



Marxa catalana per la Cultura de Pau
Del 23 d’agost al 6 de setembre tindrà lloc una marxa per la Cultura de Pau que
recorrerà gran part dels camins i poblacions de la costa catalana, des de Tortosa a
Figueres. Un dels seus objectius serà recollir signatures del Manifest de la Marxa que
es lliurarà a les diferents forces polítiques i institucions públiques. El Manifest recull les
demandes d’un 0,3 % dels pressupostos públics a favor de la Cultura de Pau; la
dedicació de recursos per unes Forces de Pau Civils i Noviolentes alternatives a les
Forces Armades; la reconversió del Castell de Figueres en Castell per la Pau i que
l’Estatut de Catalunya i les Constitucions d’Espanya i d’Europa recullin el rebuig a la
guerra com a mitjà per resoldre els conflictes.

La marxa és organitzada per Forces de Pau Noviolentes, amb el suport de Nova,
Centre per a la Innovació Social  (membre de Forces de Pau Noviolentes). Hi
col·laboren nombroses entitats portant-hi persones, proporcionant recursos, contactes,
fent difusió...

Les preinscripcions es poden realitzar fins el 31 de juliol a
info@forcesdepaunoviolentes.org.

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

Festa Major de Gràcia 2003 sostenible
La Festa Major de Gràcia (del 15 al 23 d’agost) vol ser cada vegada més sostenible.
D’acord amb la Federació de Festa Major, aquest any s’introdueix el got reutilitzable a
1 euro per tal de contribuir a la sostenibilitat de la festa. L’objectiu és que a la festa del
2004 es pugui substituir el got de plàstic d’un sol ús pel de plàstic retornable. Per altra
banda, el Servei de Neteja de l’Ajuntament cedeix bujols amb rodes per facilitar la
recollida selectiva d’envasos de vidre, llauna i plàstic de les barres de bar dels carrers
de Festa Major. Altres millores que s’estan introduint són les proves amb reductors de
so en algunes de les actuacions musicals i l’augment de les cabines de WC
instal·lades a places i carrers, dues de les quals seran accessibles per a persones
amb mobilitat reduïda.

Més informació: agenda21gracia@mail.bcn.es

MÉS RECURSOS

Fins el 15 d’abril de 2004 es pot visitar al Museu de Ciències Naturals de la Ciutadella
l’exposició “Els altres arquitectes”, dedicada a les construccions dels animals.
L’exposició inclou més de 100 construccions i més de 10 maquetes. Està estructurada
en cinc àmbits, un dels quals tracta sobre l’alteració de l’entorn provocada per les
construccions, la creació de nous hàbitats, l’economia i l’arquitectura humana
sostenible.

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



US RECOMANEM...

... reflexionar entorn a la problemàtica de l’efecte hivernacle:
Segons la notícia publicada als diaris Avui i El Periódico, Espanya és l’estat
desenvolupat que menys combat l'efecte hivernacle. Durant l’any 2002, l’emissió de
gasos que provoquen l'escalfament del planeta va augmentar un 4,5% a tot l'Estat, en
relació a l’any anterior. Aquest increment allunya el país del límit fixat a Kyoto.

Les dades es basen en un informe presentat aquest juliol pel secretariat confederal de
medi ambient de Comissions Obreres i la revista WorldWatch.

Més informació:

http://www.avui.es/avui/diari/03/jul/17/210117.htm
Article aparegut al diari Avui.

http://www.gencat.es/mediamb/sosten/kyoto.htm
Informació sobre la Cimera del Clima de Kyoto.

http://www.bcn.es/agenda21/Models/KyotoCAT/kyoto.htm
Model de previsió sobre el compliment de l’acord de Kyoto.

http://www.mediambient.bcn.es/cat/down/masu4_5.pdf
Declaració de Nagoya.

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

Aquest és el darrer número de l’Info 21 fins al proper mes de setembre.
El Centre de Recursos Barcelona Sostenible romandrà tancat de l’1 al 31
d’agost.
A partir de l’1 de setembre tornarem a obrir de dilluns a divendres de 9.30 a 14 h
i de 16.30 a 20 h. Des del 27 de setembre, també estarà obert els dissabtes d’11 a
13.30 h.

Us desitgem molt bones vacances!!!


