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

 

MAIG 2013

 

LES ESCOLES COMPARTEIXEN LES SEVES ACCIONS
Els dies 28 de maig i 11 de juny els centres de l’Agenda 21 Escolar celebren
el final de curs. Serà un moment per intercanviar experiències entre
l’alumnat i entregar la memòria d’actuacions.
> Per saber-ne més

SIGNANTS ALS ESPAIS BUITS DE LA CIUTAT
Bioarquitectura Mediterrània, Tarpuna Cooperativa d’Iniciatives Sostenibles
i l'Associació Cultural Casa Orlandai gestionaran algun dels emplaçaments
del concurs Pla BUITS. Conegueu els seus projectes.
> Per saber-ne més
 

 

   

 

  

OBJECTIU: RESPONSABILITAT SOCIAL
En el marc de la Setmana de la Responsabilitat Social, alguns signants i la
Secretaria de l’Agenda 21 participaran a la Fira que tindrà lloc el 12 de juny.
> Per saber-ne més

 

  

EINES VIRTUALS QUE ENS AJUDEN
Una eina per escollir l’arbrat més adequat segons les seves característiques i una
base de dades oberta sobre petjada de carboni us poden resultar útils en la vostra
feina.
> Per saber-ne més
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ANIMEU-VOS A CONCURSAR!
El concurs “El món que vols” i el 2n Premi de Medi Ambient de l’Institut d’Estudis
Catalans són dues propostes per cercar finançament als vostres projectes.
> Per saber-ne més

 

ELS HOTELS PROMOUEN LA REDUCCIÓ DE CO2
El Departament de Territori i Sostenibilitat i el Gremi d'Hotels de Barcelona
han signat un conveni de col•laboració per a la reducció de les emissions
de CO2 als establiments associats.
> Per saber-ne més

ARQUITECTURA I SALUT EN UN ÚNIC CONGRÉS
El 20 i 21 de juny tindrà lloc el 2n Congrés d’Arquitectura i Salut. Les
ciutats smart i saludables, l’ambient interior dels edificis i nous paradigmes
de l’arquitectura formaran part del programa.
> Per saber-ne més
 

 

  

BILL MOLLISON ENS PARLA DE PERMACULTURA
Del 21 de juny al 5 de juliol tindrà lloc a Barcelona un curs sobre permacultura
organitzat per l’Institut d’Arquitectura Avançada de Catalunya.
> Per saber-ne més

 

  

COMPENSA LA TEVA OCUPACIÓ D’ESPAI
Acciónatura ha creat una eina per compensar el sòl ocupat per una organització
mitjançant la preservació d'un hàbitat de vida salvatge amenaçada.
> Per saber-ne més

 

  

L’EMPRENEDORIA SOCIAL, BEN A PROP
Consulteu el reportatge sobre emprenedoria social a Ciutat Vella a la videoteca de
l’Agenda 21. Descobrireu els projectes que desenvolupen els signants.
> Per saber-ne més

 

PENSA, MENJA, ESTALVIA
Web amb activitats, cartell de bones pràctiques, guies divulgatives, tallers
de cuina... De l’1 al 9 de juny celebrem el Dia Mundial del Medi Ambient
en contra del malbaratament alimentari!
> Per saber-ne més
 

A L’AGENDA 21 COMPARTIM RECURSOS I SERVEIS
Durant el maig hem rebut suports de bicicletes de B:SM, entrades per a
Biocultura de l’Associació Vida Sana i bicicletes estàtiques de la Fundació
Claror. I vosaltres, teniu alguna oferta?
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> Per saber-ne més
 

 

  

DEBAT SOBRE ENERGIA A L’ESMORZAR D’ACCIÓ 21
El 10 de maig, una cinquantena de signants van compartir experiències sobre
diferents possibilitats d’autoproducció energètica. Consulteu les presentacions.
> Per saber-ne més

 

  

SIGNANTS DEL COMPROMÍS 22
4 organitzacions han renovat la seva signatura amb el nou compromís i 11 s’han
adherit a la xarxa al maig. Benvinguts!
> Per saber-ne més

 

  

PLANS D’ACCIÓ
Consulteu els plans d’acció de Boscana, Can Cet Centre d'Inserció Socio-laboral i
Enprensa Comunicació Verda. Descarregueu-vos la nova fitxa per fer els vostres.
> 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, us informem que les vostres dades personals resten incorporades al fitxer Serveis
d’Informació i Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de Barcelona, amb la finalitat de gestionar de
forma multicanal el servei d’informació i l’atenció a les persones que contacten amb aquest
Ajuntament i/o fan ús de serveis municipals, així com informar d’aquells serveis o actuacions
municipals que, en base a les dades facilitades, es consideri que poden ser del seu interès. No es
cediran dades a tercers excepte quan ho requereixi la pròpia tramitació o la persona usuària ho
autoritzi expressament. 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.

En el cas que no vulgui que l’Ajuntament de Barcelona utilitzi aquest mitjà per informar-li de
serveis o actuacions municipals que consideri que poden ser del seu interès faci 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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