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

 

JULIOL-AGOST 201

 

ELS SIGNANTS A LA PANTALLA
Representants d’algunes organitzacions ens expliquen la seva experiència
a l’Agenda 21, quines relacions estableixen amb altres signants i quins
són els seus reptes de futur.

> Per saber-ne més

AIRE NET. FES EL PAS!
Del 22 al 29 de setembre la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura
aposta per la millora de la qualitat de l’aire a les ciutats a través d‘un
transport menys contaminant.

> Per saber-ne més

 

 

   

 

  

DEL CAMP AL MERCAT
El Palau Robert acull fins al 15 de setembre una exposició que reivindica
l’agricultura de proximitat des del punt de vista econòmic, social i paisatgístic.

> Per saber-ne més

 

  

AJUTS A L’ECOINNOVACIÓ
No us perdeu les dues convocatòries d’ajuts per a la innovació en projectes de
caire ambiental per a petites i mitjanes empreses.

> Per saber-ne més
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NATURA, CIVISME I CONSUM RESPONSABLE
Si teniu propostes interessants en aquestes temàtiques, podeu optar a la
candidatura d’algun dels premis que hi ha en marxa aquest estiu.

> Per saber-ne més

 

BONA NIT, BARCELONA!
El 20 de juliol tindrà lloc al Poble Espanyol un festival de música amb
criteris sostenibles com a valor afegit. Energia, residus i mobilitat són
aspectes que es tenen en compte en aquest esdeveniment.

> Per saber-ne més

MONEDES SOCIALS EN ALÇA
La crisi social i ambiental ha fet sorgir diversos projectes d’economia
alternatius al model actual. La XES i Elisava són dos dels impulsors a
Barcelona. Conegueu l’Ecosol i The Social Coin!

> Per saber-ne més

 

 

  

EDUCACIÓ PER A LA TRANSFORMACIÓ SOCIAL
Entrepobles organitza la III Trobada d’Experiències Transformadores per a una
educació en temps de crisi. Envieu les vostres propostes fins al 20 de juliol.

> Per saber-ne més

 

  

V4LORS
Al documental de Can Cet es mostra com un centre especial de treball pot ser
viable econòmicament i dur alhora una important tasca social i ambiental.

> Per saber-ne més

 

  

FINALISTES A LA CASA DE LES IDEES
El “cloudhousing” de Vida+facil és un dels deu projectes seleccionats en aquest
debat ciutadà sobre com encarar els reptes de l’habitatge a Barcelona.

> Per saber-ne més

 

PER UN ESTIU RESPONSABLE
A l’estiu concentrem gran part de les activitats d’oci que fem durant l’any.
Per gaudir de les vacances amb el menor impacte ambiental possible,
els signants ens faciliten alguns consells.

> Per saber-ne més
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PREMIS A LA MILLORA AMBIENTAL DE L’ECONOMIA
L’Incubaeco Barcelona 2013 va finalitzar amb l’atorgament de 3 premis
per a persones emprenedores amb idees de negoci basades en la
sostenibilitat. Conegueu tots els projectes hi van participar.

> Per saber-ne més

 

 

  

FEU CRÉIXER EL VERD DE LA CIUTAT
Amb el Mapa d’Horts podreu localitzar els diferents tipus d’hort que hi ha a la
ciutat: als espais públics, balcons, terrats... Poseu-hi el vostre!

> Per saber-ne més

 

  

SIGNANTS DEL COMPROMÍS 22
Kapacity & Diversity, que fomenta la inserció social al mercat laboral, és el nou
signant d’aquest mes.

> Per saber-ne més

 

  
PLANS D’ACCIÓ
Tenim x nous plans d'acció

> 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, 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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