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FORMACCIÓ 21

Després de les vacances d’estiu, comença un nou període d’activitat, amb nous
recursos per ajudar les organitzacions signants del Compromís Ciutadà per la
Sosteniblitat que vulguin elaborar el seu pla d’acció. Entre aquests recursos s’inclou un
programa anomenat FormAcció 21, creat per donar suport a les entitats i empreses
en els aspectes que les mateixes organitzacions demanen. Es tracta d’una oportunitat
per adquirir coneixements, intercanviar experiències i treballar en xarxa.
El programa de FormAcció 21 serà trimestral. S’inicia aquesta tardor amb dues
sessions monogràfiques, la primera sobre com fer un pla d’acció participatiu i la
segona sobre l’oficina verda.

Totes dues sessions són gratuïtes. Cal inscriure's prèviament personalment, per
telèfon, fax o correu electrònic a la secretaria de l'Agenda 21.

Sessió formativa: Com elaborar un pla d’acció de forma participativa?
El pla d’acció definit per una organització ha de ser de qualitat, la seva execució eficaç
i el compromís dels seus membres, màxim. Per assolir aquests objectius la participació
dels integrants del col·lectiu és un factor clau. Però, què vol dir “participació”? Com
convé canalitzar aquesta participació durant el disseny del pla, durant la seva execució
i durant l’avaluació? Quins són els recursos que tenim a l’abast per fomentar-la? Quins
factors hem de tenir en compte per assolir una participació real i de qualitat?

Aquests aspectes i molts d’altres seran tractats a la primera sessió FormAcció21 de la
mà de Serveis de Participació Interactiva, responsables de la metodologia participativa
seguida en l’Agenda 21 de Barcelona. La sessió tindrà lloc el dimarts 21 d’octubre de
10 a 14 h, al Centre de Recursos Barcelona Sostenible.

Sessió formativa: L’Oficina Verda
L'ambientalització interna de la pròpia organització és un procés compartit entre tots
els implicats: treballadors, responsables de compres o contractació de serveis i



proveïdors. És un compromís amb la preservació de l’entorn, i suposa un estalvi de
recursos, la utilització de productes i materials més eficients i més respectuosos amb
el medi ambient i una millora en la qualitat de vida al lloc de treball.

Aquesta sessió formativa es realitza en col·laboració amb Ecoinstitut, dimarts 18 de
novembre de 10 a 14 h, al Centre de Recursos Barcelona Sostenible.

ACCIÓ 21

Ús del logo de l’Agenda 21
Les organitzacions signants del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat poden utilitzar
el logo de l'Agenda 21 de Barcelona per identificar totes les seves iniciatives que es
relacionin amb els objectius i continguts del Compromís. El logo es pot obtenir
d'aquest mateix butlletí electrònic o de la web. També es pot demanar amb definició
més alta a la secretaria de l'Agenda 21: agenda21@mail.bcn.es

Mercè 2003: Espai Sostenibilitat
L'Agenda 21 de Barcelona serà present a les festes de la Mercè, a l'Espai
Sostenibilitat situat al Moll de la Fusta. Del 20 al 24 de setembre hi haurà jocs, tallers i
activitats diverses entorn d'aspectes tractats al Compromís Ciutadà per la
Sostenibilitat. Al mateix Port Vell, altres espais es dedicaran a temes relacionats amb
la participació i la convivència. A més a més de l'Espai Sostenibilitat, hi trobareu el prat
de la Pau, l'Espai Joventut, l'Espai Solidaritat, l'Espai Interculturalitat, l'Espai per a
Tothom...

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

INICIATIVES 21

Campanya de promoció de la bicicleta de l'Agenda 21
Tal com es va anunciar a l'Info 21 número 8, el Bicicleta Club de Catalunya, en
conveni amb l’Ajuntament de Barcelona i en el marc de l'Acció 21, ha endegat una
iniciativa per afavorir el coneixement i la integració de la bicicleta en els
desplaçaments habituals dels treballadors i membres de les entitats signants del
Compromís. Les entitats que s'hi han acollit es comprometen a desenvolupar les seves
pròpies campanyes internes de difusió de la bici. Per fer-ho, disposaran durant un any
d'un seguit d’eines: una o dues bicicletes plegables amb material de seguretat, unes
sessions de formació, suport informatiu i servei d’assessorament.

Les entitats que hi participen són la Fundació Pere Tarrés, l'Associació de Veïns de
Sant Andreu – Palomar, el Punt Verd Sagrada Família i el Centre UNESCO de
Catalunya. Ja tenen les bicicletes a la seva disposició, i les sessions de formació
tindran lloc del 2 al 4 d'octubre.

MÉS RECURSOS

"L’avaluació de l’educació ambiental” és el nou llibre de la Col·lecció Monografies
d’Educació Ambiental, editada per la Societat Catalana d’Educació Ambiental i la
Societat Balear d’Educació Ambiental. Pot ser una eina molt útil per a totes aquelles
persones que treballen en el camp de l’educació ambiental i veuen la necessitat de
valorar, de forma pragmàtica i senzilla, la tasca que desenvolupen.



Podeu consultar tota la col·lecció Monografies d’Educació Ambiental al Centre de
Recursos Barcelona Sostenible.

US RECOMANEM...

... assistir a la inauguració de l’exposició “Diners fan bé, diners fan mal”, que
tindrà lloc el dissabte 20 de setembre, a les 13 hores, a la carpa de FETS -
Finançament Ètic i Solidari (Moll de la Fusta, prop de la passarel·la d’accés al
Maremàgnum).

“Diners fan bé, diners fan mal” és una exposició sobre l’ús ètic dels diners adreçada a
tots els públics, que té per objecte donar a conèixer el fenomen de la banca ètica a
Catalunya i arreu del món. El muntatge inaugural forma part de l’espai de l’Agenda 21
a les Festes de la Mercè.  Es podrà visitar del 20 al 24 de setembre, de les 11 a les
14.30 hores i de les 17 a les 20 hores.

... participar al Dia Europeu sense Cotxes, el 22 de setembre. Trobareu informació
sobre els actes que tindran lloc al passeig de Gràcia de Barcelona a
http://www.bcn.es/merce/

Per trobar informació d'àmbit europeu, consulteu la web http://www.mobilityweek-
europe.org

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


