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L’AGENDA 21 ALS DISTRICTES

Molts dels districtes de Barcelona estan en el procés de fer-se seva l’Agenda 21, amb
mecanismes propis que tenen per objectiu respondre als reptes de l’Agenda  21 de la
ciutat i alhora a les necessitats del districte.
En aquesta línia, el passat 13 de gener el districte de Sant Andreu va constituir el
seu Consell de Medi Ambient i Sostenibilitat. Una de les seves funcions principals
és el seguiment del desenvolupament de l’Agenda 21 del districte. El Consell ja ha
presentat l’esborrany dels grans objectius que es volen assolir, un document obert al
qual les entitats i els veïns i veïnes podran afegir tota mena de suggeriments o idees
que contribueixin a millorar-lo.
Així mateix, el districte de Sant Martí ha fet seu el Compromís Ciutadà per la
Sostenibilitat elaborant un document de 21 punts específics, el qual ha estat signat
per les entitats del districte en un acte solemne.
En propers informatius donarem compte de les iniciatives que es desenvolupen en
altres districtes.

ACCIÓ 21

La Universitat Politècnica de Catalunya ha presentat el seu 2n Pla de Medi
Ambient, que recull les propostes planificades per al període 2002-2005. Aquest nou
pla consolida la trajectòria iniciada amb el 1r Pla de Medi Ambient, implantat des de
1996. Els seus objectius són reforçar el compromís de la UPC amb el
desenvolupament sostenible, involucrar el conjunt de persones de la comunitat
universitària en el procés d’ambientalització global de la UPC, optimitzar la gestió dels
recursos disponibles i arribar globalment a les institucions. El pla preveu 13 projectes,
emmarcats en 4 àmbits diferents: formació; recerca i doctorat; vida universitària i
campus i coordinació i comunicació.



Trobareu informació detallada a la web http://www.upc.es/mediambient/

Foment de Ciutat Vella ha fet explícit l’alt nivell de coincidència entre els objectius i
línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat i els criteris establerts en el
Programa de Rehabilitació de Ciutat Vella. El districte de Ciutat Vella, la Generalitat
de Catalunya i la Comissió de Sostenibiltiat han signat un conveni per impulsar els
plans de rehabilitació com a contribució a l’Agenda 21 de Barcelona. A tal fi, s’ha
redactat un document on es desglossen les actuacions previstes i es relacionen amb
els diferents objectius i línies d’acció del Compromís. El programa de Rehabilitació del
Centre Històric de Barcelona per al període 2002-2005 contempla campanyes
específiques que responen a sis àmbits d’actuació: accessibilitat, medi ambient, espai
urbà, habitatge de lloguer i intervencions complementàries. En l’àmbit del medi
ambient, les intervencions se centren en dos aspectes relacionats amb la gestió de
l’aigua potable: instal·lació d’aigua directa en els edificis i foment de mesures
estalviadores d’aigua a l’interior dels habitatges.
Trobareu més informació sobre Foment de Ciutat Vella a la seva web
http://www.fomentciutatvella.net/

El municipi de Torrelles de Llobregat s'ha distingit des de fa anys per un tractament
ecològicament responsable de les deixalles. Fou, conjuntament amb Molins de Rei, el
primer municipi a introduir la separació en origen de la matèria orgànica, en el marc del
projecte Residu Mínim. Des del passat dia 14 de gener ha fet un pas més i ha iniciat el
sistema de recollida d’escombraries porta a porta i la taxa de pagament per
generació. Es tracta de la primera experiència a l’Estat espanyol en què un municipi
implanta una taxa d’escombraries en la qual ciutadans i establiments comercials
paguen segons la quantitat i tipus de deixalles generades i no un import fix, com és
habitual. Podeu demanar més informació sobre el programa a Ignasi Puig Ventosa
(ipuig@ent-consulting.com).

INICIATIVES 21

Roba Amiga és un projecte d'inserció laboral mitjançant la reutilització de roba en bon
estat a Catalunya. Es tracta d' una iniciativa conjunta de la Fundació Un Sol Món amb
les entitats Aires, que aplega 32 empreses d'inserció, i Càritas Catalunya, que des de
fa molts anys té un compromís en la recollida de roba. Amb la reutilització de roba es
dóna feina a moltes persones amb dificultats especials. Alhora, s’aprofiten millor els
recursos i es contribueix a disminuir el volum d’escombraries. Trobareu informació
detallada del projecte a http://www.unsolmon.org/reiclatge.html
L’Ajuntament de Barcelona col·labora amb aquest projecte a la nostra ciutat, i
l’executen les fundacions Engrunes i Formació i Treball. Les entitats que ho
desitgeu podeu demanar la instal·lació d’un contenidor i el servei de recollida de
roba. Per facilitar els tràmits, des del Centre de Recursos Barcelona Sostenible farem
una llista de tots els interessats. Truqueu-nos o envieu-nos un e-mail abans del 15 de
febrer.

L’entitat WWF/Adena ens fa saber que té establerts diversos torns de voluntaris per
anar a Galícia, especialment per ajudar en tasques de protecció de la fauna marina
contaminada. A la seva web hi ha un link directe on s'explica quin torns hi ha, com
anar-hi, etc. Trobareu la informació a http://www.xarxabcn.net/wwfbcn/



MÉS RECURSOS

El Centre de Recursos Barcelona Sostenible ha presentat recentment un breu recull de
documentació i recursos educatius per tractar temes relacionats amb el consum
responsable. El podeu obtenir en pdf a l’apartat de documentació de la web de
l’Agenda 21 Escolar http://www.bcn.es/agenda21/A21_ESCOLAR
Al mateix apartat trobareu reculls de documentació i recursos educatius sobre energia,
aigua, materials i residus i biodiversitat.

US RECOMANEM...

...que llegiu la Guia de bones pràctiques ambientals sindicals, editada gràcies a un
conveni de col·laboració signat entre l’Ajuntament de Barcelona i la Unió General de
Treballadors (UGT) en el marc de l’Agenda 21 de Barcelona.  Aquesta publicació és el
número 11 de la col·lecció Guies d’educació ambiental i està a la vostra disposició al
Centre de Recursos Barcelona Sostenible.

ACTIVITATS
DEL CONSELL MUNICIPAL DE MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT

Sessió extraordinària sobre el Prestige
Com a continuació del que es va parlar a la reunió extraordinària realitzada el 18 de
desembre, us facilitem aquestes dues informacions:
1) Full Informatiu número 1 de l’Agència de Salut Pública de Barcelona, monogràfic

sobre efectes potencials dels residus de petroli del Prestige sobre la salut. Us
l’adjuntem en arxiu vinculat (informatiusalut.doc).

2) Llista de plans d’emergència vigents a Barcelona. Us l’adjuntem en arxiu vinculat
(plansemergencia.doc). Si alguna entitat membre del Consell està interessada en
tenir el text d’algun d’aquests plans, el pot sol·licitar per escrit a la Direcció de
Serveis de Protecció Civil, Plaça de Carles Pi i Sunyer, 8-10. 08001 Barcelona.

Indicadors
El dia 8 de gener es va celebrar una reunió oberta de la Comissió Permanent del
Consell, amb una assistència molt nombrosa. El punt central de l’ordre del dia va ser la
presentació dels 25 indicadors proposats per al seguiment de l’Agenda 21 de
Barcelona. Aquests indicadors han estat proposats per un grup de treball constituït per
una vintena de membres voluntaris del Consell i s’ha comptat, també, amb nombroses
contribucions que altres membres han fet arribar per escrit. Va seguir a la presentació
un interessant diàleg, amb molta participació, en el qual els assistents van valorar
positivament la feina feta i van aportar comentaris i suggeriments de millora. Així
s’acabarà de configurar una primera bateria d’indicadors que, a mesura que convingui,
podrà ser completada i millorada.

Premis Acció 21
A la mateixa reunió es va donar coneixement de la propera convocatòria dels Premis
Acció 21, que tenen per objectiu estimular iniciatives d’acció orientades a contribuir a
l’assoliment dels objectius del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat. Us informarem



més àmpliament quan les bases siguin aprovades.

Dirigiu qualsevol informació, consulta o suggeriment a:
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