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DOS ANYS DE COMPROMÍS: LES ACCIONS A L’ALÇA

El passat mes de juliol es van complir dos anys del primer acte de signatura del
Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat per part d’organitzacions de la ciutat, realitzat
al Saló de Cent. Des d’aleshores el nombre de signants ha anat augmentant de
manera constant fins que, coincidint amb l’aniversari, ha superat el llistó dels dos-
cents.

La progressió, però, no ha estat només quantitativa. Cada vegada més, els
compromisos es concreten en accions, i aquestes es van fent públiques. Actualment
un total de vint-i-sis fitxes-resum de Plans d’Acció d’entitats i empreses signants del
Compromís ja es poden consultar al web de l’Agenda 21. Nou d’aquestes
organitzacions van presentar també el seu Pla d’Acció als esmorzars d’Acció 21
realitzats la primavera passada, i sis més ho faran durant la tardor.

No s’ha d’oblidar que els signants de l’Acta de Compromís s’han compromès a
treballar activament en els objectius i línies d’acció de l’Agenda 21 de Barcelona i a fer
públiques les accions concretes que configuren la seva contribució.
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A tots aquells signants que encara no heu fet el Pla d’Acció, o que no heu trobat el
moment de plasmar-lo a la fitxa-resum, us recordem que la secretaria de l’Agenda 21
us ofereix assessorament personalitzat, a la vostra pròpia seu si així ho preferiu. La
reunió amb l’assessor no ha de ser necessàriament de caràcter tècnic; pot ser una
ocasió per exposar les vostres expectatives, problemes o dubtes. Només cal que
envieu un e-mail o truqueu al 93 237 47 43. També és molt recomanable que, si teniu
disponibilitat, assistiu als esmorzars d’Acció 21 per fer-vos una idea més clara dels
possibles continguts i de tot el potencial d’un Pla d’Acció. En aquest mateix Info 21
trobareu la convocatòria als propers esmorzars.

ACCIÓ 21

Suport per a la realització d’ecoauditories sobre els residus en el marc del
Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat
En el marc del programa de suport a les organitzacions signants del Compromís
Ciutadà per la Sostenibilitat, la secretaria tècnica de l’Agenda 21 de Barcelona proposa
a les entitats i empreses interessades l’endegament d’un procés participatiu d’auditoria
dels residus, que doni com a resultat mesures concretes de minimització i millora de la
gestió.

El CEPA (Centre d’Ecologia i Projectes Alternatius), amb una llarga experiència en el
camp de la reducció dels residus, serà l’entitat animadora d’aquest procés i
proporcionarà un assessorament continuat sense cost econòmic per a les
organitzacions participants. Aquestes hauran d’assignar un equip de treball o
responsable específic i estar disposades a dedicar-s’hi activament.

Totes les organitzacions interessades en participar-hi poden fer arribar la seva
sol·licitud a la secretaria de l’Agenda 21 entre el 15 de setembre i el 15 d’octubre,
indicant el nom de l’entitat, la persona responsable i les dades de contacte. Si el
nombre de demandes supera les 10, se’n farà una selecció. Les sol·licituds
acceptades es donaran a conèixer a finals de novembre, i les ecoauditories es
desenvoluparan durant l’any 2005.

Podeu sol·licitar més informació a la secretaria de l’Agenda 21.

Tornen els esmorzars d'Acció 21
Per tal de difondre els plans d’acció realitzats per les entitats i empreses signants del
Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat, compartir experiències i fomentar la reflexió
i el debat sobre la implementació col·lectiva de l'Agenda 21 a la ciutat, el Consell de
Medi Ambient i Sostenibilitat convoca uns esmorzars de treball en el curs dels quals
els representants de les organitzacions fan una breu explicació del seu pla per
permetre un torn de preguntes i comentaris.

Els esmorzars d’Acció 21 van començar la primavera de 2004 amb bona acollida i
una valoració molt positiva dels assistents... i no només pels deliciosos entrepans!
Gràcies a l’èxit de la iniciativa, s’ha decidit donar-hi continuïtat aquesta tardor.

Totes les organitzacions signants del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat i els
membres del Consell Municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat hi són convidats.

Dies: els divendres 22 d’octubre i 12 de novembre

Hora: de 9 a 10.30 h.

Lloc: Reial Cercle Artístic de Barcelona, carrer Arcs, 5.
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Sessions:
22 d’octubre de 2004
Universitat de Barcelona
Fundació Futur
Tercera entitat, a confirmar

12 de novembre de 2004
Fundació Natura
Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona
Parcs i Jardins de Barcelona. Institut Municipal

Inscripció imprescindible i gratuïta. Places limitades
Confirmeu l'assistència a:
Secretaria de l’Agenda 21. Tel. 93 237 47 43 agenda21@mail.bcn.es
Cal indicar el nom de la persona que s’inscriu, l’organització a la qual pertany i les
dades de contacte.

Nous signants del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat
RGA – ROADA SCCL

La llista complerta de signants es pot consultar al web de l’Agenda 21.

Noves organitzacions que han presentat la fitxa-resum del seu Pla d’Acció
COL·LEGI D’ENGINYERS TÈCNICS INDUSTRIALS DE BARCELONA

PARCS I JARDINS DE BARCELONA. INSTITUT MUNICIPAL

Els Plans d’Acció presentats pels signants es poden consultar en format pdf al
web de l’Agenda 21.

INICIATIVES 21

El projecte Itinera dóna a conèixer els valors ambientals del campus de la UPC al
Baix Llobregat
El Campus del Baix Llobregat de la Universitat Politècnica de Catalunya, situat al
municipi de Castelldefels i integrat al Parc Mediterrani de la Tecnologia, és el primer de
l’Estat creat amb criteris ambientals pel que fa al disseny, la construcció i l’ús quotidià
de les instal·lacions. Exemplifica com fer compatible l’activitat universitària i
empresarial amb la preservació dels valors naturals d’un espai representatiu de
l’ecosistema deltaic mediterrani. Per donar a conèixer els valors naturalístics i
tecnològics d’aquest campus, s’ha impulsat el projecte ITINERA, centrat en un itinerari
ambiental. Es tracta d’una iniciativa innovadora que es basa en la implicació
d’estudiants de la UPC que, prèviament formats, actuen com a guies de l’itinerari, i en
la participació de centres de secundària com a visitants. La interrelació entre els dos
col·lectius d’estudiants aporta un valor afegit al projecte.

Més informació: www.upc.edu/mediambient/
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Àpats sostenibles al carrer Llibertat
Fruit dels premis Vila de Gràcia i Acció 21 2003, l’Associació de Veïns del Carrer
Llibertat ha volgut donar un altre pas endavant per fer més sostenibles les festes del
carrer, i ha obsequiat els socis i veïns amb un kit de vaixella reutilitzable, contingut en
una bossa festiva. La intenció és que a les nombroses festes que celebren (calçotada,
Sant Joan, Festa Major...) tothom es porti de casa els estris penjats còmodament a
l'esquena. El kit ja es va posar en pràctica al sopar de carmanyola de la Festa Major,
amb èxit rotund.

MÉS RECURSOS

Convocatòria del III Premi a la Millor Informació Ambiental i de Sostenibilitat per
a empreses
La Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA) i
l’Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE) convoquen el III Premi
a la Millor Informació Ambiental i de Sostenibilitat per a empreses, per tal de distingir a
les companyies de més transparència en aquest àmbit.

Els premis es concedeixen en dues modalitats: millor memòria ambiental i millor
memòria de sostenibilitat. Addicionalment, s’estableix una menció especial a la millor
memòria d’una PIME. Poden presentar-s’hi empreses públiques i privades i el termini
finalitza el 15 d’octubre. L’empresa guardonada en cada modalitat rebrà un diploma i
una escultura que podrà incloure al seu web en forma de logotip. El jurat determinarà
les empreses que poden accedir a la fase internacional del concurs.

Més informació: http://www.aeca1.org/premiomedioambiental/bases.pdf

Informació sobre el Fòrum Urbà Mundial
Del 13 al 17 de setembre ha tingut lloc a Barcelona el Fòrum Urbà Mundial, organitzat
per UN-Habitat (el Programa d’Assentaments Humans de les Nacions Unides) i el
Fòrum Barcelona 2004. Ha estat un dels actes del Fòrum de més relleu internacional.

La revista Sostenible ha fet un extens seguiment de l’esdeveniment. Trobareu la
informació a www.sostenible.es/pubnoticia/inici.asp

Trobareu un informe detallat del Fòrum en anglès al web d’Habitat
www.unhabitat.org/wuf/2004/

Al web del Fòrum 2004 s’està preparant un article de síntesi del diàleg. També estan
disponibles les ponències en format multimèdia i els textos en anglès:
www.barcelona2004.org/cat/eventos/dialogos/ficha.cfm?IdEvento=181

Portal sobre gestió turística sostenible
La Fundación Entorno, en col·laboració amb l’empresa Johnson Diversey, ha endegat
un nou portal d’informació sobre gestió turística sostenible. Hi trobareu les tendències
més recents relacionades amb els aspectes ambientals i socials del sector i podreu
accedir a un ampli ventall d’eines de manera gratuïta. Hi ha apartats de notícies,
agenda d’esdeveniments, normativa i subvencions, formació, base de dades de
permisos ambientals, biblioteca, directori d’empreses i servei gratuït d’informació
periòdica.

Visiteu el portal a www.turismosostenible.info
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Fe d’errades:

Al número 30 de l’Info 21 us suggeríem consultar les novetats de la secció de
Biblioteca de la revista Sostenible. L’adreça correcta del web és www.sostenible.es

US RECOMANEM...

...que visiteu l’exposició La línia roja: com fer fusta sense malmetre el bosc, a
CosmoCaixa, el nou museu de la ciència de la Fundació “la Caixa”. Mitjançant dos
exemples concrets d’explotació forestal, un a la selva amazònica brasilera i un altre al
Montseny, l’exposició mostra com el coneixement científic pot establir la fràgil frontera
entre la riquesa durable i la ruïna sobtada: és la línia roja. El museu s’inaugura el
proper dissabte 25 de setembre a les 9 del vespre, i l’entrada serà gratuïta fins el 9 de
gener.

Més informació: http://www.noumuseudelaciencia.com/

...que us informeu sobre la jornada “Mobilitat i eixos de comunicació al litoral de
la Regió Metropolitana de Barcelona”, que es farà el proper dijous 30 de setembre a
l'Auditori del Consorci El Far. Entre d’altres, la jornada comptarà amb les intervencions
de Miquel Sodupe, director-gerent de Barcelona Regional; Josep Manau, gerent de
Renfe Rodalies; Pau Noy, President de l’Associació per a la Promoció del Transport
Públic, i el socioecòleg Ramon Folch.

Més informació: www.elfar.diba.es

...que participeu en els actes de la Setmana de l’Energia, que tindrà lloc del 2 al 8
d’octubre de 2004. Trobareu informació detallada al web de l’Institut Català d’Energia
http://energia.icaen.es/WebSetmanaEnergia/

L’Agència d’Energia de Barcelona i el Centre de Recursos Barcelona Sostenible
organitzen durant aquestes dates visites a instal·lacions solars municipals, al CRBS i al
parc eòlic del Pradell de la Teixeta. Més informació a
http://www.barcelonaenergia.com/cat/actualitat/agenda.htm i al Centre de Recursos
Barcelona Sostenible.

...que assistiu a les conferències del cicle “Medi Ambient i Cooperació
Internacional”, organitzat per Entrepobles i Acció Ecologista - Ecologistes en
Acció de Catalunya. Les sessions tenen lloc a Can Basté (passeig de Fabra i Puig,
274), a partir de les 19.30 h, un dimecres de cada mes. La propera, “Extracció petrolera i
contaminació a l'Amazonia” , serà el 20 d’octubre. Es projectarà el vídeo "Oleoducte-
contaminació-pobresa a l'Equador".

Més informació: www.agenda.pangea.org/ecologia

...que us informeu sobre la conferència internacional Engineering Education in
Sustainable Development (Formació Tecnològica en Desenvolupament
Sostenible), que s’organitza del 27 al 29 d’octubre a la Universitat Politècnica de
Catalunya.

Més informació: http://congress.cimne.upc.es/eesd2004/

...que consulteu el nou web de BCNeta, totalment actualitzat: www.bcn.es/neta
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...que gaudiu de les festes de la Mercè! Trobareu el programa complert a
www.bcn.es/merce/

INDICADORS DE L'AGENDA 21 DE BARCELONA

Indicador 15: Recollida de matèria orgànica

Dades de 2002: 48.356 kg/any

Tendència desitjada: augment. Objectiu quantitatiu del Compromís: recuperar el 80% de la
matèria orgànica entre compost i metanització.

Paràmetre de càlcul: Fracció de matèria orgànica recollida selectivament.
S’han considerat les fraccions comercial, domèstica, Parcs i Jardins i Mercabarna.

Font: Ajuntament de Barcelona. Sector de Serveis Urbans i Medi Ambient

Fa referència a l'objectiu 6 del Compromís Ciutadà: Reduir la producció de residus i
fomentar la cultura de la reutilització i el reciclatge

Línia d'acció relacionada: 6.4 (podeu consultar el text íntegre del Compromís Ciutadà a
http://www.bcn.es/agenda21)

El butlletí electrònic Info 21 s'envia a totes les organitzacions signants del
Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat - Agenda 21 de Barcelona. Us agrairíem
que en féssiu difusió interna dins la vostra entitat o empresa.
L'Info 21 es nodreix de les notícies aportades pels signants. Feu arribar aquelles
informacions que vulgueu difondre a agenda21@mail.bcn.es

Dirigiu qualsevol informació, consulta o suggeriment a:

Secretaria Agenda 21
Centre de Recursos Barcelona Sostenible
c. Nil Fabra, 20
Tel: 93 237 47 43
Fax: 93 237 08 94
agenda21@mail.bcn.es
www.bcn.es/agenda21


