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ELS CENTRES D’ENSENYAMENT DE BARCELONA RENOVEN EL SEU
COMPROMÍS PER LA SOSTENIBLITAT

El dia 6 d’octubre, representants de 149
centres d’ensenyament de Barcelona van
assistir al Saló de Cent a l’acte oficial
d’inauguració del programa Agenda 21
Escolar del curs 2004-2005. L’acte va ser
presidit per l’alcalde de Barcelona, Joan Clos,
acompanyat per les tinentes d’alcalde Imma
Mayol i Marina Subirats. Totes les escoles
que ja havien participat en anys anteriors i
que renovaven el seu compromís van ser
citades pel seu nom, i representants de
l’alumnat de primària, del de secundària i del
professorat van intervenir breument explicant
els seus projectes i què els hi aporta aquesta
iniciativa. Quaranta-un centres que comencen enguany la seva Agenda 21 van signar
el Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat i van lliurar l’Acta de Compromís a l’alcalde.
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Durant l’acte es van presentar i lliurar als assistents les noves publicacions Guia per
fer l’Ecoauditoria del centre educatiu, adreçada a secundària, i Adoptem la ciutat,
adreçada a primària. També es va presentar el programa d’activitats escolars de medi
ambient que ofereix l’Ajuntament, Com funciona Barcelona?. La participant més
insòlita va ser la Ciclus, un personatge que visita les escoles per explicar aspectes
sobre el medi ambient de manera amena i divertida.

Trobareu informació detallada sobre l’Agenda 21 Escolar a
www.bcn.es/agenda21/A21_ESCOLAR.htm

ACCIÓ 21

Veniu als 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.

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.

Sessions:
22 d’octubre de 2004
Universitat de Barcelona
Fundació Futur
Institut d’Estudis de la Seguretat

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.

Auditories energètiques als edificis de la UPC
Amb el nou curs, s’ha iniciat la segona fase de les Auditories energètiques als edificis
de la Universitat Politècnica de Catalunya, en el marc del Pla d'Eficiència en el
consum de recursos. Aquest treball es realitza amb estudiants de l'Escola Politècnica
Superior d'Edificació de Barcelona, que desenvolupen el seu projecte final de carrera
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dins la línia d'investigació que s'ha creat amb aquesta finalitat. S'espera que els
treballs siguin presentats durant els mesos d'abril i juny de 2005.

Més informació sobre el Pla de Medi Ambient de la UPC:
www.upc.edu/mediambient/
www.bcn.es/agenda21/pla_accio/plaaccioUPC.pdf

Noves organitzacions que han presentat la fitxa-resum del seu Pla d’Acció
ASSOCIACIÓ INTERSECTORIAL DE RECUPERADORS I EMPRESES SOCIALS DE
CATALUNYA – AIRES

COL·LEGI DE FARMACÈUTICS DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA

EL TINTER. ARTS GRÀFIQUES, EDICIONS I PRODUCCIONS SAL

FUNDACIÓ ERSÍLIA

GARBI SERVICE SA

GREMI DE MISSATGERIA DE CATALUNYA

SOCIETAT CATALANA D'EDUCACIÓ AMBIENTAL - SCEA

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

INICIATIVES 21

Arrenca la campanya “A la feina i l’associació, bicia’t”
La Fundació Natura, el Centre Cultural Casa Elizalde i el Col·legi d’Aparelladors i
Arquitectes Tècnics de Barcelona són les tres entitats signants de l’Agenda 21 de
Barcelona que participen a la present edició de la campanya de promoció de la
bicicleta a la feina i a l'associació dinamitzada pel Bicicleta Club de Catalunya. Les
entitats disposaran de dues bicicletes durant un any i un recull de recursos per tal de
promoure l’ús de la bicicleta entre els seus treballadors i/o associats.

Per començar, durant la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura, realitzaran una
enquesta de Mobilitat per tal de conèixer fins a quin punt és sostenible la seva entitat i
com es pot incrementar l’ús de la bicicleta.

Trobareu més informació sobre la campanya a www.bacc.info

Noves activitats a l’Aula Ambiental del Punt Verd de barri de la Sagrada
Família
L’Aula comença ben aviat el seu programa de tardor amb activitats relacionades amb
els objectius 1, 4 i 8 del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat. La primera serà la
tertúlia-cafè Guanya diners, estalvia energia i recursos, a càrrec de la Fundació Terra,
el dijous 21 d’octubre a les 19 h. A la tertúlia es proposaran gestos senzills per tenir
una llar més sostenible i alhora estalviar diners a les factures.

El dimarts 26 d’octubre, també a les 19 h, es farà la sortida-taller Anem de compres, a
càrrec de Depana. L’activitat serà de caràcter pràctic; s’anirà al supermercat i
s’analitzaran els productes: origen, etiquetatge, característiques dels envasos... Per
altra banda, des del 25 d’octubre al 31 de desembre es podrà visitar al Punt Verd
l’exposició Consum responsable, consum sostenible.

L’Aula Ambiental ha estrenat el seu lloc web, que podeu consultar a www.aulambiental.org
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L’Ateneu d’Educació Ambiental, una proposta per a la formació permanent dels
educadors
La Societat Catalana d’Educació Ambiental, en col·laboració amb el Centre de
Recursos Barcelona Sostenible, emprèn per tercer curs l’Ateneu d’Educació
Ambiental, un programa de formació adreçat a les persones dedicades a crear,
desenvolupar i/o avaluar projectes i programes d’educació ambiental, i molt
especialment a aquelles que tenen com a responsabilitat la coordinació i formació
d’altres agents educatius.

Un dels propòsits de l’Ateneu és crear un espai enriquidor per a compartir entre iguals
les ansietats, preguntes, dubtes, obstacles, èxits... que genera la feina. Al mateix
temps, és una eina per a analitzar i construir el suport teòric que està a la base de les
propostes de treball, i enriquir la pràctica amb nous recursos, estratègies i activitats.

L’Ateneu constarà de deu sessions que tindran lloc, a partir del 3 de novembre, el
primer i tercer dimecres de cada mes, a les 18 h, al Centre de Recursos Barcelona
Sostenible. La dinàmica de les sessions és molt distesa i gira entorn a la presentació
per part d’algun assistent d’una experiència educativa, una activitat realitzada, el
disseny d’un material o l’esborrany d’una programació. L’exposició dóna peu a l’anàlisi
de la proposta, de vegades es suggereixen canvis, etc. La dinamitzadora de les
sessions és l’Hilda Weissmann, presidenta de la SCEA.

Més informació i inscripcions al Centre de Recursos Barcelona Sostenible.

Conferència europea sobre agències d’energia
L’Agència d’Energia de Barcelona participa activament en la Conferència Anual
sobre agències locals i regionals d’energia, ManagEnergy, que se celebra a
Brussel·les els dies 20 i 21 d’octubre. ManagEnergy és una iniciativa de la Direcció
General de Transports i Energia de la Comissió Europea. En la celebració anual de
2004 s’analitzaran els principals reptes i èxits aconseguits fins ara en l’àmbit de les
energies renovables i la gestió energètica a nivell local i regional, i també es
presentaran les perspectives de futur, tot debatent les principals iniciatives i les noves
Directives de la Comissió Europea.

La conferència es retransmetrà a través del web www.barcelonaenergia.com

MÉS RECURSOS

Anuari d’entitats catalanes de medi ambient
El passat 4 d'octubre el Centre UNESCO de Catalunya i la Fundació Territori i
Paisatge van presentar a l’auditori de la Pedrera la publicació Medi ambient. Anuari
d’entitats catalanes 2004. Des del 1998, el Centre UNESCO de Catalunya ha editat
aquest anuari ininterrompudament. Enguany la publicació ha aparegut en format
paper, editada conjuntament amb Angle Editorial, i també en format electrònic, gràcies
a la col·laboració de l'Ajuntament de Barcelona i el Departament de Medi Ambient i
Habitatge de la Generalitat de Catalunya.

Podeu accedir a l’anuari des de la pàgina web www.unescocat.org/anuari/

Subscripció a Newflash: butlletí del programa Life
Life és l’instrument financer per al medi ambient de la Comissió Europea. Edita
mensualment el butlletí electrònic Newflash, on trobareu notícies d’actualitat dels
projectes Life, propers esdeveniments i noves publicacions. Podeu consultar-lo o
subscriure-vos-hi des de la pàgina web
http://europa.eu.int/comm/environment/life/news/lifeflash/
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US RECOMANEM...

 ...que us planteu al Jardí Botànic de Barcelona el proper diumenge 24 d’octubre,
per celebrar el seu 5è aniversari. Hi haurà activitats molt diverses per a petits i
grans: tallers, música, contes, brindis... El Jardí obrirà a les 10 h i tancarà a les 20 h
com és habitual els caps de setmana. Més informació sobre el Jardí Botànic i com
accedir-hi a: www.jardibotanic.bcn.es

...que assistiu a la presentació de l’Informe 2004 de l'Observatori del Risc, La
tecnologia: llums i ombres, de l’Institut d'Estudis de la Seguretat. L’acte tindrà lloc
el dimecres 27 d’octubre a les 19 hores a la sala d’actes del Col·legi d’Enginyers
Tècnics Industrials de Barcelona (Consell de Cent, 365).

En motiu de la presentació, hi haurà una taula rodona en la qual intervindran Joan
Majó, doctor enginyer industrial i coautor de l’Informe, Jaume Curbet, editor de
Seguretat sostenible i coautor de l’Informe i Narcís Mir, director de l'Observatori del
Risc. Moderarà la taula el periodista Lluís Reales.

Cal confirmar l’assistència a l’Institut d’Estudis de la Seguretat (tel. 93 272 54 30,
ides@fundacio-ides.org ). Els assistents rebran un exemplar de l’Informe.

Més informació: www.seguretat.org

...que us informeu sobre les interessants jornades de caràcter internacional que
tindran lloc a Barcelona aquesta tardor:
- Seminari El planejament territorial a Europa: experiències innovadores,
organitzat pel Consorci Universitat Internacional Menéndez Pelayo de Barcelona -
Centre Ernest Lluch amb el suport de la Diputació de Barcelona. Tindrà lloc del 25 al
27 d'octubre al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, i constarà de tres
blocs temàtics: Cohesió territorial, Planificació del territori per al desenvolupament
sostenible i Nous processos de planejament: concertació i participació ciutadana.

Es pot consultar el programa detallat al web www.cuimpb.es (cal accedir a la secció de
cursos 2004) o contactar amb ana.camps@cuimpb.es

- Jornades internacionals Tramvia i Ciutat, organitzades per l'Associació per a la
Promoció del Transport Públic, els dies 9 i 10 de novembre. L’objectiu de les
jornades és estudiar la implantació del tramvia modern com a contribució per
aconseguir una ciutat més humana, segura, sostenible i competitiva, a través d'un
sistema de transport públic eficient. Compten amb el suport del Govern de Catalunya,
l’Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona, l’ATM i Tramvia Metropolità S.A.

Podeu consultar el programa complert a www.laptp.org/jornada/catala.pps
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INDICADORS DE L'AGENDA 21 DE BARCELONA

Indicador 16: Recollida selectiva de residus

Dades de 2002: 25.5%

Tendència desitjada: augment

Paràmetre de càlcul: (Residus recollits selectivament / total residus generats any) x 100
Inclou fraccions paper, orgànica, rebuig a metanització, voluminosos, vidre, punts verds,
envasos i Mercabarna (no orgànica)

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
www.bcn.es/agenda21 )

ACTIVITATS

DEL CONSELL MUNICIPAL DE MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT

Reunió de la Comissió Permanent
Aquest dimecres 20 d’octubre es realitzarà a l’Ajuntament de Barcelona una reunió de
la Comissió Permanent del Consell Municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat, no
ampliada, per tractar sobre la reforma de les Normes del Consell i presentar l’informe
d’indicadors locals de sostenibilitat de Barcelona de l’any 2004. Aquest informe estarà
disponible properament al web de l’Agenda 21 per a totes aquelles persones
interessades.

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


