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ELS CENTRES DE RECURSOS PEDAGÒGICS AMB L’AGENDA 21

Els centres de recursos pedagògics (CRP) de Barcelona són serveis educatius fruit
d’un conveni entre el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i
l’Ajuntament de Barcelona, per a donar suport a l'activitat pedagògica dels centres
educatius i a la tasca docent del professorat. Hi ha un CRP a cada un dels 10 districtes
municipals.
Des de fa més de dos anys, tots els CRP es reuneixen en sessions de treball
trimestrals al Centre de Recursos Barcelona Sostenible, convocats per l’Institut
d’Educació i el CRBS, per tractar temes relacionats amb l’educació ambiental i la
sostenibilitat. Una de les iniciatives endegades des de bon començament va ser la de
crear a cada CRP un racó de sostenibilitat, que mostrés de manera explícita als seus
usuaris què ofereix el centre de recursos en aquest àmbit. El racó és diferent en cada
cas, i pot incloure per exemple un tauló d’anuncis, un apartat amb la nova bibliografia
adquirida sobre sostenibilitat, una secció a la web o uns rètols explicant les bones
pràctiques que es duen a terme al CRP.
La darrera sessió de treball trimestral, realitzada el 31 de gener, es va titular “Com fer
l’Agenda 21 del CRP?” . Una part de la sessió va consistir en l’exemple de com fer una
ecoauditoria sobre el paper d’oficina. També es va dedicar un temps a informar sobre
les novetats de l’Agenda 21 Escolar. L’aportació que els CRP poden fer a l’Agenda 21
Escolar és de gran interès: el fet que el seu àmbit d’actuació sigui el districte els hi
proporciona un bon coneixement de la realitat del seu territori i un vincle directe amb
els centres d’ensenyament d’aquest.
Trobareu més informació sobre els CRP a http://www.bcn.es/IMEB/crp/



ACCIÓ 21

Els transports públics de Barcelona són dels menys contaminants del món. Des
de 1995, Transports Metropolitans de Barcelona va assumir com a objectiu
d'empresa que el desenvolupament de les seves instal·lacions fos respectuós amb el
medi ambient. Té un programa d'implantació de sistemes de qualitat segons la Norma
Internacional ISO 14001, de manera que ha assolit uns estàndards de qualitat en la
gestió dels seus processos essencials com a organització.
Una de les iniciatives destacades és l'aplicació del gas natural en els autobusos de
Barcelona i la seva àrea metropolitana, vehicles que ja veiem circular habitualment. El
projecte més innovador és, però, el desenvolupament d'autobusos alimentats amb
hidrogen. Aquest projecte, anomenat CUTE (Transports Urbans Nets per a Europa),
pretén la implantació de les piles d'hidrogen com a energia neta per al transport de
passatgers. Hi participen les ciutats de Barcelona, Madrid, Amsterdam, Estocolm,
Hamburg, Stuttgart, Londres, Luxemburg, Porto i Reykjavik. Transports Metropolitans
de Barcelona, com la resta d'operadors del projecte, incorporarà aquest any 2003 tres
vehicles d'hidrogen per fer les proves i descobrir les opinions dels ciutadans.
Trobareu més informació a http://www.tmb.net/cat/tmb_per_tu/pertu.jsp

EL TINTER Arts Gràfiques, Edicions i Produccions s.a.l. és una empresa gràfica
declaradament compromesa en desenvolupar totes les seves activitats (comercials,
administratives, de producció i investigació) amb el màxim respecte per la protecció i
conservació del medi ambient. El setembre del 2000 va fer la seva primera Declaració
Mediambiental, en la qual es reflectia un treball realitzat durant dos anys, durant el
qual es va dissenyar i implantar el Sistema de Gestió Mediambiental, sota la
normativa ISO 14001 i sota la normativa EMAS. Des d’aleshores, s’ha compromès en
redactar anualment una Declaració Mediambiental Simplificada, i cada tres anys, una
de completa. A la Declaració Simplificada s’hi recullen els objectius de l’any
corresponent i les dades quantitatives sobre generació i gestió de residus, consum
d’energia, d’aigua, de primeres matèries i de materials auxiliars, juntament amb les
d’anys anteriors. Els gràfics comparatius són una clara evidència dels resultats positius
del sistema de gestió ambiental.
Per a l’any 2003 es plantegen com a repte implantar la nova EMAS II, ampliant la
implicació de El Tinter en la protecció del medi ambient.
El text de les declaracions està disponible a la web http://www.eltinter.com/

Signants del compromís
En arxiu vinculat (signants.doc) us fem arribar una llista actualitzada de les
organitzacions, institucions, empreses i centres signants del Compromís Ciutadà per la
Sostenibilitat.



INICIATIVES 21

El Consorci de la Zona Franca, l'Ajuntament de Barcelona, CCOO de Catalunya i
l'Associació per a la Promoció del Transport Públic, així com les principals
empreses i entitats ubicades a la Zona Franca barcelonina, són els impulsors d’un
estudi per conèixer els paràmetres de mobilitat laboral al Polígon Industrial de la
Zona Franca, un dels més grans del sud d’Europa. La seva iniciativa va cristal·litzar en
un conveni, signat el passat mes de desembre, per efectuar aquest estudi, avaluar
l'impacte en el transport que poden tenir els projectes previstos en els accessos a
aquesta àrea industrial, així com l'elaboració d'un catàleg de mesures per a la millora
de l'accessibilitat, de sostenibilitat en els desplaçaments i de la seguretat viària. Per les
seves característiques, es tracta d’un treball pioner que podria ser extrapolable als 571
polígons industrials existents a Catalunya.
Trobareu més informació a http://www.laptp.org i a http://www.conc.es/. Per conèixer
l’estudi en detall, podeu posar-vos en contacte amb l’Associació per a la Promoció del
Transport Públic a través de l’adreça electrònica laptp@laptp.org (Manel Ferri).

MÉS RECURSOS

Ja es poden consultar en català els principals paràmetres de mobilitat laboral al
Polígon Industrial de la Zona Franca de Johannesburg 2002, gràcies a una iniciativa
conjunta del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya i del
Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya. Hi podeu accedir
des del portal http://www.cat-sostenible.org
S'ha editat igualment l'últim número de la revista Medi Ambient, Tecnologia i Cultura,
que fa balanç de la Cimera. El trobareu a:
http://www.gencat.es/mediamb/revista/portada33.htm

US RECOMANEM...

...que assistiu a l'acte de presentació del llibre "Barcelona, ciutat mediterrània,
compacta i complexa. Una visió de futur més sostenible", del Sr. Salvador Rueda,
Director de l'Agència Local d'Ecologia Urbana. La presentació tindrà lloc aquest
dilluns, 17 de febrer, a les 19 hores, a la sala d'actes del Col·legi d'Aparelladors i
Arquitectes Tècnics (c/Bon Pastor, 5).
Aquesta obra, fruit d'un conveni entre l’Ajuntament i l'Agència Local d'Ecologia Urbana,
presenta una visió prospectiva de la Barcelona que volem per al segle XXI. Les
propostes estratègiques que recull són la traducció del procés de participació endegat
a Barcelona per definir l’Agenda 21 de la ciutat. El document està estructurat en quatre
apartats principals: compacitat, complexitat, eficiència i estabilitat.
El llibre estarà a la vostra disposició al Centre de Recursos Barcelona Sostenible a
partir de la data de presentació.



ACTIVITATS
DEL CONSELL MUNICIPAL DE MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT

D'acord amb el que assenyalen les Normes Reguladores de Participació Ciutadana,
els pressupostos i ordenances han de ser trameses a tot el moviment associatiu de la
ciutat a través dels Consells Municipals. Per aquest motiu, us informem que
l'Audiència Pública d'Ordenances Fiscals tindrà lloc el proper dilluns 24 de febrer a les
19 hores a la sala Lluís Companys de l'Ajuntament. Si esteu interessats en assistir-hi,
podeu consultar la documentació corresponent a http://www.bcn.es/participacio , on es
pot accedir al formulari per enviar esmenes i altres informacions.
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