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INFO 21
Notícies de l’Agenda 21 de Barcelona
número 40, any 4. Juliol 2005
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Secretaria Agenda 21
Centre de Recursos

Barcelona Sostenible
c. Nil Fabra, 20

Tel: 93 256 25 93
93 237 47 43

Fax: 93 237 08 94
agenda21@mail.bcn.es
www.bcn.es/agenda21

Dijous, 20 d’octubre, de 9 a 18.30 h
Campus Nord de la UPC, Edifici Vèrtex

Avenços
Balanç col·lectiu dels avenços assolits en les accions que concreten els objectius del
Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat.
- Presentació del vídeo “Acció 21”
- Presentació del “Catàleg de Bones Pràctiques 21”

Reptes
Identificació dels obstacles i els grans reptes. Presentació de propostes i
recomanacions de futur.
- Presentació i valoració de l’informe “Reptes 21”
- Ponència-comentari sobre “Què hem fet i què ens queda per fer”

Xarxa
Visualització i reforç de la xarxa d’actors per la sostenibilitat. Oportunitats de
coneixença, intercanvi i futur treball conjunt.
- Dinar, sobretaula i tarda amb Xarxa 21 d’intercanvi
- Cloenda: Prendre part en fer una ciutat sostenible

mailto:agenda21@mail.bcn.es
http://www.bcn.es/agenda21
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Ja s’han obert les inscripcions!
La Convenció dels signants del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat vol reunir totes
les entitats, empreses i institucions que, amb la seva adhesió a l’Agenda 21, han
assumit la seva corresponsabilitat en la construcció d’una Barcelona més sostenible.
No hi podeu faltar!
Juntament amb aquest número de l’Info 21 us trametem el preprograma d’aquesta
jornada i la fitxa de preinscripció. Envieu la fitxa abans del 20 de juliol per correu
electrònic a agenda21@mail.bcn.es o bé ompliu directament el formulari que trobareu
al web de l’Agenda 21 www.bcn.es/agenda21/convencio2005/ . Les places són
limitades.

Balanç de la participació als grups de treball
Cent vuitanta-dues persones, membres
d’un centenar d’organitzacions, van
participar durant els mesos d’abril i
maig en els deu grups de treball de
preparació de la Convenció de
signants del Compromís Ciutadà per la
Sostenibilitat. Els membres dels grups
n’han fet una valoració positiva,
atorgant una “nota” mitjana superior a
4 sobre 5 en tots els àmbits
(preparació de les sessions, execució,
procés general i resultats obtinguts).
Pel que fa a les observacions i
propostes, en els grups més
nombrosos, algunes persones han
trobat a faltar més temps de debat en
profunditat. Els participants valoren
especialment l’ocasió que ha representat de conèixer altres
experiències i debatre amb persones de procedència diversa.

  

El relator de cada grup de treball ha redactat un informe que destaca els avenços més
significatius assolits en els darrers tres anys i els reptes que s’han considerat prioritaris
per als tres propers. Estarà disponible en breu a la web de l’Agenda 21 en format pdf.

Consulteu www.bcn.es/agenda21/convencio/

Tipologia de les organitzacions participants

mailto:agenda21@mail.bcn.es
http://www.bcn.es/agenda21/convencio2005/
http://www.bcn.es/agenda21/convencio/
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ACCIÓ 21

Cloenda de l’Agenda 21 Escolar 2004-2005... i preparació del curs vinent!
El passat 10 de juny al migdia va tenir lloc l’acte de
cloenda del programa Agenda 21 Escolar del curs
2004-2005. Representants de l’alumnat, el professorat
i les famílies dels centres participants es van trobar a
l’auditori Winterthur, on van lliurar les memòries a les
regidores de medi ambient i d’educació. Seguidament
es va projectar un dinàmic audiovisual del recull
d’experiències dels centres i es va organitzar una
sessió participativa, durant la qual van poder opinar
petits i grans. L’acte va finalitzar amb un parlament de
les dues regidores i un concert de cambra a càrrec
d’alumnes de l’Escola Oriol Martorell.

Els projectes per al curs vinent ja estan preparats. A les
escoles que ja fan l’Agenda 21 se n’afegeixen de noves,
de manera que el 2005-2006 hi participaran 170 centres.

    

Intercanvi entre centres de secundària
El mateix dia 10 a primera hora del matí, alumnes dels
centres de secundària que fan l’Agenda 21 van
participar a l’intercanvi d’experiències que, amb format
de congrés interescolar, s’organitza cada any. En
aquesta ocasió, la trobada es va fer a l’Edifici Vèrtex
del Campus Nord de la Universitat Politècnica de
Catalunya, el mateix espai que acollirà la Convenció
dels signants de l’Agenda 21.

La jornada va començar amb una sessió plenària a
l’Auditori, durant la qual va donar una conferència
Arcadi Oliveres, economista i president de Justícia i
Pau. Després d’una pausa per esmorzar, els alumnes
van presentar les seves experiències, de manera
simultània en diverses aules.

Trobareu àmplia informació sobre l’Agenda 21 Escolar i els projectes dels centres
participants a la web www.bcn.es/agenda21/A21_ESCOLAR.htm

http://www.bcn.es/agenda21/A21_ESCOLAR.htm
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Enquesta d'hàbits i valors sobre el medi ambient i la sostenibilitat
Aquest mes de juliol s'han fet públics els resultats de la II Enquesta d'hàbits i valors
sobre el medi ambient i la sostenibilitat. Aquest treball té com a objectiu diagnosticar
els comportaments, actituds, opinions i valoracions dels ciutadans sobre diferents
aspectes ambientals, i és fruit d’un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de
Barcelona i la Universitat Autònoma de Barcelona en matèria d'Agenda 21. L’estudi
es basa en 1200 entrevistes presencials realitzades entre la població de Barcelona a
partir de 16 anys.

Entre d’altres resultats, l’enquesta que s’acaba de presentar evidencia un creixement
de la consciència ciutadana sobre l’impacte que Barcelona té sobre l’entorn. Respecte
a l’any 2000, ha crescut entre un 7% i un 15% el percentatge de persones que
consideren molt negatius els problemes que provoca la ciutat en relació amb el
consum i la contaminació de l’aigua, la generació de residus, la utilització de l’espai per
infrastructures, els usos del lleure i, especialment, l’emissió de gasos contaminants.
Aquest increment, però, no es tradueix amb la mateixa proporció i rapidesa en un
canvi d’hàbits quotidians.

Els resultats de l’enquesta es publicaran en la col·lecció Documents de l’Agenda 21.
Els interessats poden demanar el dossier de premsa a agenda21@mail.bcn.es

.

Nous signants del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat
COMERCIAL PARCS I ÀREES RECREATIVES – COPAR SL

La llista complerta de signants es pot consultar al web de l’Agenda 21:
www.bcn.es/agenda21/pagines_noves/signants.htm

Noves organitzacions que han presentat el seu Pla d’Acció
ELEKTRON – NORTKELE S.L.

IRIF, S.L.  (GRAÓ EDITORIAL – INTERACTIVA)

Els Plans d’Acció presentats pels signants es poden consultar en format pdf al
web de l’Agenda 21: www.bcn.es/agenda21/A21_PlaAccio.htm

INICIATIVES 21

Carsharing per a empreses i professionals
Catalunya Carsharing ofereix a les empreses i professionals la possibilitat de
gaudir d’un període de prova de 3 mesos per només 24 euros en concepte de
despeses d’alta i connexió temporal al sistema, sense cap altre compromís ni
obligació.

El servei de Carsharing dóna a les empreses la possibilitat de:

- utilitzar un vehicle quan el necessiti;
- evitar els costos de la seva tinença, gestió, administració i manteniment;
- prescindir d’haver d’utilitzar els vehicles particulars dels seus empleats.

Més informació: www.catalunyacarsharing.com/cat/cond_empreses.asp

mailto:agenda21@mail.bcn.es
http://www.bcn.es/agenda21/pagines_noves/signants.htm
http://www.bcn.es/agenda21/A21_PlaAccio.htm
http://www.catalunyacarsharing.com/cat/cond_empreses.asp
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Perfil ambiental de la Universitat de Barcelona
La Universitat de Barcelona ha publicat el document En camí cap a la sostenibilitat:
perfil ambiental de la Universitat de Barcelona, d’Òscar Marcos Valiente i Jaume
Mateu Giral.  Es tracta d’un ampli treball de diagnosi sobre la presència del fet
ambiental a la docència i a la recerca, que també descriu el perfil ambiental de la
Universitat de Barcelona a través d’indicadors de sostenibilitat. Inclou l’estudi de la
petjada ecològica i un capítol dedicat a la UB en el marc de l’Agenda 21 de Barcelona.

Les organitzacions signants del Compromís podeu sol·licitar la publicació a
agenda21@mail.bcn.es

Més informació: www.ossma.ub.es/

Diploma de postgrau en ecodisseny
Elisava – Escola Superior de Disseny presenta la quarta edició del Diploma de
postgrau en ecodisseny: millora ambiental de productes i processos, que es realitzarà
d’octubre de 2005 a febrer de 2006. El postgrau s’adreça a graduats superiors en
disseny, arquitectes, enginyers, llicenciats en ciències i  professionals del sector. El
primer període de preinscripció finalitza el 15 de juliol. En cas de disponibilitat de
places, s’obre un segon període de preinscripció extraordinària fins 15 dies abans de
l’inici del curs.

Més informació: www.elisava.es

MÉS RECURSOS

Guies d’educació ambiental sobre les platges i el litoral i sobre ocells de
Barcelona
Amb l’edició de dos nous números el passat mes de juny, ja són vint-i-quatre les Guies
d’educació ambiental publicades per l’Ajuntament de Barcelona. La guia número 23,
Ocells de Barcelona, combina text, il·lustracions i gravacions de cants per aproximar-
nos a 25 ocells emblemàtics de la ciutat.  És un recurs de gran qualitat fruit de
nombroses col·laboracions i que s’ha publicat amb el suport de la Fundación
Biodiversidad i la Fundació Territori i Paisatge.  La guia número 24, Les platges i el
litoral de Barcelona, és un material molt complet que ens ofereix una visió polifacètica i
transversal d’aquesta part de la nostra ciutat: història, geologia, biologia, urbanisme,
enginyeria i altres disciplines s’entrellacen en un relat de gran interès, que no oblida
les consideracions sobre la degradació del litoral i les propostes d’actuació.

Les guies d’educació ambiental són a la vostra disposició al Centre de Recursos
Barcelona Sostenible.

US RECOMANEM...

...que participeu a les activitats d’estiu del Centre de Recursos Barcelona
Sostenible. El programa inclou una visita als horts urbans de Can Cadena, un
recorregut pel litoral barceloní en bicicleta, una visita a la platja, un itinerari per
Collserola centrat en el tema dels incendis,  una sessió per conèixer els ratpenats, una
visita a la Font Màgica de Montjuïc i una xerrada sobre els peixos com a indicadors de
l’estat dels rius. La majoria d’activitats es realitzen amb la col·laboració
d’organitzacions signants del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat.

Més informació i inscripcions: www.bcn.es/agenda21/crbs

mailto:agenda21@mail.bcn.es
http://www.ossma.ub.es/
http://www.elisava.es
http://www.bcn.es/agenda21/crbs
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INDICADORS DE L'AGENDA 21 DE BARCELONA

Indicador 24: emissions de CO2 equivalent anuals

Dades de 1999: 3.14 tones de CO2 equivalent /habitant *any

Tendència desitjada: disminució

Paràmetre de càlcul: Emissions anuals de CO2 equivalent/habitant.

Les fonts considerades són: port, aeroport, abocador del Garraf, incineradora de Sant Adrià
del Besòs, electricitat, GLP, gas natural, petroli d’automoció i altres (industrials), d’acord
amb la classificació del Pla Energètic de Barcelona.

Font: Agència d’Energia de Barcelona

Fa referència a l'objectiu 10 del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat: reduir
l’impacte de la ciutat sobre el planeta i promoure la cooperació internacional

Línia d'acció relacionada: 10.4

Podeu consultar el text íntegre del Compromís Ciutadà a www.bcn.es/agenda21

Podeu consultar l’informe complet dels indicadors de l’Agenda 21 de Barcelona de l’any
2004 a www.bcn.es/agenda21/A21_text/indicadors/Indicadors_A21_2004.pdf

COMISSIÓ 21 MUNICIPAL

El dia 1 de juliol va tenir lloc a l’Ajuntament de Barcelona la reunió constitutiva de la
Comissió 21 Municipal, un òrgan interdepartamental format pels responsables dels
diferents temes relacionats amb els objectius de l’Agenda 21.
Entre les funcions de la Comissió s’inclouen:
- Incorporar criteris de qualitat ambiental i sostenibilitat en les polítiques i programes
municipals
- Elaborar la proposta del Pla d’Acció 21 Municipal, amb l’horitzó 2012, i fer una

avaluació anual del seu desenvolupament
- Coordinar l’acció municipal referida als objectius del Compromís Ciutadà per la

Sostenibilitat i proposar mesures transversals o innovadores que ajudin a la seva
implementació

- Promoure l’ambientalització interna de l’organització municipal
- Impulsar i avaluar el Pla de Millora Energètica de Barcelona.

La Comissió 21 es reunirà de forma ordinària dues vegades l’any. Es podran convocar
reunions extraordinàries o monogràfiques i crear grups de treball específics.

En la primera reunió, la Comissió va discutir la proposta de Pla d’Acció 21 Municipal.

Dirigiu qualsevol informació, consulta o suggeriment a:

Secretaria Agenda 21
Centre de Recursos Barcelona Sostenible
c. Nil Fabra, 20
Tel. 93 256 25 93 / 93 237 47 43
Fax: 93 237 08 94
agenda21@mail.bcn.es
www.bcn.es/agenda21

http://www.bcn.es/agenda21
http://www.bcn.es/agenda21/A21_text/indicadors/Indicadors_A21_2004.pdf
mailto:agenda21@mail.bcn.es
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