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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

Us hi esperem!

Més informació sobre el programa i inscripcions: www.bcn.es/agenda21/convencio2005/

Inscripció gratuïta. Inclou documentació (vídeo, catàleg bones pràctiques, informe…), cafè i
dinar. Es manté el període de preinscripció mentre hi hagi disponibilitat de places.

mailto:agenda21@mail.bcn.es
http://www.bcn.es/agenda21
http://www.bcn.es/agenda21/convencio2005/
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Ja estan disponibles els informes dels 10 grups de treball
Ja es poden consultar al web de l’Agenda 21 els 10
informes dels grups de treball de preparació de la
Convenció redactats pels relators. Tots inclouen la llista
de membres del grup de treball, un resum del procés
d’elaboració, informació bàsica de context en relació
amb l’objectiu del Compromís corresponent, avenços
més significatius assolits, reptes a assumir a partir
d’ara i línies estratègiques i actuacions concretes
emblemàtiques pels propers tres anys.

També trobareu al web els resums de les primeres
reunions dels grups de treball, amb les informacions
aportades per cada una de les organitzacions
assistents (què ha fet en els darrers tres anys cada una
d’aquestes organitzacions, què li queda per fer i quins
aprenentatges ha adquirit). Igualment, podeu consultar
els 10 fòrums de debat que es van obrir a internet i els
resultats de les valoracions fetes pels membres dels
grups.

Podeu accedir-hi des del portal de l’Agenda 21 o
directament a l’adreça: www.bcn.es/agenda21/convencio2005/grupsdetreball.htm

ACCIÓ 21

Adhesió a la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura
La Comissió Institucional de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura demana als
ajuntaments i a d'altres institucions i entitats la seva participació en l'organització
d’aquest esdeveniment, que enguany tindrà lloc del 22 al 29 de setembre.

La Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura pretén ser un nou pas en la
conscienciació de l'opinió pública sobre la necessitat d'una nova mobilitat urbana, que
eviti els efectes negatius derivats de l'ús inadequat del cotxe a la ciutat. El lema
d’enguany és Desplaça’t amb seny. Amb l'objectiu que quedi palès que aquesta
reflexió i necessitat d'actuació cal que s'estenguin tot l'any, és requisit obligatori per a
l’adhesió dels ajuntaments a aquesta campanya europea que implantin en el seu
municipi noves mesures permanents a favor de la mobilitat sostenible.

Trobareu informació sobre els actes i la carta d’adhesió per a les entitats al web
www.gencat.net/mediamb/ea/mobilitat/setmana.htm

La compra de fusta a l’Ajuntament de Barcelona
Una de les línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat és contribuir a la
protecció dels boscos del planeta i a promoure l'ús de fusta certificada ambientalment.
Les autoritats locals tenen una responsabilitat evident en la introducció de sistemes i
productes més respectuosos amb el medi i, en concret, en els derivats de la fusta. El
Decret d’Alcaldia de 16 de juliol de 2004 ha institucionalitzat una política responsable
de compra de fusta i productes derivats per part de l’Ajuntament de Barcelona.

El mes de maig d’enguany es va presentar l’informe de compra de fusta de
l’Ajuntament de l’any 2004, que proporciona dades detallades sobre les quantitats
adquirides, la seva procedència i certificació. Les dependències receptores d’aquesta
nova política inclouen entre d’altres l’Institut Municipal de Serveis Funeraris – el
principal comprador de fusta de l’Ajuntament -, el Servei Central de Compres –

http://www.bcn.es/agenda21/convencio2005/grupsdetreball.htm
http://www.gencat.net/mediamb/ea/mobilitat/setmana.htm
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responsable de la compra de mobiliari i de paper en raima -, l’Institut Municipal de
Parcs i Jardins, el Patronat Municipal de l’Habitatge i el Zoològic de Barcelona.

En aquest primer any d’aplicació s’han adquirit 1.557 m3 de fusta certificada.
L’Ajuntament de Barcelona ha estat un dels primers d’Espanya a incorporar aquests
criteris i l’experiència està servint per generalitzar aquesta pràctica.

Trobareu informació detallada a www.bcn.es/agenda21/oficinaverda/

Nous signants del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat
DIVISIÓ MONTJUÏC - BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS

CENTRE MEDITERRANI EUCC

ENTITAT METROPOLITANA DELS SERVEIS HIDRÀULICS I DEL TRACTAMENT DE RESIDUS

ESTUDI RAMON FOLCH GESTIÓ I COMUNICACIÓ AMBIENTAL, SL

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

Noves organitzacions que han presentat el seu Pla d’Acció
CENTRE MEDITERRANI EUCC

COMERCIAL PARCS I ÀREES RECREATIVES – COPAR SL

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

INICIATIVES 21

Campanya "A la feina i a l'associació, bicia't": apunteu-vos-hi abans del 15 de
setembre!
S'obre el termini de presentació de candidatures per participar a la 3ª edició de la
campanya de promoció de la bicicleta organitzada pel Bicicleta Club de Catalunya
(BACC).
La bicicleta és el transport urbà més ràpid, segur i zero contaminant. La campanya "A
la feina i a l'associació, bicia't" vol afavorir l'ús de la bicicleta com a mitjà de transport
entre les entitats signants de l'Agenda 21. Els participants reben durant un any dues
bicicletes, formació, documentació, una enquesta de mobilitat, disseny d'itineraris amb
bicicleta per accedir a l'entitat, assessorament i aparcament per a bicicletes. La
campanya s'inicia el proper octubre. Les candidatures es poden presentar abans del
15 de setembre.

La campanya està oberta a la participació de totes les entitats i empreses signants de
l'Agenda 21 de Barcelona. A les anteriors edicions hi han participat l'Associació de
Veïns de St. Andreu de Palomar, l'Aula Ambiental del Punt Verd de Sagrada
Família, el Centre UNESCO de Catalunya, la Fundació Pere Tarrés, Lúdic 3 amb el
Centre Cultural Casa Elizalde, la Fundació Natura i el Col·legi d'Aparelladors i
Arquitectes Tècnics de Barcelona.

Per a més informació o presentar la vostra candidatura, www.bacc.info ,
info@bacc.info o truqueu al 93 307 71 00.

http://www.bcn.es/agenda21/oficinaverda/
http://www.bcn.es/agenda21/pagines_noves/signants.htm
http://www.bcn.es/agenda21/A21_PlaAccio.htm
http://www.bacc.info
mailto:info@bacc.info
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Servei de missatgeria en vehicle elèctric
La Cooperativa Missatgeria Trèvol ofereix un nou servei anomenat Ecopack que es
basa en la distribució urbana de petita i mitjana paqueteria en vehicle elèctric. El
vehicle utilitzat té una autonomia de 60 km i
una velocitat màxima de 50 km/h. Pot
carregar fins a 425 kg. És un servei integral
de missatgeria que garanteix el lliurament en
menys de 24 hores i té per objectiu reduir
l’impacte ambiental.

Per a recorreguts curts i paquets petits la
distribució es fa amb bicicletes o motocicletes
tradicionals. Hi ha l’objectiu de reemplaçar
aquestes motocicletes per elèctriques.

Més informació al telèfon 93 498 80 70 o
www.trevol.com

MÉS RECURSOS

Premis Acció 21: teniu temps per presentar-vos-hi fins el 30 de setembre
Recordeu que el 30 de setembre finalitza el termini de presentació de candidatures als
premis Acció 21, una convocatòria del Consell Municipal de Medi Ambient i
Sostenibilitat per estimular iniciatives d’acció dels diferents col·lectius ciutadans, que
suposin una contribució efectiva a l’assoliment dels objectius del Compromís Ciutadà
per la Sostenibilitat. Es convoquen 10 premis, d’un màxim de 5.000 euros cada un, a
les millors iniciatives d’acció, exemplificadores i generalitzables, que estiguin en curs o
hagin estat realitzades en el darrer any.

Aprofiteu l’estiu per preparar una breu memòria (màxim 10 pàgines) descriptiva de la
iniciativa que vulgueu presentar. Animeu-vos!

Trobareu les bases completes i informació sobre els guardonats en les convocatòries
anteriors a www.bcn.es/agenda21/accio21/premis.htm

Dades ambientals metropolitanes de 2004
L´Entitat Metropolitana del Medi Ambient ha presentat la memòria de les Dades
Ambientals Metropolitanes 2004 sobre gestió de residus i cicle de l'aigua. Els
indicadors de la memòria inclouen generació de residus dels 33 municipis que
conformen l’Entitat Metropolitana del Medi Ambient, recollida selectiva, entrada de
residus generats al mercat, abastament i consum d’aigua i sanejament.

El document presentat es pot obtenir en format pdf a
www.ema-amb.com/uploads/entrades/entrada/231066/DAM_04_Aven_.pdf

Més informació: http://saladepremsa.amb.es/

US RECOMANEM...

...que participeu a les sortides per conèixer la flora dels parcs i jardins de
Barcelona. El CEDAM, amb la col·laboració de Parcs i Jardins, organitza un cop al
mes, de setembre a desembre, visites als espais verds de Barcelona. L’objectiu és
aprendre a identificar la flora i la vegetació dels parcs, carrers i espais naturals dins la
ciutat. Les sortides proposades són: l’antic jardí botànic de Barcelona, el Parc de la
Ciutadella, els jardins Costa i Llobera i els jardins de la universitat central de
Barcelona. Són activitats gratuïtes i amb places limitades.

Més informació i inscripcions: www.cedamaso.com

http://www.trevol.com
http://www.bcn.es/agenda21/accio21/premis.htm
http://www.ema-amb.com/uploads/entrades/entrada/231066/DAM_04_Aven_.pdf
http://saladepremsa.amb.es/
http://www.cedamaso.com
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INDICADORS DE L'AGENDA 21 DE BARCELONA

Indicador 25: nombre de punts de venda o consum de productes de comerç just

Dades de 2003: 10 grans cadenes, 83 punts de venda de productes de comerç just i 128
màquines de vending amb cafè de comerç just a Barcelona

Tendència desitjada: augment

Paràmetre de càlcul: nombre de grans cadenes que comercialitzen productes de comerç
just, nombre de comerços minoristes que venen productes de comerç just i nombre de
màquines de vending amb cafè de comerç just.

Font: SETEM. Cooperació

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: 10.8

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

El Centre de Recursos Barcelona Sostenible romandrà tancat durant el mes
d’agost, i l’adreça electrònica de l’Agenda 21 no serà operativa durant aquest
període.
A partir de l’1 de setembre es reprendrà l’activitat amb l’horari habitual: de
dilluns a divendres de 9.30 a 14 h i de 16.30 a 20 h.
Bon estiu!

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
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