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

Tres anys després de l’aprovació del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat, la
Convenció dels signants 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. En aquests moments, els preinscrits
ja superen els 170.

Si no us hi heu inscrit, encara hi sou a temps: ompliu el formulari que
trobareu a la web www.bcn.es/agenda21/convencio2005/
El període d’inscripció finalitza el 28 de setembre.

Objectius principals

• Visualitzar la xarxa d’actors per la sostenibilitat i reforçar-la, proporcionant
una ocasió de coneixença, intercanvi i possibilitat de futur treball conjunt.

• Fer balanç col·lectiu dels avenços assolits en les accions que concreten els
objectius del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat.

• Identificar els obstacles i els grans reptes. Propiciar la presentació de
propostes i recomanacions de futur.

mailto:agenda21@mail.bcn.es
http://www.bcn.es/agenda21
http://www.bcn.es/agenda21/convencio2005/
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Programa

 9.00 h. Recollida d’acreditacions

 9.30 h. Benvinguda i presentació de la jornada per l’Alcalde de Barcelona

1ª Part: Avenços

10.10 h. Presentació del vídeo “Acció 21”

10.30 h. Presentació del “Catàleg de Bones Pràctiques 21”. Exemples concrets a
càrrec dels signants.

2ª Part: Reptes

11.30 h. Presentació i valoració de l’informe “Reptes 21”. Intervenció dels
assistents.

13.00 h. Ponència-comentari sobre “Què hem fet i què ens queda per fer”.
Ramon Folch i Guillén, expert del Consell Municipal de Medi Ambient i
Sostenibilitat.

3ª Part: Xarxa

14.00 h. Dinar, sobretaula i tarda amb Xarxa 21 d’intercanvi.

17.30 h. Exposició dels acords dels diferents sectors en les taules d’intercanvi.
Cloenda a càrrec d’Imma Mayol, presidenta de la Comissió de Sostenibilitat,
Serveis Urbans i Medi Ambient.

Us hi esperem!

Places limitades reservades per estricte ordre d’inscripció.
Inscripció gratuïta. Inclou documentació (vídeo, catàleg bones pràctiques,
informe…), cafè i dinar

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

Consulteu al web els informes dels grups de treball de preparació de la
Convenció
 Al web de l’Agenda 21 podeu consultar els informes dels deu grups de treball de
preparació de la Convenció de signants del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat.
Inclouen, per cada grup, la llista de participants i les entitats col·laboradores;
informació sobre el procés d’elaboració;  el context en relació amb l’objectiu del
Compromís corresponent; avenços assolits; reptes i línies estratègiques i actuacions
concretes emblemàtiques pels propers anys.

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

http://www.bcn.es/agenda21/convencio2005/
http://www.bcn.es/agenda21/convencio2005/grupsdetreball.htm
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ACCIÓ 21

Els premis Acció 21 ofereixen l’oportunitat d’obtenir 5000 euros a les deu millors
iniciatives
Fins el 30 de setembre encara teniu temps de presentar candidatures als premis Acció
21 de l’any 2005. El Consell Municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat convoca 10
premis, d’un màxim de 5.000 euros cada un, a les millors iniciatives d’acció dels
diferents col·lectius ciutadans que suposin una contribució efectiva a l’assoliment dels
objectius del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat. La breu memòria descriptiva de
la iniciativa i la documentació administrativa es poden presentar a qualsevol dels
registres municipals.

Més informació sobre les bases i els guardonats en les dues convocatòries anteriors:
www.bcn.es/agenda21/accio21/premis.htm

Nous signants del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat
ECOINSTITUT BARCELONA

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
FUNDACIÓ ENGRUNES

RGA - ROADA SCCL

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

Promoció de l’ús de la bicicleta en entitats i empreses
Us recordem que les organitzacions signants del Compromís Ciutadà per la
Sostenibilitat interessades en promoure l’ús de la bicicleta entre els treballadors, socis
o col·laboradors, podeu apuntar-vos a la 3ª edició de campanya A la feina i a
l'associació, bicia't, organitzada pel Bicicleta Club de Catalunya. 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. El període de sol·licitud finalitza el 15 de setembre.

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/accio21/premis.htm
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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Festa major sostenible a Gràcia
Enguany les festes de Gràcia (del 15 al 21
d’agost) han continuat avançant en l’aplicació
de criteris de sostenibilitat. Entre les novetats
s’inclouen la compra de 100.000 gots
compostables per part de la Federació de
Carrers de Festa Major de Gràcia i la
instal·lació del doble de lavabos públics que
l’any passat. També s’ha continuat
proporcionant un servei de recollida selectiva
diària d’envasos per les barres dels carrers.
Des del Pla de Civisme de Gràcia s’han ofert
tallers de creació a partir de material de rebuig i la gimcana infantil Recicla i Juga. Com
ja és habitual, en el concurs de carrers s’ha atorgat un premi especial al guarnit més
creatiu utilitzant material reciclat, que ha guanyat el carrer Verdi del Mig (a la imatge).

Les persones interessades en la sostenibilitat a Gràcia poden sol·licitar rebre el butlletí
electrònic mensual de l’Agenda 21 de Gràcia a agenda21gracia@mail.bcn.es

MÉS RECURSOS

Dos contes ens aproximen a la biodiversitat de Barcelona
Recentment s’han publicat dos contes per a infants que ens presenten diferents
aspectes de la biodiversitat a la ciutat i el seu entorn. La reineta del pantà és un dels
materials elaborats per donar a conèixer el pantà de Vallvidrera. En el projecte hi han
treballat el districte de Sarrià – Sant Gervasi, el Consorci del Parc de Collserola, la
Direcció de Programes Ambientals de l’Ajuntament de Barcelona i la Societat
Catalana d’Herpetologia. Les orenetes és ja el conte número 38 de la col·lecció Ciutat i
Natura d’Editorial Mediterrània. Explica les vivències de veïns del Poble Sec amb les
orenetes, i s’ha publicat en el marc del Projecte Oreneta, endegat enguany per
l’Ajuntament de Barcelona amb la col·laboració de Galanthus Associació i Thalassia
Estudis Ambientals, per protegir i potenciar la població d’orenetes i acostar el món
dels ocells a la ciutadania.

Podeu sol·licitar exemplars de tots dos contes a la secretaria de l’Agenda 21
agenda21@mail.bcn.es

US RECOMANEM...

...que passegeu pels Racons desconeguts de Montjuïc apuntant-vos a l’itinerari
guiat que aquest mes de setembre estrena BSM – Montjuïc. Es tracta d’una ruta de 3
hores molt completa que permet conèixer aspectes d’interès naturalista i històric i
gaudir de vistes panoràmiques. Els punts d’interès inclouen entre d’altres la façana
litoral, el penya-segat i la colònia de xoriguers, els prats secs i l’antiga zona agrícola, el
petit bosc d’alzines al Camí de l’Esparver, les pedreres, les sitges ibèriques,
l’emplaçament de l’antic port romà, el castell... S’hi poden inscriure tant grups com
particulars i s’ofereix en laborables, caps de setmana i festius.

Informació i reserves: tel. 93 289 28 30, parcmontjuïc@bsmsa.es

Recordeu que el calendari en xarxa del web de l’Agenda 21 us informa sobre les
activitats organitzades pels signants del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat. Per
als propers dies hi trobareu activitats del Centre de Recursos Barcelona Sostenible, de
l’Associació per a la Prevenció d’Accidents de Trànsit, de Barcelona Serveis
Municipals – Divisió Montjuïc,  d’Amics de la Bici, de la Cooperativa Trèvol i de

mailto:agenda21gracia@mail.bcn.es
mailto:agenda21@mail.bcn.es


5

l’Associació Hàbitats - Projecte Rius. La informació detallada està disponible al
calendari en xarxa: www.bcn.es/agenda21

Totes les entitats signants podeu incloure les vostres activitats al calendari. Si no
recordeu la vostra clau d’accés, adreceu-vos a la secretaria de l’Agenda 21
agenda21@mail.bcn.es

INDICADORS DE L'AGENDA 21 DE BARCELONA

Indicador 26: grau de satisfacció ciutadana

Dades de 2002: mitjana de satisfacció: 8.0

Tendència desitjada: augment

Paràmetre de càlcul: Mitjana del grau de satisfacció de viure a la ciutat de Barcelona

Font: enquesta Qualitat de la Ciutat.

Relacionat amb tots els objectius del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat

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

Clau de colors de l’Info 21:
En vermell: organització signant del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat
En blau o/i subratllat: text amb hipervincle

Secretaria Agenda 21
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c. Nil Fabra, 20
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Gràfic d'evolució del grau de satisfacció
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