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Per iniciativa del Bicicleta Club de
Catalunya es va organitzar una bicicletada

per anar a la Convenció

La Universitat Autònoma de Barcelona
va coordinar l’ambientalització de l’acte
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El passat 20 d’octubre va tenir lloc a Barcelona la
Convenció dels signants del Compromís Ciutadà per
la Sostenibilitat. Amb aquest acte han culminat
mesos de feina durant els quals s’han valorat els
avenços fets a favor de la sostenibilitat a Barcelona
des de l’aprovació del Compromís l’any 2002 i s’han
proposat línies prioritàries de treball per als propers
anys. La Convenció ha estat sobretot una ocasió de
trobada de les organitzacions compromeses amb la
sostenibilitat: hi han participat més de 300 persones,
representants de 150 organitzacions diferents.

Els actes del matí es van realitzar a l’auditori de
l’edifici Vèrtex del Campus Nord de la Universitat
Politècnica de Catalunya. Josep Ferrer, rector de
la UPC, va dir unes paraules de benvinguda i va
parlar del compromís de la Universitat amb la
sostenibilitat. Seguidament, l’alcalde de Barcelona
va inaugurar la jornada i va fer un repàs dels 10
avenços que s’havien marcat com a més
significatius, destacant els aspectes importants però
alhora mostrant-ne les limitacions i les
contradiccions en les quals sovint caiem.

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


2

La primera part de la jornada es va dedicar a
visualitzar els avenços a través de dos materials
produïts en motiu de la Convenció: el vídeo La ciutat
(sostenible) emergent i la publicació 100 bones
idees: catàleg de bones pràctiques dels signants del
Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat. El catàleg
va ser presentat a través d’una mostra de cinc de
les cent bones pràctiques que inclou: la gestió dels
residus d’ordinadors a la Universitat de Barcelona,
exposada per Oscar Marcos; la socialització dels
llibres de text a les escoles, per Jesús Mestre, pare
de l’Escola Orlandai; el panell de tastadors d’aigua
d’Agbar, per Naiara Sáenz; la promoció de l’ús de la
bicicleta entre organitzacions signants del
Compromís, per Diana González del Bicicleta Club
de Catalunya i l’accessibilitat a la xarxa d’autobusos
i metro per Albert Piqué de Transports
Metropolitans de Barcelona. Podeu consultar el
catàleg en pdf a
www.bcn.es/agenda21/A21_text/CATALEG.pdf

Els reptes van ocupar la segona part de la jornada.
Txema Castiella i Teresa Franquesa de la Secretaria
Tècnica de l’Agenda 21 van presentar els cinc
principals reptes sectorials (relacionats amb els
objectius del Compromís) i els cinc reptes generals
(o reptes en majúscules) que es desprenen del
treball previ en grups durant la primavera de 2005.
El document de síntesi d’avenços i reptes i els
informes dels 10 grups de treball estan disponibles a
www.bcn.es/agenda21/convencio2005/

Es va demanar a tots els participants que
expressessin el seu grau d’acord amb aquesta
proposta de síntesi i seguidament es va obrir un torn
d’intervencions entorn a la qüestió quins esforços
que cal fer per afrontar aquests reptes? Les
aportacions es van centrar sobretot en els reptes
generals, és a dir, aquells que ens han de permetre
avançar en el procés cap a la sostenibilitat. La
cultura, l’educació, la comunicació, l’adaptació del
missatge als destinataris o l’autoexigència de
l’administració pública, especialment en les grans
actuacions, van ser alguns dels temes que van
sorgir.

Seguidament, Ramon Folch, expert del Consell
Municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat, va oferir
una ponència sobre “Què hem fet i que ens queda
per fer”. Va destacar els avenços – no menors – que
s’han assolit des de 2002 i el paper de l’Agenda 21
en el procés, però alhora va fer palès que la
sostenibilitat implica molt més: un canvi de model;
un canvi social integral.

Cinc organitzacions incloses al Catàleg van
presentar la seva “bona idea”

El grau d’acceptació del document de síntesi
d’avenços i reptes va ser molt elevat

La ponència de Ramon Folch va ser la part
millor valorada de la Convenció

Els relators dels grups de treball i els
assistents van poder fer propostes sobre

com afrontar els reptes pendents

http://www.bcn.es/agenda21/A21_text/CATALEG.pdf
http://www.bcn.es/agenda21/convencio2005/
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La tercera part de la Convenció es va dedicar a
l’enfortiment de la xarxa d’actors per la sostenibilitat.
El dinar, preparat per la Fundació Futur, es va fer al
Polisportiu del Campus Nord de la UPC i va ser una
bona oportunitat per a l’intercanvi informal. Al mateix
espai del dinar es va organitzar una sessió de treball
en petits grups sectorials, a fi de desenvolupar
propostes per abordar els reptes plantejats al matí.

Finalment, l’equip de la Universitat Autònoma de
Barcelona que va assessorar l’ambientalització de la
jornada va presentar els resultats obtinguts en la
minimització del seu impacte. L’informe estarà
disponible ben aviat a la web de l’Agenda 21.

Va cloure l’acte Imma Mayol, Tercera Tinent d’Alcalde de l’Ajuntament de Barcelona,
agraint la tasca dels signants del Compromís i animant-los a seguir endavant.

L’informe d’avenços i reptes 2002-2005, resultat del treball en grups durant la
primavera de 2005, amb les aportacions realitzades durant la Convenció, es publicarà
a la col·lecció Documents de l’Agenda 21.

La revista Sostenible ha publicat un ampli article sobre la Convenció. El podeu
consultar a www.sostenible.es/pubnoticia/inici.asp?p_idioma=1&p_id=356018

Avaluació de la Convenció per part dels participants
Els participants a la Convenció van poder avaluar-la a través d’una fitxa que van lliurar
al final de l’acte o enviar posteriorment per correu electrònic. S’han rebut un total de 92
fulls d’avaluació. Les opinions han estat en general molt positives: tots els aspectes
contemplats al full d’avaluació han rebut una valoració mitjana de “bé” o “molt bé”.

Les parts de la Convenció millor valorades han estat la ponència-comentari sobre Què
hem fet i què ens queda per fer, per Ramon Folch i Guillén, i el catàleg de bones
pràctiques 100 bones idees. Tant un com l’altre han rebut una valoració mitjana de
“molt bé”. L’aspecte pitjor valorat ha estat el dels resultats obtinguts en el
desenvolupament de propostes per sectors. Tot i que la valoració mitjana assoleix el
“bé”, setze persones l’han valorat com “a mitges” i  dues persones com a “malament”.

L’acte en la seva globalitat ha estat valorat amb un “bé” o “molt bé” per totes les
persones que van omplir el full d’avaluació. L’organització general i els materials
lliurats també han estat valorats unànimement com a “bé” o “molt bé”.

Pel que fa a les observacions i suggeriments, diverses persones han comentat que la
dinàmica de la sobretaula s’hauria d’haver fet barrejant sectors, ja que habitualment no
es tenen tantes oportunitats per trobar-se. Algunes persones han coincidit en que la
sessió de la tarda va quedar una mica curta i que pel límit de temps va ser complicat
identificar accions concretes i novedoses. També s’ha coincidit en que cal un esforç
més gran entre tots els actors per conèixer-nos i intercanviar, per consolidar i ampliar
el treball en xarxa.

Totes les aportacions, i especialment les observacions i propostes, es tindran presents
en les actuacions futures. La secretaria de l’Agenda 21 agraeix la col·laboració de
totes les persones que han fet arribar el full d’avaluació.

El dinar, la sobretaula amb Xarxa 21
d’intercanvi i la cloenda es van fer en un

ampli espai diàfan

http://www.sostenible.es/pubnoticia/inici.asp?p_idioma=1&p_id=356018
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ACCIÓ 21

El Centre de la Platja obre les portes
Aquesta tardor Parcs i Jardins posa en marxa la primera fase del Centre de la Platja,
situat als porxos de la platja de la Barceloneta, davant de l'Hospital del Mar. Aquest
centre serà el lloc de referència per a les platges de la ciutat, des d'on es facilitarà
informació i es difondrà l'ús de la platja des del punt de vista lúdic, social, ambiental i
esportiu.

El centre obre les portes els caps de setmana i
festius fins el 18 de desembre, els dissabtes
d'11 a 13.30 h i de 16 a 17.30 h i els
diumenges i festius d'11 a 13.30 h. Durant
aquest període s'han programat activitats de
tipus lúdic i formatiu per a tothom. Per
exemple, el diumenge 13 de novembre a les
11.30 h es farà un taller sobre els residus que
arriben a la platja, el 20 de novembre
s’ensenyarà a jugar voleibol i el 27 de
novembre s’oferirà una xerrada sobre la
història de la platja de Barcelona.

Més informació: 010 i www.bcn.es/parcsijardins

Auditories sobre els residus en organitzacions signants del Compromís

Tal com ja es va informar a través de l’Info 21, el mes de gener d’enguany es va iniciar
una prova pilot d’ecoauditoria de residus en nou de les organitzacions signants del
Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat de característiques i situacions ben diferents:
Acció Escolta de Catalunya, Parcs i Jardins, Creu Roja, Elektron, Associació de
Veïns de Sant Andreu, Fundació Pere Tarrés, Fundació Claror - Polisportiu
Marítim, Justícia i Pau i Universitat Politècnica de Catalunya. Per tal de facilitar
aquesta tasca d’autoavaluació, les entitats participants disposen dels materials
elaborats pel Centre d’Ecologia i Projectes Alternatius (CEPA) i del seu
assessorament directe. El passat 3 de novembre els participants van trobar-se en una
sessió de treball al Centre de Recursos Barcelona Sostenible per compartir
informacions, experiències i valoracions. Al final del procés s’elaborarà un document
definitiu a mode de guia perquè qualsevol organització pugui realitzar la seva pròpia
ecoauditoria de residus.

L’ecoauditoria és un procés voluntari d’autoavaluació que ha de permetre reflexionar
sobre la pròpia pràctica de l’entitat i identificar mesures de millora aplicables a la seva
realitat. Representa sens dubte un pas més en el camí de la prevenció de residus, ja
que amb ella s’estableix una dinàmica permanent de reducció en la seva generació i
de consum responsable que involucra no tan sols els membres de l’organització, sinó
també aquelles persones o col·lectius que s’hi puguin relacionar.

Una de les eines de suport als participants és l’informatiu La primera R. Es tracta d’un
butlletí electrònic que ofereix tant orientacions pràctiques relacionades amb el procés
d’ecoauditoria com informacions d’interès general sobre la gestió dels residus,
exemples d’experiències i altres recursos. Podeu consultar el darrer número de La
primera R a http://cepa.pangea.org//A21/primeraR2.html

http://www.bcn.es/parcsijardins
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Nous signants del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat
AGÈNCIA DE PROMOCIÓ DEL CARMEL I ENTORNS SA

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS/ES DE ROQUETES (PLA COMUNITARI DE ROQUETES)

ASSOCIACIÓ ESPANYOLA PER A L’ENSENYAMENT DE LES CIÈNCIES DE LA TERRA

ASSOCIACIÓ NOU HORITZÓ

HOTEL ALIMARA (TURISVALL SL)

LA PROSPERITAT, CULTURA EN ACCIÓ

TALP COMUNICACIÓ

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
AGRUPACIÓ CATALANA D'ENGINYERIES I CONSULTORIES MEDIAMBIENTALS - ACECMA

LA VOLA COMPANYIA DE SERVEIS AMBIENTALS

VOCALIA DE PERSONES AMB DISCAPACITAT DE L'ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE SANT MARTÍ

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 de sensibilització Posa't la gorra!
El dissabte 17 de desembre l’Associació de Nens amb Càncer (AFANOC) durà a
terme la cinquena edició de la campanya de sensibilització Posa’t la gorra! Des de la
seva constitució l’any 1987, per iniciativa d’un grup de pares, mares, familiars i amics
de nens malalts del càncer, l’AFANOC està treballant per tal de cercar solucions a la
greu problemàtica que acompanya aquesta malaltia i el seu tractament.

Posa’t la gorra! és una megafesta infantil, amb atraccions, tallers i actuacions, que
s’organitza al Parc Zoològic de Barcelona, amb el propòsit de sensibilitzar i donar a
conèixer a la societat l’existència del càncer infantil, per tal de normalitzar la malaltia.
Els nens de 3 a 17 anys poden entrar gratuïtament a la festa si porten la gorra que
dóna nom a la campanya. El seu cost és de 3 euros i es pot adquirir el mateix dia 17 al
Parc de la Ciutadella o anticipadament a la seu de l’AFANOC (c. Pere Serafí, 41,
baixos) o als centres d’Alcampo de la província de Barcelona. Els adults amb la gorra
tindran un 50% de descompte en el preu d’entrada al Zoo.

L’AFANOC us demana la vostra ajuda per fer ressò de la Campanya. Aquest any
posarà a la venda, entre Barcelona i Tarragona, un total de 115.000 gorres per tal de
fer front a les despeses ocasionades per l'acondicionament de l'hospital de dia de
l'Hospital Maternoinfantil de la Vall d'Hebron, on els infants reben tractament oncològic.
Més informació: comunicacio@afanoc.org

http://www.bcn.es/agenda21/pagines_noves/signants.htm
http://www.bcn.es/agenda21/A21_PlaAccio.htm
mailto:comunicacio@afanoc.org
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MÉS RECURSOS

100 bones idees
La publicació 100 bones idees: catàleg de bones pràctiques dels signants del
Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat, que es va presentar a la Convenció, està a la
vostra disposició al Centre de Recursos Barcelona Sostenible.  També es pot obtenir
en format pdf a la web www.bcn.es/agenda21/A21_text/CATALEG.pdf . Per altra
banda, les entitats i empreses que tenen iniciatives incorporades al catàleg rebran per
correu electrònic la seva fitxa en format pdf perquè puguin fer-ne difusió.

Més informació: agenda21@mail.bcn.es

Convocatòria d’ajuts a projectes de medi ambient
La Fundació Territori i Paisatge de la Caixa de Catalunya ha publicat la Convocatòria
d'ajuts 2006 per a la realització de projectes de conservació i educació ambiental.  Les
sol·licituds poden presentar-se fins el 25 de novembre de 2005. Trobareu les bases
completes de la convocatòria, el formulari de presentació de sol·licituds i informació sobre
els projectes seleccionats en anys anteriors a: www.caixacatalunya.es/obrasocial

US RECOMANEM...

...que consulteu la plana web de Comissions Obreres dedicada a la mobilitat.
Hi trobareu informació d’actes, notícies d’actualitat, articles de fons, les guies L’accés
sostenible al lloc de treball (actualitzada) i A la feina en tramvia...

Accés directe: www.conc.es/mobilitat

...que participeu als propers actes que s’organitzen al Col·legi d’Arquitectes de
Catalunya:

ð Jornada de debat sobre certificació energètica dels edificis, el proper dilluns
14 de novembre de 16 a 20.30 h, organitzada per l’Agència d’Energia de
Barcelona, el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, Barcelona Regional i
Aiguasol Enginyeria, amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de
Catalunya. L’entrada és lliure, amb inscripció prèvia.

Més informació:
www.barcelonaenergia.com/document/actualitat/051007_programa.pdf

Inscripcions: Centre de Recursos Barcelona Sostenible. Tel. 93 237 47 43.
recursos@mail.bcn.es

ð Jornades sobre mobilitat, transport i canvi climàtic, organitzades per l’Adenc
els dies 25 i 26 de novembre. Aquestes jornades pretenen sensibilitzar els
ciutadans sobre l’impacte ambiental de l’actual model de mobilitat. S’exposaran
les darreres investigacions en la matèria, diverses experiències en mobilitat
sostenible i agents implicats presentaran propostes per reduir els efectes del
transport en el canvi climàtic. L’entrada és lliure, amb inscripció prèvia.

Més informació i inscripcions: Adenc. Tel. 93 717 18 87. correu@adenc.org

ð Seminari Energia, edificació i canvi climàtic: una visió europea, els dies 28 i
29 de novembre. Organitzat per Eco-Union amb el suport de la Generalitat de
Catalunya i la col·laboració de la Universitat Politècnica de Catalunya, el
Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Catalunya, la Fundació Terra
i l’Agrupació Arquitectura i Sostenibilitat. S’adreça a arquitectes, urbanistes,

http://www.bcn.es/agenda21/A21_text/CATALEG.pdf
mailto:agenda21@mail.bcn.es
http://www.caixacatalunya.es/obrasocial
http://www.conc.es/mobilitat
http://www.barcelonaenergia.com/document/actualitat/051007_programa.pdf
mailto:recursos@mail.bcn.es
mailto:correu@adenc.org
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estudiants d’arquitectura tècnica i superior, enginyers, tècnics de medi ambient,
promotors i constructors. Hi intervindran experts de diversos països europeus.

Més informació i inscripcions: www.eco-union.org/seminario

INDICADORS DE L'AGENDA 21 DE BARCELONA

Indicador 2: biodiversitat de les aus

Dades de 1998: 158 espècies d’aus

Tendència desitjada: augment

Paràmetre de càlcul:

2.1 Número d’espècies d’ocells vistos per quilòmetre recorregut (núm. espècies d’ocells/km)

2.2 Índex de diversitat de Shannon (bits/individu).

Es troba en curs un estudi per conèixer la biodiversitat d’aus a Barcelona que es
basarà en la metodologia SOCC (Seguiment d’Ocells Comuns a Catalunya) aplicat per
ocells hivernants i nidificants. L’estudi l’està realitzant la Universitat de Barcelona amb
la col·laboració de l’Institut Català d’Ornitologia.

Font: Universitat de Barcelona

Fa referència a l’objectiu 1 del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat: protegir els

espais lliures i la biodiversitat i ampliar el verd urbà

Línies d’acció relacionades: 1.5

Podeu consultar el text íntegre del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat a
www.bcn.es/agenda21/A21_text/compromis/compromiscatala.doc

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 i/o subratllat: text amb hipervincle

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.eco-union.org/seminario
http://www.bcn.es/agenda21/A21_text/compromis/compromiscatala.doc
http://www.bcn.es/agenda21/A21_text/indicadors/Indicadors_A21_2004.pdf
mailto:agenda21@mail.bcn.es
http://www.bcn.es/agenda21
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LA PRIMERA R
Butlletí de l'Ecoauditoria de Reducció de Residus per les entitats 

signants del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat A21-BCN

Octubre 2005 - Número 2

   
Hola a tots i totes,

Aquí teniu el segon número del butlletí de la prova pilot d'Ecoauditories de Reducció de Residus 
en la qual esteu treballant 9 de les entitats signants del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat - 
Agenda 21 de Barcelona.

Com veureu aquest número està orientat especialment a l'elaboració del Pla d'Acció. Hi podreu 
trobar algunes idees que us seran d'utilitat per aquesta darrera fase del procés. Esperem que sigui 
del vostre interès.

I recordeu... el millor residu és el que no es produeix!

Secretaria de l'Agenda 21 de Barcelona.
Oficina de Reducció de Residus del CEPA. 

ÍNDEX

· El monogràfic - Algunes dades sobre la recollida de residus de Barcelona
· Dubtes i Qüestions
· Claus i Pistes (per l'elaboració del Pla d'Acció)
· Una experiència a Catalunya: Les Mil entitats per la Reducció de Residus 
· Una experiència a Barcelona: COPAR, els quioscos de la Font Màgica
· Delibera: un recurs de participació interactiva
· Calendari d'actes i documents adjunts

EL MONOGRÀFIC

ALGUNES DADES SOBRE LA RECOLLLIDA DE RESIDUS A BARCELONA

http://cepa.pangea.org//A21/primeraR2.html (1 de 7)21/11/2005 18:44:38
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Per als petits generadors de brossa:

Si la nostra organització genera poca quantitat de residus podem utilitzar els contenidors de recollida 
selectiva domiciliària del carrer. La recollida selectiva acostuma a centralitzar-se en el que es coneix 
com a “punts de brossa neta”, que normalment incorporen els contenidors de paper i cartró, vidre i 
envasos.

I la fracció orgànica?

Les organitzacions ubicades a Sants, Les Corts, Horta i Sant Andreu (Parcs i Jardins - Tarragona i 
Laberint, F. Pere Tarrés, UPC i Associació de Veïns de Sant Andreu) disposeu de contenidors 
bicompartimentats al carrer per dipositar la brossa orgànica, mentre que les que esteu a Sant Martí, 
Vallcarca i Ciutat Vella (Creu Roja, Poliesportiu Marítim - F.Claror, Elektron, Acció Escolta i Justícia i 
Pau) encara no conteu amb la separació domiciliària d'aquesta fracció en contenidors del carrer, i fins 
almenys d'aquí dos anys no es preveu la seva implantació. Excepcionalment, als punts on s’ha instal·lat 
el sistema de recollida pneumàtica (com és el cas de la Plaça de la Vila de Madrid, a Ciutat Vella) es 
pot dipositar la brossa orgànica, sempre i quan es faci en bossa de color taronja. 

Els punts verds o deixalleries

Són instal·lacions municipals on es poden portar tots aquells residus que necessiten un tractament 
especial, i aquells que no tenen espai a la recollida domiciliària convencional. Clicant aquí podreu 
consultar ubicació i horaris de les diferents modalitats de punts verds que existeixen a la ciutat (punt 
verd, punt verd de barri, punt verd mòbil i punt verd de barri col·laborador), així com els residus que 
hi podeu portar i els preus públics per cada tipologia de residu.

Per als mitjans i grans generadors de brossa:

Com funciona la recollida comercial i qui la pot sol·licitar?

El servei de recollida comercial de residus que ofereix l’Ajuntament de Barcelona ve regulat per 
l’Ordenança de Medi Ambient Urbà (la podeu consultar clicant aquí), que obliga a que comerços i 
serveis amb generació important de residus assimilables a municipals (orgànics, envasos, paper i 
cartró, ...) facin la separació en origen de les deixalles. Les fraccions a separar, segons la tipologia de 
comerç o servei, les marca la mateixa ordenança. El preu públic del servei està estipulat per  
l'ordenança fiscal del 2005 (pàgines 39 a 45). En cas que a l’entitat no li convingui aquest servei de 
recollida comercial (horaris, etc.), o bé no estigui ubicada en les zones on s’ha implantat el circuit de 
recollida comercial municipal, haurà de contractar una empresa externa autoritzada i homologada per 
l’Agència de Residus, i comunicar-ho en la seva declaració de residus a fi que les taxes li siguin 
retornades. Per qualsevol consulta o demanda us podeu posar en contacte amb Serveis de Neteja 
Urbana, al telèfon 932914160.

DUBTES I QÜESTIONS

En aquest apartat volem posar en comú alguns dels dubtes que han anat sorgint al llarg de la fase de 
l'anàlisi de propostes de millora, així com intentar donar resposta a algunes de les qüestions 
plantejades per algunes de les entitats participants.
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Quins recursos pot proporcionar-nos l’Ajuntament de Barcelona per l'execució del Pla d’Acció?  

Les organitzacions que esteu realitzant l’ecoauditoria de residus, podeu gaudir dels materials d’Oficina 
Verda. Els materials són els següents:

-    Adhesius “fotocopia a doble cara” per enganxar a la fotocopiadora.
-    Safates de cartró per recollir el paper usat per una cara (normalment se’n posa una a cada oficina 
o dependència).
-    Papereres d’ús individual per a la recollida del paper a l’oficina. Són de cartró i de mida petita.
-   Cubells amb tapa per a la recollida selectiva de matèria orgànica. Són de color marró i de mida 
petita, pensats per a ús domèstic. 
-    Pòster “Aquí fem recollida selectiva” per penjar a l’indret on es col·loquin els bujols de separació.
-   Guia de l'oficina verda. En podeu demanar els exemplars que us calguin. Podeu consultar els 
continguts de la guia clicant aquí

Podeu sol·licitar-ho enviant un e-mail a agenda21@mail.bcn.es abans del 30 de novembre. Indiqueu 
el nom de l’entitat i les quantitats que necessiteu de cada material. Podreu recollir-ho tot al Centre 
de Recursos Barcelona Sostenible uns 15 dies després d’aquesta data de termini. 

Les actuacions que incorporarem al Pla d’Acció

No seran només les actuacions immediates per les quals disposem de pressupost i de voluntat 
d’executar. Un Pla d’Acció serveix principalment per marcar-se objectius a curt, mig i llarg termini, 
adoptant d’aquesta manera compromisos ambientals als quals haurà de fer front la nostra organtizació 
any rere any. Aquests compromisos han de ser aprovats pels diferents membres de l’organtizació, 
especialment els que puguin determinar el compliment o no de les actuacions. Per aquesta raó és molt 
important arribar a un consens i implicar en el procés a les persones que tinguin un càrrec de 
responsabilitat dins l’organtizació (seria determinant implicar, per exemple, els equips directiu i 
financer, o bé la junta, els vocals, etc.).

Les organitzacions que conteu amb una infraestructura o un nombre de treballadors, col·laboradors o 
socis important: 
Perquè l’aprovació del Pla conti amb la participació del màxim nombre d’agents implicats, caldrà 
estructurar un bon pla de comunicació, i pre-establir de quina manera es realitzarà la presa de 
decisions que determini quines actuacions s’executaran, com i quan.  
  

CLAUS I PISTES

L'objectiu principal d'aquest apartat és donar un suport inicial a aquells que hagin analitzat les seves 
propostes de millora i s'encaminin a l'elaboració del Pla d'Acció.
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Com elaborarem el Pla d’Acció? 

El Pla d’Acció de l’ecoauditoria de residus ha de partir de la reflexió del “què podem millorar” i, 
especialment, del “com ho podem millorar”. És el resultat final d’un procés i d’una feina 
d’autoavaluació que, en el nostre cas, ha seguit la següent metodologia: 
  

Fitxes de Registre Registre de les dades que defineixen la nostra 
situació de partida respecte els residus

Fitxes de Síntesi Síntesi de les dades enregistrades, resum de la 
situació de partida.

Comunicació dels resultats (preferentment de 
forma gràfica)

Permetrà arribar a aquelles persones implicades en 
major o menor grau amb la generació de residus a 
l’entitat, seguint una de les premisses bàsiques del 
procés d’ecoauditoria: la presa de consciència.

Fitxes Cap al Pla d’Acció Permeten reflexionar sobre els resultats, analitzant 
cadascun dels blocs de residus. És a partir del “què 
podem millorar” que plantejarem. 

Llistat de Propostes de Millora Discutides en el sí del grup de treball o 
(preferiblement) mitjançant un debat obert, serà 
el primer pas del futur Pla d’Acció.les nostres 
propostes de millora.

Fitxa d’Anàlisi de Propostes.
Per simplificar la feina, però, hem considerat 
oportú que, enlloc de fer servir la Fitxa 
d’Anàlisi de Propostes, feu servir aquesta altra 
fitxa (cliqueu aquí).

En elles s’analitzarà cadascuna de les propostes del 
llistat, considerant la viabilitat de les mateixes i 
tots els factors que caldrà considerar (pressupost, 
responsables, etc).
El format de la nova fitxa és similar al que alguns 
de vosaltres ja haureu fet servir com a resum del 
Pla d’Acció de l’Agenda 21 de l’entitat, vinculat a 
l’Agenda 21 de Barcelona.

La utilitat de fer servir la nova Fitxa d'Anàlisi de Propostes en base al model de Fitxa-resum del Pla 
d'Acció de l'Agenda 21 de Barcelona ha de permetre que:   

- Les entitats que ja tingueu el Pla d’Acció de l’Agenda 21 aprovat, només emplenant aquestes 
fitxes podreu incorporar-ne les noves actuacions relacionades amb els residus producte de 
l’ecoauditoria, i

- Les entitats que encara no hagin aprovat el seu Pla d’Acció de l’Agenda 21, ja tindran una base a 
partir de la qual anar integrant altres àmbits d’actuació per la seva pròpia Agenda 21.

      Exemple de Fitxa del Pla d’Acció ja emplenada

Cal incidir en què, per elaborar un Pla d’Acció en el qual tots ens hi sentim partícips, haurem 
d’involucrar el màxim nombre de persones al llarg del procés. Per tant caldrà valorar la utilitat d’un 
bon Pla de Comunicació i sobretot d’un bon disseny del Pla de Participació (establint qui proposa, qui 
decideix i de quina manera es prenen aquestes decisions).

Què són i per a què serveixen els indicadors?

Els indicadors són les eines que es faran servir per tal de certificar si les mesures de millora s’hauran 
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dut a terme satisfactòriament o no al final de cada període (normalment any rere any). Per tant han 
de ser quan més concrets i mesurables millor. Cada actuació haurà d’anar acompanyada, com a mínim, 
d’un indicador.

El conjunt d’indicadors que mesuren el compliment de les actuacions proposades formaran part del 
que anomenem el Pla de Seguiment. El Pla de Seguiment serà doncs el document que, any rere any, 
analitzarà si hem assolit els objectius que plantejàvem en les propostes del nostre Pla d’Acció. 

Per poder-vos fer una idea de com escollir els vostres indicadors, clicant aquí trobareu alguns 
exemples.

UNA EXPERIÈNCIA A CATALUNYA 

LES MIL ENTITATS PER LA REDUCCIÓ DELS RESIDUS 

La Federació Ecologistes de Catalunya (EdC) endega aquesta tardor la campanya Mil Entitats per a la 
Reducció de Residus dirigida a entitats cíviques i socials de Catalunya de tot tipus (entitats 
naturalistes i ecologistes, de consumidors, veïnals, d’educació del lleure, esportives, d’educació no 
reglada, centres d’ensenyament, entitats socials receptives en temes ambientals i de respecte a 
l’entorn ...).

Amb aquesta iniciativa es pretén estimular a Catalunya aquesta voluntat implícita que ja opera en la 
ciutadania organitzada, per tal de contribuir a la millora de l’entorn social i ambiental, tot assumint la 
part de responsabilitat que li correspon. 

Una plasmació de voluntat i responsabilitat que entenem que va associat al “Acord Cívic per a una 
Barcelona Neta i Sostenible”, acord promogut per l’Ajuntament de Barcelona i que les entitats que 
participen del procés de l’ecoauditoria també hem subscrit.

En el desenvolupament del projecte es fomenta el voluntariat en l’àmbit mediambiental. Aquest 
voluntariat tindrà dos orígens, el que provingui de les pròpies entitats adherides i el que s’adscrigui 
directament a la campanya en tasques de caire general i per concertar actuacions.

La campanya, d’un any de durada, parteix de buscar i trobar l’adhesió  d’un nombre significatiu 
d’entitats cíviques i socials catalanes a través d’una campanya informativa i la tramesa del full 
d’adhesió. A partir d’aquí s'iniciarà un procés, assumit voluntària i activament per part les entitats 
adherides, a partir del qual s’iniciï una reconversió de les pròpies maneres de funcionar, del caràcter 
de les compres a proveïdors, de les formes d’organitzar les activitats, etc., de manera que s’incorpori 
sempre entre els seus objectius implícits evitar la generació de residus. 

En el marc d'aquesta campanya es va realitzar una Acció de Compra Col·lectiva el passat dia 7 d'octubre 
a un supermercat de Terrassa (veure fotografia). Amb aquesta acció pedagògica i reivindicativa els 
participants que hi van assistir van posar de manifest l'incompliment de l'objectiu de reducció del 10% 
dels envasos que marca la Llei Espanyola de Residus i Envasos (LERE) i les dificultats que els 
consumidors tenen per fer una compra més respectuosa amb el medi ambient.

UNA PROPOSTA D'EXPERIÈNCIA A BARCELONA 

COPAR: La gestió dels quioscos de la Font Màgica
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Comercial Parcs i Àrees Recreatives, S.L. (COPAR) és una empresa familiar que centra la seva activitat 
en gestionar els quioscos de la Font Màgica de Montjuïc. Van signar el Compromís Ciutadà per la 
Sostenibilitat el juny del 2005, i el seu Pla d'Acció està publicat a la web de l'Agenda 21. El podeu 
consultar clicant aquí.  

Les seves actuacions no tan sols van dirigides a la plantilla de treballadors i visitants més habituals, sinó 
també a les aproximadament 15.000 persones que, entre juny i setembre, s’apropen a aquest espai per 
gaudir de l’espectacle. 

Entre les actuacions que contempla el seu Pla d’Acció hi figura la recollida de piles i bateries usades 
dels turistes que cada nit es concentren a la plaça per veure (i fotografiar) la font, la disposició al 
públic de punts de recollida selectiva de residus, l’adquisició d’un compactador de brossa i de 
compactadores de llaunes o l’ús de material de papereria i d’ús sanitari reciclat.

DELIBERA 

Un recurs de participació interactiva 

L’aplicació per internet “Delibera” és un espai públic de participació ciutadana que permet compartir 
entre un grup de persones uns llistats de propostes, diagnosis, conclusions, etc... per a que cadascú 
les valori i afegeixi les seves esmenes o comentaris. 

El resultat és un llistat ordenat segons el consens generat amb tots els comentaris que s’han afegit a 
cadascuna de les propostes. És un sistema àgil i senzill que ajuda a prendre decisions complexes. La 
combinació d’aquesta aplicació per preparar reunions presencials entre el grup de persones fa dels 
processos participatius més àgils i eficients.

Aqueta aplicació forma part d’un conjunt d’útils agrupats sota la marca “Delibera, Sistema Integral de 
Participació”. Aquestes d’eines de participació es poden usar tant pel treball en xarxa via internet, 
amb l’aplicació Delibera-web, com en reunions presencials amb els ventalls de colors, qüestionaris, 
formularis i l’aplicactiu “Delibera Directe”. L’objectiu és crear espais on es puguin compartir els “pros” 
i els “contres” a partir d’unes icones de colors que permeten expressar fàcilment i visualment la posició 
i la valoració de cadascú sobre qualsevol tema a tractar. Si cliqueu aquí trobareu una imatge d'un fòrum 
delibera.

CALENDARI D'ACTES  
setmana del 24 al 28 
d'octubre 

Trobada conjunta de les entitats de la prova pilot d'Ecoauditories de 
Reducció de Residus. 
No durarà més de tres hores. Aquí s'adjunta el programa. Cal 
determinar el dia, possiblement dimarts, dimecres o dijous. Feu-nos 
arribar les vostres preferències!

DOCUMENTS ADJUNTS
Enquesta de valoració de l'Ecoauditoria de Reducció de Residus.
Per emplenar entre els membres de l'equip de treball. És molt important que ens doneu la vostra 
opinió!!
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Fitxa del Pla d'Acció de les Ecoauditories de Residus.
Us tornem a adjuntar aquesta fitxa (cliqueu aquí). El format és el mateix que el que es fa servir als 
resums del Pla d'Acció de l'Agenda 21 de de Barcelona, però hi ha alguns punts afegits. Substituïria la 
Fitxa d'Anàlisi de Propostes del material que se us va lliurar amb el dossier de treball.

                                  

Secretaria Agenda 21
Centre de Recursos Barcelona Sostenible

CEPA-Ecologistes de Catalunya
Centre d'Ecologia i Projectes Alternatius

C. Nil Fabra, 20
08012 Barcelona
telèfon: 93 237 47 43
fax: 93 237 08 94 
e-mail: agenda21@mail.bcn.es
http://www.bcn.es/agenda21

C. Jacint Verdaguer, 48 
08750 Molins de Rei
telèfon: 93 680 27 51 

fax: 93 668 61 07 
e-mail: cepa@pangea.org 

http://cepa.pangea.org/

Entitat membre de la federació Ecologistes de Catalunya - EdC http://aeec.
pangea.org/
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