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PROPERES SUBVENCIONS DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA PER A LA
REALITZACIÓ D’ACTIVITATS I SERVEIS EN L’ÀMBIT DEL MEDI AMBIENT

La Direcció de Programes Ambientals s’ha incorporat per primera vegada a la
convocatòria de subvencions de l’Ajuntament de Barcelona, per a l’any 2006. Les
subvencions de l’Ajuntament es concentren en unes bases comunes a tots els àmbits
dels Serveis Generals (Relacions ciutadanes, Participació ciutadana i Immigració),
Serveis Urbans i Medi Ambient (Medi ambient) i Serveis Personals (Cultura, Educació,
Esports, Salut pública, Benestar social, Dones, Joventut i Drets civils), tant dels
districtes com de ciutat. En la convocatòria precedent el procediment administratiu va
incorporar innovacions i millores amb l’objectiu de facilitar el tràmit i unificar els
processos en benefici de la ciutadania i les entitats. Un dels aspectes més destacats
va ser la coordinació en els criteris tècnics i el procés de valoració. Es va posar en
marxa una sola convocatòria i un sol calendari per a totes les subvencions de
l’Ajuntament, tant en la presentació com en l’adjudicació, i es va haver de formalitzar
una única sol·licitud per projecte, amb la possibilitat d’adreçar-la fins a tres àmbits
diferents.

Les bases particulars per al proper any van ser aprovades per l’Alcaldia el 25 de
novembre de 2005, i s’ha obert un període d’informació pública de 20 dies hàbils des
de la publicació de la notícia al Butlletí Oficial de la Provícia. Les bases es poden
examinar en hores d’oficina, per formular-hi les al·legacions que es considerin
adequades, a la Secretaria General de l’Ajuntament de Barcelona (plaça Sant Miquel,
s/n, 4a planta).

Quan s’obri la convocatòria de subvencions, us n’informarem a través de l’Info 21.
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ACCIÓ 21

El proper 20 de desembre es lliuren els premis Acció 21
La tercera convocatòria de premis Acció 21 ha recollit 33 candidatures, més del doble
que l’any 2004. El Jurat, format per cinc membres del Consell Municipal de Medi
Ambient i Sostenibilitat, ha valorat positivament la qualitat, la diversitat i l’interès de les
iniciatives presentades: totes elles suposen un esforç per millorar la sostenibilitat de la
ciutat i, per això, mereixen el reconeixement públic.

El dimarts 20 de desembre, a dos quarts de 8 del vespre,  tindrà lloc al Saló de Cent
de l’Ajuntament la presentació pública i lliurament dels 10 premis concedits, en un acte
presidit per l’alcalde de Barcelona.

Nous signants del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat
CLAVEGUERAM DE BARCELONA, SA (CLABSA)

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

INICIATIVES 21

9è Concurs d’Idees Ambientals i Sostenibles: + Eficiència = - CO2, Kyoto més a prop
La Universitat Politècnica de Catalunya ha obert novament la convocatòria per
presentar projectes al Concurs d’Idees Ambientals, que enguany es dedica a les
accions innovadores i aplicables per reduir el consum d’energia i disminuir les
emissions responsables de l’efecte hivernacle. El concurs rep el suport de l’Ajuntament
de Barcelona, l’Entitat Metropolitana del Medi Ambient i la Diputació de Barcelona.
Hi ha dues convocatòries: una oberta al món educatiu, associatiu i de lleure i una altra
adreçada a l’àmbit universitari. Ambdues estan dotades amb un primer premi de 2.400
€ i un segon premi de 1.200 €. El termini de presentació de propostes finalitza el 24 de
març de 2006.

Més informació: www.univers.upc.es/concursos/ideesambientals

Sis organitzacions participen a la campanya de promoció de la bicicleta 2005-2006
L’Associació Hàbitats – Projecte Rius,
l’Associació de Professionals del Medi
Ambient, la Casa Golferichs (gestionada per
Lúdic 3), el Casal La Prosperitat -  Cultura
en Acció i les empreses La Vola i Siresa
participen a la tercera edició de la campanya A
la feina i a l'associació, bicia't. La campanya,
coordinada pel Bicicleta Club de Catalunya
(BACC), es proposa promoure l’ús de la
bicicleta entre els treballadors, socis i
col·laboradors d’aquestes organitzacions.
Enguany, el BACC a rebut fins a 12 sol·licituds
de participació i, per tal d’atendre millor la demanda, s’ha doblat el nombre de
participants en relació amb l’any anterior.

Els dinamitzadors de la campanya han assistit a una sessió teòrica sobre com
promoure l’ús de la bicicleta, i els usuaris potencials han participant en sessions
teòrico-pràctiques realitzades a cada una de les entitats. Els treballadors i socis han
contestat una enquesta de mobilitat que té per objectius sensibilitzar i facilitar el
disseny d’itineraris amb bicicleta. Cada entitat ha rebut una bicicleta plegable en
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préstec per un any i a més, el BACC aconseguirà aparcaments davant dels locals que
encara no en tenen.

Els participants ja han lliurat el resum d’accions que faran durant la campanya. Les
propostes són variades: el préstec de la bicicleta als socis d’APROMA; fer el càlcul
dels diners que estalvia l’entitat al fer servir la bicicleta com a transport i destinar
aquests diners a comprar una bicicleta a SIRESA; una jornada de circulació per als
infants al Casal de la Prosperitat; un article sobre la bicicleta al Projecte Rius; crear un
plafó intern amb informació sobre la bicicleta a La Vola...

Algunes dades de la campanya 2004-2005

ð Hi van participar la Fundació Natura, la Casa Elizalde (Lúdic 3) i el Col·legi
d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona

ð Se’n van beneficiar 3.400 persones

ð Es van realitzar 722 desplaçaments

ð Va augmentar entre un 8% i un 50% el nombre de treballadors o membres de
l’entitat que van agafar la bicicleta per primera vegada per desplaçar-se a la feina o
a l’entitat.

MÉS RECURSOS

Guies d’educació ambiental adreçades al sector empresarial
El passat 11 de novembre es van presentar a la Torre Agbar dues noves publicacions
de la col·lecció Guies d’Educació Ambiental de l’Ajuntament de Barcelona. La guia
número 25, Oficina Verda per a empreses del sector d'oficines i despatxos, elaborada
per Ecoinstitut Barcelona, ofereix àmplia informació sobre els beneficis de l'Oficina
Verda com a estratègia de qualitat empresarial i indicacions per a la seva implantació:
compra de productes, contractació de serveis, subministraments d'aigua i energia i
gestió de residus. La guia número 26, Les empreses i la responsabilitat social
corporativa, ha estat realitzada per PriceWaterhouseCoopers i inclou una introducció
a la responsabilitat social corporativa i el seu àmbit d’aplicació i pràctiques aplicables
en l’àmbit del govern corporatiu, el treball, el medi ambient, la societat i el mercat.

Totes les organitzacions signants del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat rebran
per correu postal un exemplar de les dues guies. També estan disponibles, juntament
amb els altres números de la col·lecció, al Centre de Recursos Barcelona Sostenible.
La guia de l’Oficina Verda també es pot obtenir en format pdf al web de l’Agenda 21
http://www.bcn.es/agenda21/pagines_noves/GuiesdEducacio.htm

US RECOMANEM...

...que assistiu a la sessió de presentació del projecte educatiu Aula del Passeig
de Sant Joan, el dilluns 12 de desembre a les 18 h al Centre de Recursos Barcelona
Sostenible. Es tracta d’un treball realitzat per la Laia Capdevila, que recull una
iniciativa dels Amics del Passeig de Sant Joan i parteix de la feina ja feta en els darrers
anys per les escoles del barri, amb la col·laboració del districte de Gràcia i dels
serveis tècnics de Parcs i Jardins, per estructurar una proposta de projecte educatiu
comunitari entorn al Passeig.

... que aneu a la UAB a conèixer el projecte La UAB i el seu compromís amb el
protocol de Kyoto, l'aposta per les energies renovables, organitzat la Fundació
Autònoma Solidària i el Servei de Prevenció i de Medi Ambient de la Universitat
Autònoma de Barcelona. L’acte de presentació tindrà lloc el dimecres 14 de
desembre a les 11.30 h a l'entrada de la Facultat de Filosofia i Lletres de la UAB.

http://www.bcn.es/agenda21/pagines_noves/GuiesdEducacio.htm
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El projecte que es presenta inclou una exposició itinerant que recorrerà tots els centres
de la UAB i un itinerari ambiental al campus. L’itinerari està format per plafons situats
en diferents punts, en els quals s'expliquen les característiques de les energies
renovables utilitzades a la UAB (fotovoltaica, tèrmica i biodièsel). En el projecte hi
participen estudiants que fan visites guiades, a través del Programa de Voluntariat
Ambiental. Els col·lectius interessats (escoles, entitats, etc.) poden demanar visites
guiades tant a l’exposició com a l’itinerari.

Més informació: www.uab.es/osha

INDICADORS DE L'AGENDA 21 DE BARCELONA

Indicador 3: Accessibilitat a espais públics i serveis bàsics

Dades de 2004:
Accessibilitat a 1 servei:  100.0%
Accessibilitat a 2 serveis:  99.9%
Accessibilitat a 3 serveis:  99.4%
Accessibilitat a 4 serveis:  75.1%
Accessibilitat a 5 serveis:  21.8%

Tendència desitjada: augment

Gràfic d’evolució

Paràmetre de càlcul: percentatge de població que té accés a 1, 2, 3, 4 o 5 serveis
acumulats de la xarxa d'utilització pública a menys de 300 metres:
- Espais verds o oberts
- Transport urbà
- Punts de brossa neta
- Centres d'educació infantil, primària i secundària
- Centres d'atenció sanitària (CAP i hospitals)

Font: Ajuntament de Barcelona. Elaboració: Agència d’Ecologia Urbana, a partir de diverses
fonts.

Fa referència a l'objectiu 2 del Compromís Ciutadà: Defensar la ciutat compacta i
diversa, amb un espai públic de qualitat

Línies d'acció relacionades: 3.1

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/IndicadorsAg21_2005.pdf
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ACTIVITATS

DEL CONSELL MUNICIPAL DE MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT

El dimarts 20 de desembre, a les 17.30 h, tindrà lloc al saló de Cent de l'Ajuntament de
Barcelona la reunió plenària del Consell de Medi Ambient i Sostenibilitat. En
acabar aquest acte, a les 19.30 h, i en el mateix Saló de Cent, tindrà lloc l'acte públic
de lliurament dels Premis Acció 21 corresponents a l'any 2005.

Agrairem als membres del Consell que confirmeu la vostra assistència a la secretaria
tècnica del Consell (tcastiella@mail.bcn.es)

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
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