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LLIURAMENT DELS PREMIS ACCIÓ 21 2005

El 20 de desembre va tenir lloc al Saló de
Cent de l’Ajuntament de Barcelona el
lliurament dels premis Acció 21, en un acte
presidit per l’alcalde de Barcelona Joan
Clos, la tercera tinenta d’alcalde Imma
Mayol i els membres del Consell Municipal
de Medi Ambient i Sostenibilitat que han
format part del Jurat.

Aquesta ha estat la tercera edició dels
Premis. A criteri del Jurat, la qualitat,
diversitat i interès de les 33 iniciatives
presentades ha estat molt elevada. Dels
10 projectes finalment guardonats, el Jurat
n’ha valorat la confluència de qualitats rellevants com el seu caràcter exemplificador,
generalitzable i innovador, la importància de la implicació i participació generada al seu
voltant i l’abast dels seus efectes en termes de beneficis socioambientals i nombre de
beneficiaris.

En un acte de gran calidesa, les organitzacions premiades van rebre un diploma, la
felicitació de l’alcalde i de la tercera tinenta d’alcalde i els aplaudiments del públic.
Cada entitat va explicar breument la seva iniciativa, i els assistents van tenir
l’oportunitat de sentir a parlar de moltes actuacions interessants, algunes de les quals
desconeixien.

En acabat, tots els presents van celebrar-ho amb un petit pica-pica i van brindar per
l’any nou.

mailto:agenda21@mail.bcn.es
http://www.bcn.es/agenda21
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Iniciatives guardonades amb els premis Acció 21 2005
Zero CO2, Iniciativa per a la cura del clima,  presentada per la Fundació Natura.

Promoció de l’ús del paper reciclat en les factures de les empreses,  presentada per
Ecoinstitut.
Tenim cura del nostre entorn: els patis, un primer espai de convivència, presentada per
l’Escola Virolai.
Impuls de la compra pública ètica de roba i tèxtils a les administracions públiques
catalanes, presentada per Setem.

Obtenció de Llicència Ambiental en escoles i centres educatius,   presentada per
l’Escola Súnion.

L’inclusió social i laboral a través del treball en activitats ambientals,  presentada per la
Fundació Engrunes.

Botiga de 2ª. Mà: reciclatge i venda de roba, llibres, joguines, petits mobles i altres
articles de 2ª. mà,  presentada pel Projecte de Rehabilitació Integrada i Social del
Barri Antic (Prisba).
“Bona Casa! Opta per l’habitatge ecoeficient”,  presentada per l’Organització de
Consumidors i Usuaris de Catalunya (OCUC).
Ningún niño boliviano sin libro, presentada per l’Associació Espanyola per a
l’Ensenyament de les Ciències de la Terra.

Comissió de Sostenibilitat i Medi Ambient,  presentada per la Fundació Claror.

Podeu consultar l’acta del Jurat a la web www.bcn.es/agenda21

ACCIÓ 21

L’Acció 21 en xifres
Amb motiu del final d’any, dediquem aquesta secció a fer balanç i mostrar algunes
xifres de l’activitat relacionada amb el procés d’Acció 21. Les dades que presentem
són un resum de l’informe de gestió presentat al Consell Municipal de Medi Ambient i
Sostenibilitat a la reunió plenària celebrada el passat 20 de desembre:

ð En acabar l’any 2005, els signants del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat
ja són 402.

Nous signants del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat

La llista complerta de signants es pot consultar al web de l’Agenda 21:
http://www.bcn.es/agenda21/pagines_noves/signants.htm
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ð Enguany s’han presentat 23 nous plans
d’acció, a més dels dels 170 centres
educatius que fan l’Agenda 21 Escolar i
que, seguint la pauta del programa,
presenten el seu pla d’acció cada curs.

ð L’activitat del 2005 s’ha centrat en bona
part en la Convenció de signants del
Compromís Ciutadà per la
Sostenibilitat, convocada per valorar
col·lectivament els avenços fets a favor de
la sostenibilitat a Barcelona des de l’aprovació del Compromís l’any 2002; definir
les línies prioritaries de treball per als propers anys i enfortir la xarxa d’actors per
la sostenibilitat.

ð Els 10 grups de treball de preparació de la Convenció van aplegar 182
persones, representants d’unes 100 organitzacions. Els 10 grups es va reunir
en dues ocasions, durant els mesos d’abril i maig, a la seu de diverses entitats de
la ciutat que van donar el seu suport al procés. Els membres dels grups van fer
aportacions per via telemàtica en el període entre reunions. Cada grup van
comptar també amb la col·laboració d’un relator que va recollir, ordenar i
sintetitzar en un informe final les aportacions de cada àmbit.

ð La Convenció va tenir lloc el 20 d’octubre de 2005 al Campus Nord de la
Universitat Politècnica de Catalunya.  Hi van assistir 300 persones. Els actes van
constar de tres parts: Avenços, Reptes i Xarxa. L’avaluació per part dels
participants, tant del procés de treball previ com de la Convenció i els seus
resultats, va ser molt positiva.

ð En el marc de la Convenció es van
presentar també dues produccions
il·lustratives dels avenços assolits: el
vídeo La ciutat (sostenible)
emergent i la publicació 100 bones
idees: catàleg de bones
pràctiques dels signants del
Compromís Ciutadà per la
Sostenibilitat.

ð S’ha realitzat i fet públic el tercer Informe de seguiment dels Indicadors de
l’Agenda 21. S’han actualitzat 23 indicadors (l’any 2003 van ser 17). Les
tendències de l’any 2004 marquen una millora en 14 indicadors, l’estabilització de
7 indicadors i un empitjorament en 2 indicadors.

ð En l’àmbit de la comunicació, l’Info 21 arriba ja a 1040 destinataris. El butlletí
electrònic Notícies de l’Agenda 21 Escolar té 770 destinataris i l’Info Oficina
Verda, adreçat a treballadors municipals, arriba a 300 persones.

Més informació: www.bcn.es/agenda21
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Noves organitzacions que han presentat el seu Pla d’Acció
ECO-UNION

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

100x100renovables
El 26 d’abril de 2006 farà 20 anys de l’accident de la central nuclear de Txernòbil.
Arreu d'Europa es preparen accions per recordar el fet i mobilitzar l'opinió pública per
reclamar l'aturada de tots els programes nuclears, tant civils com militars. Per exigir
l'aturada i el tancament de totes les centrals nuclears avui en funcionament a
Catalunya, a l'Estat Espanyol, a Europa i arreu del món, un grup de persones, algunes
de les quals són membres del Consell Municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat, ha
iniciat una crida a tota la societat catalana, a les organitzacions cíviques, socials i
polítiques, a les empreses (especialment les d'energies netes), a manifestar plegats el
rebuig clar i decidit a l'energia nuclear i a donar suport a les energies lliures, netes i
renovables.

Podeu llegir el manifest i adherir-vos-hi al web www.100x100renovables.net

MÉS RECURSOS

Document divulgatiu dels Compromisos d’Aalborg en català
L’11 de juny de 2004, els 1.000 participants en la IV Conferència Europea sobre
Ciutats i Pobles Sostenibles, Aalborg+10, van adoptar els Compromisos d’Aalborg com
a declaració de la conferència i els representants de 110 governs locals van signar el
document en el plenari de clausura. La Diputació de Barcelona acaba de penjar a la
web de la Xarxa de Ciutats i Pobles Cap a la Sostenibilitat el document divulgatiu dels
Compromisos d’Aalborg, traduït al català per l’Ajuntament de Barcelona.  Podeu
consultar el document a www.diba.es/xarxasost/cat/Aalborg_Expl_Compro.pdf

A la web www.diba.es/xarxasost/cat/mate.asp també podeu trobar altres documents de
referència i materials sobre sostenibilitat.

Més informació sobre Aalborg+10, a la web de la Conferència www.aalborgplus10.dk

US RECOMANEM...

...que utilitzeu el calendari en xarxa del web de l’Agenda 21 www.bcn.es/agenda21
Durant l’any 2005, s’han difós a través del calendari 248 activitats d’unes quaranta
entitats i institucions diferents. Cada signant del Compromís té assignat un nom
d’usuari i una clau d’accés per introduir les seves activitats al calendari. Si no recordeu
les vostres dades d’accés, podeu demanar-les a la secretaria de l’Agenda 21
agenda21@mail.bcn.es

...que participeu a les activitats d’hivern del Centre de Recursos Barcelona
Sostenible. En aquesta ocasió la majoria d’activitats s’han centrat en l’aigua com a
recurs. S’ha programat una taula rodona, xerrades, visites, passejades...

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

http://www.bcn.es/agenda21/A21_PlaAccio.htm
http://www.100x100renovables.net
http://www.diba.es/xarxasost/cat/Aalborg_Expl_Compro.pdf
http://www.diba.es/xarxasost/cat/mate.asp
http://www.aalborgplus10.dk
http://www.bcn.es/agenda21
mailto:agenda21@mail.bcn.es
http://www.bcn.es/agenda21/crbs
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INDICADORS DE L'AGENDA 21 DE BARCELONA

Indicador 4: Índex de renovació urbana

Dades de 2004: [1352 habitatges reformats + 4588 habitatges de nova construcció]/
740.000 unitats d’habitatge potencial = 0,80%

Tendència desitjada: Manteniment de la renovació al voltant d’un índex que es podria
estimar entre el 0,5 -1,5 %.

Paràmetre de càlcul:

Habitatges reformats i de nova construcció respecte al total d’habitatges potencials =
[Unitats d’habitatges reformats + unitats d’habitatges de nova construcció] / Unitats
d’habitatge potencials (740.000)] *100

Les unitats d’habitatge potencial és una dada estimada i constant en el temps.

Font: Gabinet d’Estudis Urbanístics

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: 2.1

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

ACTIVITATS

DEL CONSELL MUNICIPAL DE MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT

El passat 20 de desembre va tenir lloc al Saló de Cent la reunió plenària del Consell
de Medi Ambient i Sostenibilitat. En aquesta reunió es va presentar l’Informe de
Gestió de l’any 2005, algunes de les dades del qual publiquem a la secció Acció 21
d’aquest butlletí.

Seguidament, el director de l’Agència d’Energia de Barcelona, Antonio Romero, va
presentar el balanç energètic de Barcelona 1999-2003, que representa el primer
informe de l’Observatori de l’Energia. El balanç mostra que la despesa d’energia a
Barcelona ha anat augmentant a un ritme anual del 3%, principalment degut a
l’augment del consum domèstic i de serveis, la qual cosa l’allunya dels objectius
marcats pel Pla de Millora Energètica de Barcelona. Un dels aspectes positius
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destacables és l’augment de l’ús d’energies renovables (generació d’electricitat a partir
de biogàs a l’Ecoparc, degasificació amb aprofitament energètic dels residus a
l’abocador del Garraf, energia solar tèrmica i fotovoltaica). Al web de l’Agència
d’Energia està disponible una síntesi de l’informe:
http://www.barcelonaenergia.com/cat/actualitat/noticies/noti051117.htm

La presentació del balanç, i especial-
ment els aspectes negatius que se’n
desprenen, van suscitar nombroses
intervencions i propostes de treball
per part de membres del Consell.

La reunió va continuar amb la pro-
posta de creació dels grups de treball
de Verd Urbà i Taula Cívica del
Soroll, que va ser acceptada.
L’acte va acabar amb un torn obert
de paraules.

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

Us informem que el Centre de Recursos Barcelona Sostenible tancarà els dies festius i
els dissabtes 24 i 31 de desembre i 7 de gener.

http://www.barcelonaenergia.com/cat/actualitat/noticies/noti051117.htm
mailto:agenda21@mail.bcn.es
http://www.bcn.es/agenda21

