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ELS DISTRICTES DE BARCELONA PROMOUEN LES ADHESIONS A
L’AGENDA 21

Durant els anys 2001 i 2002, els deu districtes de
Barcelona van tenir un paper molt rellevant en
l’elaboració col·lectiva del Compromís Ciutadà per la
Sostenibilitat, participant en un procés que alhora va
permetre desenvolupar propostes d’accions
ambientals als barris. Ara, la majoria dels districtes
han encetat una nova iniciativa per convidar les
organitzacions del seu territori i els veïns a signar el
Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat. Han editat
uns cartells que expliquen com pot signar el
Compromís tothom qui estigui disposat a emprendre
alguna acció. El cartell té el mateix format però un
color diferent per cada districte, i inclou informació
sobre l’Agenda 21 de Barcelona i l’Agenda 21 al
districte, explica què és el pla d’acció i quins recursos
té a la seva disposició la xarxa de signants, tant els
de caràcter general com  els específics del districte.

Més informació: agenda21@mail.bcn.es

mailto:agenda21@mail.bcn.es
http://www.bcn.es/agenda21
mailto:agenda21@mail.bcn.es
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ACCIÓ 21

Definició del nou Pla UPC Sostenible 2015
El passat novembre de 2005, molts membres de la comunitat de la Universitat
Politècnica de Catalunya van participar per mitjà d’un fòrum web en la primera
fase del procés per avaluar el 2n Pla de medi ambient de la UPC (2002-2005) i
per dissenyar l’estratègia ambiental i de sostenibilitat de futur de la UPC. La
invitació a participar al fòrum es va fer extensiva a agents clau externs, entre els
quals es comptaven les organitzacions signants del Compromís Ciutadà per la
Sostenibilitat. Les aportacions rebudes van permetre presentar les bases de
l’estratègia, els compromisos i les accions que han de conformar el nou Pla UPC
Sostenible 2015.

Fins el 31 de gener de 2006, es va tornar a obrir el fòrum a internet, en aquesta
ocasió convidant a fer aportacions per avaluar i millorar la proposta de nou Pla.
El fòrum s’ha concebut amb la voluntat d'aglutinar la màxima diversitat
d'aportacions, tant de la mateixa UPC com d'agents clau externs, i l'objectiu
d'implicar tota la comunitat universitària en els compromisos que es defineixen en
el nou Pla de sostenibilitat de la UPC.

Podeu consultar a internet el document que presenta l'orientació global del pla UPC
Sostenible 2015 així com els aspectes organitzatius; els textos proposats per a la
valoració i les valoracions dels participants, a més d’altres documents complementaris.

Més informació: www.upc.edu/mediambient/
www.delibera.net?foro=402

Acords de l’Ajuntament de Barcelona amb associacions empresarials per
millorar la gestió dels residus
En el marc de l’Acord cívic per a una Barcelona neta, ordenada i sostenible,
l'Ajuntament de Barcelona ha signat dos acords amb la Unió Catalana d'Hospitals i
amb el Gremi del Vidre Pla Barcelona.

La Unió Catalana d’Hospitals (UCH), és l’associació empresarial de referència de les
entitats sanitàries i socials de Catalunya, amb més de noranta associats. L’acord ha
estat signat pel seu president Feliu Sucarrats, el director general Boi Ruiz i pel regidor
de Serveis Urbans i Manteniment de l'Ajuntament de Barcelona, Francesc Narváez.
Amb l'acord, la UCH vol fomentar entre els seus associats la cultura de millora en la
gestió dels residus sanitaris i no sanitaris i vetllar pel compliment de la normativa
ambiental vigent. La UCH també assumeix el compromís que tots els seus associats
presentin la declaració de residus municipals comercials per poder identificar els
centres dins les categories de petit, mitjà, important i gran generador de residus.
L’Ajuntament incentivarà totes les entitats que s'hi adhereixin amb una reducció del
10% de les quotes de les tarifes del servei de recollida de residus, i amb bonificacions
del 50% sobre el preu de la tarifa del servei dels punts verds, i fins al 100% en el cas
d'entitats sense ànim de lucre.

L'acord amb el Gremi del Vidre Pla ha estat signat pel seu president, José Luis
Pradera, i té per objectiu fomentar la separació en origen de les diferents fraccions
residuals i la seva correcta disposició.

Aquests acords se sumen als signats per altres associacions empresarials catalanes
per millorar la gestió dels residus.

Més informació: www.bcn.es/neta
www.uch.es

http://www.upc.edu/mediambient/
http://www.delibera.net?foro=402
http://www.bcn.es/neta
http://www.uch.es
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Nous signants del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat
ABACUS COOPERATIVA

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

Difusió d’activitats de les entitats signants del Compromís Ciutadà per la
Sostenibilitat
Les entitats interessades poden difondre les seves activitats relacionades amb la
sostenibilitat urbana a l’apartat Us recomanem del programa d’activitats del Centre de
Recursos Barcelona Sostenible. El programa es difon a través d’un fullet amb una
tirada de 6000 exemplars, s’envia per correu electrònic i es publica a la web
www.bcn.es/agenda21/crbs

Per figurar al programa de primavera cal introduir les activitats d’abril, maig i juny al
calendari en xarxa del web de l’Agenda 21 www.bcn.es/agenda21 abans del 15 de
febrer. Per introduir dades al calendari, cada entitat té assignat un nom d’usuari i una
clau d’accés. Podeu consultar qualsevol dubte a la secretaria de l’Agenda 21
agenda21@mail.bcn.es

Guardó per a la guia Les empreses i la Responsabilitat Social Corporativa
La guia Les empreses i la Responsabilitat Social Corporativa  ha estat guardonada
amb el Premi Trámite Parlamentario y Municipal, en la modalitat d'administració local i
RSC, convocada per la revista del mateix nom i patrocinada per la Fundació SANOFI-
AVENTIS. Aquesta és una de les Guies d'Educació Ambiental -la 26- editada
recentment per l'Ajuntament de Barcelona i elaborada per PriceWaterHouseCoopers
en el marc de l'Agenda 21 de Barcelona, per tal de promoure les bones pràctiques i els
compromisos voluntaris de les empreses de la ciutat. Els premis es van lliurar el
passat 25 de gener al Congrés dels Diputats (Madrid).

Podeu sol·licitar la guia al Centre de Recursos Barcelona Sostenible.

Jornades sobre gestió de residus i sobre ús de materials reciclats en la
construcció
Els passats 23 i 30 de gener, el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya va acollir dues
jornades organitzades conjuntament amb l’Agència de Residus de Catalunya del
Departament de Medi Ambient i Habitatge. La primera Jornada es va centrar en la
gestió dels residus de la construcció, la seva minimització i el seu reaprofitament. La
segona Jornada es va dedicar a l’ús de materials reciclats en la construcció, i
concretament a l’oferta que hi ha a Catalunya d’aquest tipus de productes. El tema
pren especial actualitat, donat que l’ús de materials i productes reciclats és un dels
paràmetres inclosos en el Decret d’adopció de criteris d’ecoeficiència en els edificis,
que el Govern aprovarà en els propers dies.

Més informació: www.arc-cat.net/
www.sostenible.es

http://www.bcn.es/agenda21/pagines_noves/signants.htm
http://www.bcn.es/agenda21/crbs
http://www.bcn.es/agenda21
mailto:agenda21@mail.bcn.es
http://www.arc-cat.net/
http://www.sostenible.es
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Les àrees verdes com a instrument de regulació de la mobilitat
El passat 30 de gener la Fundació RACC va presentar l’informe Les àrees verdes de
Barcelona, en el marc d’un seminari sobre les àrees verdes com a instrument de
regulació de la mobilitat. Entre d’altres dades, l’informe indica que amb la implantació
de l’àrea verda s’ha reduït un 5% l'ús del vehicle privat i en un 49% la indisciplina en
l'estacionament.

L’estudi estarà disponible ben aviat a la secció de la Fundació RACC de la web
www.racc.es/

Més informació sobre l’àrea verda de Barcelona: www.bcn.es/areaverda/

MÉS RECURSOS

L’energia en l’horitzó del 2030
El passat 23 de gener es va presentar al Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de
Catalunya el llibre L’energia en l’horitzó del 2030, elaborat per l’Estudi Ramon Folch
per a l’Institut Català de l’Energia. Aquest llibre posa a l’abast d’un públic més ampli un
informe previ, Prospectiva estratègica de l’energia en l’horitzó del 2030. El treball, que
propugna una visió sostenibilista del model energètic, es basa en dades quantitatives i
en fenòmens qualitatius. Aborda l’evolució del sistema energètic en un escenari
tendencial i en un escenari de crisi de combustibles fòssils. En tots dos casos
s’apunten les previsibles disfuncions socioeconòmiques i ambientals i diverses
mesures per a fer-hi front. Es prioritza la instauració d’un ventall diversificat de fonts de
proveïment i la gestió de la demanda, en comptes d’una inassolible garantia de l’oferta.

El llibre està disponible en format pdf a www.erf.es/fserveis/p284.html

Recull de documentació i recursos educatius sobre el mar
En el marc del programa d’activitats del Centre de Recursos Barcelona Sostenible, el
26 de gener es va presentar al Consorci El Far el dotzè recull de recursos editat per la
Societat Catalana d’Educació Ambiental i l’Ajuntament de Barcelona. A més
d’exposar-se els materials del recull, el Consorci El Far va presentar les seves
activitats i va mostrar la seva biblioteca. L’acte
va acabar amb una passejada pel port de
Barcelona a bord d’una embarcació tradicional.
Al llarg del trajecte hi va haver l’oportunitat de
conèixer aspectes de gran interès sobre la
història del port, la seva activitat econòmica i
l’impacte ambiental associat.

Els reculls de recursos, adreçats principalment
a educadors, inclouen ressenyes de lectures
bàsiques; lectures d’aprofundiment; llibres per
a infants i joves; vídeos, jocs i material
multimèdia; materials didàctics; activitats i
visites...

Tots els reculls de recursos estan disponibles en format pdf al catàleg de publicacions
del web de l’Agenda 21 www.bcn.es/agenda21/A21_text/cataleg.htm

Els materials del recull sobre el mar es poden consultar al servei de documentació del
Centre de Recursos Barcelona Sostenible o bé a la biblioteca del Consorci El Far.

Més informació: www.bcn.es/agenda21/crbs
www.elfar.diba.es

http://www.racc.es/
http://www.bcn.es/areaverda/
http://www.erf.es/fserveis/p284.html
http://www.bcn.es/agenda21/A21_text/cataleg.htm
http://www.bcn.es/agenda21/crbs
http://www.elfar.diba.es
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US RECOMANEM...

...que visiteu l’exposició Projectes Vius. Recull 481 iniciatives de la societat civil a
favor de la natura realitzades durant els darrers 10 anys amb el suport de la Fundació
Territori i Paisatge de l’Obra Social de Caixa Catalunya. L’exposició es va inaugurar
el 3 de febrer i romandrà oberta fins el proper 24 de febrer a la Sala Entresol de la
Pedrera (passeig de Gràcia, 92).
Més informació: http://obrasocial.caixacatalunya.es/

...que participeu al cicle de xerrades sobre l’aigua i la gestió dels recursos
hídrics que us ofereix el Centre de Recursos Barcelona Sostenible.
• Dimecres 8 de febrer, a les 19 h, La nova cultura de l’aigua: nous criteris en la

gestió de l’aigua. Xerrada-col·loqui amb Manolo Tomàs, membre de la Plataforma
de Defensa de l’Ebre. Organitzada en col·laboració amb l’Associació Ecoconcern.

• Dijous 16 de febrer, a les 18 h, La química de l’aigua. Xerrada organitzada per
l’Associació Hàbitats dins el programa de formació del Projecte Rius.

• Dimecres 22 de febrer, a les 18.30 h, El camí de l’aigua; distribució de l’aigua al
món i modificació del cicle natural: de les fonts d'abastament i la potabilització fins
a la depuració de les aigües residuals. Xerrada-col·loqui a càrrec de Jordi Pou,
biòleg i educador ambiental.

• Dijous 2 de març, a les 18.30 h, La gestió dels recursos hídrics. Taula rodona on
s’exposaran les previsions d’abastament d'aigua a la ciutat i els efectes de la
sequera. Hi participaran Ramon Arandes, director del projecte del nivell freàtic de
l’Ajuntament de Barcelona i Gabriel Borràs, director de l'Àrea de Planificació de
l'Agència Catalana de l'Aigua.

Es recomana inscripció prèvia. Més informació: www.bcn.es/agenda21/crbs

...que assistiu a la xerrada amb humor sostenible Poca broma amb el canvi
climàtic! a càrrec d’Uri Riu, el dijous 9 de febrer, a les 20 h, al Centre Cívic Can Deu
(Plaça de la Concòrdia, 13). L’organitza el CEDAM dins el programa d’activitats de
l’Aula d’Educació Ambiental de Can Deu.
Més informació:
www.cedamaso.com./2004/catala/aulamediambient/aula_educacio.htm

...que us apunteu a la sortida Ocells urbans: mallerengues, caixes niu i
menjadores al Parc del Laberint, que organitza Depana el proper diumenge 12 de
febrer. Més informació: www.depana.org/activitats.html

...que us informeu sobre la jornada formativa Veritables conseqüències de
l’energia nuclear, organitzada per Greenpeace, Ecologistes en Acció de Catalunya
i el Grup de Científics i Tècnics per un Futur No Nuclear. Es farà el dissabte 18 de
febrer a la Casa Elizalde de Barcelona. Trobareu informació detallada a la web
www.ecologistesenaccio.org/urgent/nonuclearinformacio.htm

...que consulteu l’apartat Compri reciclat del web del Centre Català del
Reciclatge. Entre d’altres recursos, hi trobareu una guia de compres públiques
ambientalment correctes i un catàleg de productes reciclats disponibles al mercat. La
cerca en el catàleg es pot fer per sectors (agricultura, automoció, construcció, envasos
i embalatges, mobiliari, llar, oficina, etc.) o bé per materials.
Podeu accedir-hi directament a l’adreça www.arc-cat.net/ca/ccr/compres/

http://obrasocial.caixacatalunya.es/
http://www.bcn.es/agenda21/crbs
http://www.cedamaso.com./2004/catala/aulamediambient/aula_educacio.htm
http://www.depana.org/activitats.html
http://www.ecologistesenaccio.org/urgent/nonuclearinformacio.htm
http://www.arc-cat.net/ca/ccr/compres/
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INDICADORS DE L'AGENDA 21 DE BARCELONA

Indicador 6: Proporció de l'espai viari amb prioritat per a vianants

Dades de 2002: 35,22%

Tendència desitjada: Augment

Paràmetre de càlcul:
Superfície de voreres respecte a la superfície total de viari urbà =
[Superfície de voreres (m2)/Superfície total de l'espai viari urbà* (m2)] x 100

*Calçades + voreres

Font: Ajuntament de Barcelona. Institut Municipal d'Informàtica

Fa referència a l'objectiu 3 del Compromís Ciutadà: Millorar la mobilitat i fer del carrer un
entorn acollidor

Línia d'acció relacionada: 3.2 (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
2005 a www.bcn.es/agenda21/A21_text/indicadors/IndicadorsAg21_2005.pdf

ACTIVITATS

DEL CONSELL MUNICIPAL DE MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT

Recordem als membres del Consell de Medi Ambient i Sostenibilitat que, tal com es va
acordar a la reunió plenària del passat 20 de desembre, s’estan constituint els dos
nous grups de treball sobre verd urbà i sobre contaminació acústica. Les persones
interessades en formar-ne part que encara no ho hagin notificat, poden adreçar-se al
secretari del Consell (tcastiella@mail.bcn.es). Properament es comunicaran les dates
de les reunions, tant d’aquests dos grups com del de l’energia.

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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