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PRESENTACIÓ DE LA GUIA ACCIÓ 21

El proper dimecres 19 de març a dos quarts de set de la tarda es presentarà al Saló de
Cròniques de l’Ajuntament de Barcelona la publicació Acció 21: guia metodològica
per avançar cap a la sostenibilitat de Barcelona. L’obra és una eina de suport per a
l’elaboració de plans d’acció per part de les organitzacions compromeses amb la
sostenibilitat. Es tracta d’un recurs de caràcter pràctic, que dóna unes pautes generals
i moltes idees útils. Inclou un model de fitxa per concretar el pla d’acció i nombrosos
exemples de casos reals, de manera que els diferents col·lectius s’hi poden trobar
reflectits.

Per presentar la guia s’ha considerat que el més adient és convidar un conferenciant
que representi inequívocament aquest pas a l’acció. Per això ens acompanyarà Víctor
Viñuales, director de la Fundación Ecología y Desarrollo, una entitat que es declara
eminentment positiva, l’objectiu de la qual és contribuir i aportar propostes per a
l'assoliment d'un desenvolupament sostenible mitjançant la generació d'alternatives
ecològicament sostenibles, socialment justes i econòmicament viables.

Víctor Viñuales és sociòleg de formació. És fundador i director de la Fundación
Ecología y Desarrollo, coneguda sobretot pel projecte Life Zaragoza, ciudad
ahorradora de agua y Zaragoza ahorra papel... y árboles. És avaluador de projectes
ambientals per a la Unió Europea i avaluador de projectes de la Secretaria d'Estat de
Cooperació Internacional i per a Iberoamèrica del Ministeri d'Afers Estrangers. Us
recomanem que consulteu l'entrevista que li va fer Lluís Reales, apareguda al darrer
número de la revista Medi ambient, tecnologia i cultura. Hi podeu accedir on line a
http://www.gencat.es/mediamb/revista/rev33-7.htm



ACCIÓ 21

Ja s’ha obert la convocatòria de l’Agenda 21 Escolar per al curs 2003-2004. Es
tracta d’un programa de l’Ajuntament de Barcelona que proposa als centres educatius
fer la seva Agenda 21, com a projecte d’educació, participació i implicació cívica. Des
de l’inici del programa l’any 2001 hi han participat un centenar de centres, des
d’escoles bressol a instituts de secundària, amb un ric ventall d’iniciatives de millora
del propi entorn. La nova convocatòria permetrà als centres que ho desitgin aprofundir
en el seu treball, i als que s’hi incorporin enguany enrolar-se també en aquest
engrescador projecte col·lectiu.

El termini de presentació de projectes finalitza el 9 de maig de 2003. Trobareu àmplia
informació a la web http://www.bcn.es/agenda21/A21_ESCOLAR.htm

El districte de Gràcia destaca des de fa temps per la seva implicació en temes
relacionats amb la sostenibilitat. L’òrgan de participació del districte en aquest àmbit és
el Consell de Sostenibilitat i Medi Ambient de Gràcia, format per representants
d’organitzacions de la societat civil, de partits polítics, d’escoles, d’empreses i per
ciutadans a títol individual. El Consell es va crear abans d’iniciar-se la fase de
participació ciutadana de l’Agenda 21 de la ciutat, i actualment està preparant el Pla
d’Acció 21 del districte. A finals de l’any passat ja va elaborar un llistat de propostes
concretes seguint l’esquema del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat. Ara cal
prioritzar-les, per la qual cosa es crearan quatre grups de treball temàtics.

Paral·lelament ja s’han endegat diverses iniciatives, com ara l'ambientalització de les
dependències i serveis del districte, la utilització de gots compostables i recollida
selectiva de la matèria orgànica a les festes populars o l’edició del mapa  ecològic, que
es publicarà properament.

La comunicació entre els membres de la Comissió i amb totes les persones
interessades està assegurada a través d’una llista de distribució de correu electrònic:
la xarxa ciutadana d’informació ambiental.  El mes de novembre passat es va crear un
butlletí informatiu de totes les iniciatives relacionades amb l’Agenda 21 de Gràcia, que
s’envia a la xarxa. Les persones interessades podeu adreçar-vos a Francesc Roma:
agenda21gracia@mail.bcn.es

INICIATIVES 21

L'Agenda de la Construcció Sostenible és un portal d'Internet creat per donar
resposta a les preguntes i necessitats que sorgeixen a l'hora d'introduir paràmetres
mediambientals a tot procés constructiu, ja sigui a l'hora de projectar, en la tria dels
materials o en l'execució de les obres. Vol ésser un punt de referència per als tècnics,
constructors, fabricants, estudiants i tots aquells interessats a fer una construcció més
sostenible. És un projecte conjunt del Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics
de Barcelona, la Universitat Politècnica de Catalunya, l'Institut Cerdà i l’Asociación
de Estudios Geobiologicos GEA, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i de
l'Ajuntament de Barcelona.

Entre l'àmplia oferta de l'Agenda de la Construcció Sostenible s'hi inclou informació
general; un servei de Newsletter (butlletí electrònic); una llista de distribució
especialitzada en construcció sostenible; una àmplia selecció d'enllaços i unes bases
de dades molt complertes de productes, d'empreses, de legislació, de publicacions i
d'activitats. Podeu consultar la web a http://www.csostenible.net



MÉS RECURSOS

L’Agència Europea del Medi Ambient ha publicat un informe sobre estudis de casos
de pràctiques de minimització de residus. L’informe inclou un apartat dedicat a la
situació actual a Europa en qüestió de gestió de residus i deu estudis de casos
centrats en la prevenció de la producció de residus i el reciclatge, que cobreixen cinc
temes: responsabilitat del productor, acords voluntaris, legislació, programes
d’informació i taxes de residus. Trobareu l’informe a
http://reports.eea.eu.int/topic_report_2002_2/

US RECOMANEM...

...que llegiu a CIVITAS2004 - Servei d'informació sobre desenvolupament sostenible,
la notícia sobre la nova directriu europea sobre la participació de l'opinió pública
en les decisions ambientals. Aquesta directriu estableix procediments bàsics per a la
participació pública en el camp ambiental i introdueix per primera vegada la intervenció
pública en la presa de decisions de projectes importants. També permet que els
ciutadans qüestionin la legalitat de les decisions, accions o omissions subjectes a les
provisions de participació pública. Trobareu l’article a http://civitas-
ct.barcelona2004.org/news/newsdetail.cfm?NewsID=23911

...que us inscrigueu a la 2ª Jornada Tècnica Ecologia urbana: ecobarris,
organitzada per Pro Nou Barris, SA i l'Agència d'Ecologia Urbana. Tindrà lloc al Fòrum
Nord de Barcelona els propers 3 i 4 d'abril. Es tracta d'una trobada amb dimensió
internacional que proposarà una reflexió sobre models urbans més sostenibles i
permetrà conèixer experiències d'ecobarris a llocs molt diferents. Més informació:
dfisas@mail.bcn.es , tel. 93 291 48 64 (a l'atenció de David Fisas).

RESERVEU-VOS LA DATA A L’AGENDA!

El dia 29 d’abril tindrà lloc una trobada d’agents 21, adreçada a les persones que
teniu un paper clau en el procés d’elaboració dels plans d’Acció 21 de Barcelona: els
representants de les més de 100 entitats i empreses que heu signat el Compromís
Ciutadà per la Sostenibilitat. L’acte es farà al Parc del Coneixement de l’Organisme
Autònom Flor de Maig (Cerdanyola del Vallès) i està previst dedicar-hi tota una
jornada. Properament us n’informarem en detall.

ACTIVITATS

DEL CONSELL MUNICIPAL DE MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT

El passat 17 de febrer va tenir lloc a la sala d'actes del Col·legi d'Aparelladors i
Arquitectes Tècnics de Barcelona la presentació del llibre "Barcelona, ciutat
mediterrània, compacta i complexa. Una visió de futur més sostenible". El Sr.
Salvador Rueda, autor de l'obra, va exposar els principals continguts d'aquesta en un
acte realitzat en un entorn ben acollidor. Hi van assistir unes 150 persones, i va ser
una nova ocasió per enfortir els lligams de la xarxa d’actors per la sostenibilitat de
Barcelona.

Les persones interessades poden recollir el llibre al Centre de Recursos Barcelona
Sostenible.



Dirigiu qualsevol informació, consulta o suggeriment a:
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http://www.bcn.es/agenda21

Us agrairem que difongueu l'Info 21 entre totes les persones de la vostra
entitat/organització que puguin estar interessades. Si desitgeu que us el fem arribar a
altres adreces electròniques només cal que ens envieu un missatge indicant el nom de
la persona interessada, la seva adreça electrònica i el nom de l'entitat a la qual
pertany.


