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JORNADA D’AVALUACIÓ DELS PLANS D’ACCIÓ

Com ja vàrem anunciar a l’Info 21, el dijous 30 de març tindrà lloc al Centre Cívic
Golferichs (Gran Via, 491) una jornada oberta a les organitzacions signants del
Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat que ja han posat en marxa el seu pla d’acció.
L’objectiu és compartir experiències sobre el procés d’elaboració i els resultats de la
implementació dels plans d’acció, valorar si han estat útils i fer propostes de millora en
la metodologia.

Recordem a totes les organitzacions que heu fet el pla d’acció que esperem les
vostres aportacions a través del qüestionari d’avaluació disponible a la web
www.delibera.net . El qüestionari fa referència, entre d’altres, a la implicació dels
membres del col·lectiu en el pla d’acció, les dificultats que han sorgit, els resultats
obtinguts i els recursos que ofereix la secretaria de l’Agenda 21. Hi ha temps per
omplir-lo fins el 12 de març. Moltes gràcies a les quinze entitats i empreses que ja
l’heu contestat! Els resultats s’utilitzaran com a base de treball per a la jornada
d’avaluació.

La jornada del 30 de març durarà 4 hores i s’està sondejant els interessats sobre
l’horari més adient (matí de 9 a 13 h o tarda de 16 a 20 h).

Més informació i inscripcions: agenda21@mail.bcn.es

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

Convocatòria de l’Agenda 21 Escolar per al curs 2006-2007
Des de l’any 2001, centres d’educació infantil, primària, secundària i d’educació
d’adults de Barcelona estan fent la seva Agenda 21 a través del programa coordinat
per l’Ajuntament. Durant els cinc darrers cursos, els centres participants han
desenvolupat un ric ventall d’iniciatives de millora de la pròpia escola i de l’entorn.
Cada escola decideix com vol que sigui la seva Agenda 21: quins col·lectius s’hi
impliquen, quins aspectes s’analitzen i la dimensió dels compromisos que adquireix.
Però totes tenen en comú el fet d’endegar un procés participatiu, de revisió dels
plantejaments i pràctiques educatives i de compromís en accions de millora en relació
a l’ambient i la sostenibilitat.

Enguany s’obre una nova convocatòria tant perquè els centres que ho desitgin puguin
aprofundir el seu programa, com perquè nous centres l’iniciïn ara i s’enrolin en aquest
projecte col·lectiu. L’Ajuntament de Barcelona ofereix als centres participants un marc
comú de treball, oportunitats d’intercanvi i recursos de tota mena (formació, informació,
materials, suport tècnic, ajuts econòmics...). El dijous 30 de març a les 18 hores i el
dijous 20 d’abril a les 13 hores es faran al Centre de Recursos Barcelona Sostenible
reunions informatives i es lliuraran els materials del programa als nous centres
interessats.

Més informació:
Tel. 93 237 47 43
agenda21escolar@mail.bcn.es
www.bcn.es/agenda21/a21escolar

Nous signants del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat
ASSOCIACIÓ D’EDUCACIÓ AMBIENTAL ACCIÓ CATACRAC

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
BARCELONA CAMINA

FUNDACIÓ PRIVADA CLAROR

URBASER, SA

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

mailto:agenda21escolar@mail.bcn.es
http://www.bcn.es/agenda21/a21escolar
http://www.bcn.es/agenda21/pagines_noves/signants.htm
http://www.bcn.es/agenda21/A21_PlaAccio.htm


3

INICIATIVES 21

Entitats catalanes per a la reducció de residus
La Plataforma Cívica per a la Reducció de
Residus –grup de treball de la Federació
d’Ecologistes de Catalunya– inicia una
campanya sota el lema Fem el Primer Pas!
Entitats Catalanes per a la Reducció de
Residus, amb el suport de la recent creada
Fundació Privada Catalana per a la
Prevenció de Residus i el Consum
Responsable.

És una campanya dirigida a les entitats
cíviques per reflexionar, actuar, reivindicar,
exigir i assolir una reducció de residus. Les entitats que vulguin participar-hi signaran
un manifest per exigir una Llei Catalana per a la Prevenció de Residus i perquè les
administracions apliquin més mesures cap a la reducció de residus. També es
comprometran a aplicar mesures pràctiques de reducció de residus en les activitats
quotidianes de la pròpia entitat. A més, es realitzaran activitats formatives i
reivindicatives per reclamar el dret a comprar sense generar residus.

El dijous 30 de març es farà un acte de compra col·lectiva pel centre de Barcelona com
a engegada de la campanya. Es tracta d'un acte reivindicatiu on es mostra el volum
d'envasos i embolcalls que ens trobem diàriament en els comerços.

Més informació: www.residusiconsum.org/femelprimerpas

Participació a la campanya Ningún niño boliviano sin libro
Les organitzacions que vulguin col·laborar en la campanya
Ningún niño boliviano sin libro promoguda per l’Associació
Espanyola per a l'Ensenyament de les Ciències de la
Terra poden sol·licitar a la secretaria de l’Agenda 21 els
cartells en pdf per fer-ne difusió entre el propi col·lectiu.
Recordem que es tracta de recollir llibres en castellà per a
infants i joves, nous o en molt bon estat i que no siguin
llibres de text.

Els llibres es recolliran entre el 27 i el 31 de març a l’Aula
Ambiental del Punt Verd de barri de la Sagrada Família (c.
Lepant / Provença). També hi ha la possibilitat de portar-los
a alguna de les entitats que s’ha ofert com a punt de
recollida en diferents zones de Barcelona.

Preguem als interessats en participar a la campanya que s’adrecin a la secretaria de
l’Agenda 21 agenda21@mail.bcn.es . Se’ls hi proporcionaran cartells; indicacions i
consells per organitzar la recollida de llibres i informació sobre els punts que
centralitzen la recollida.

Més informació sobre el projecte de cooperació amb Bolívia:
www.aepect.org/bolivia2006.htm

http://www.residusiconsum.org/femelprimerpas
mailto:agenda21@mail.bcn.es
http://www.aepect.org/bolivia2006.htm
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MÉS RECURSOS

Exposició itinerant Diguem sí a Kioto
Teniu a la vostra disposició al Centre de Recursos Barcelona
Sostenible l’exposició itinerant elaborada per Barnamil per
donar suport al protocol de Kioto. Consta de sis plafons a color
amb marc de fusta de mides 100 x 70 cm per exhibir en
interiors. Trobareu una reproducció dels sis plafons a la web
www.barnamil.org/siakioto.htm

Podeu fer la reserva per telèfon (93 237 47 43) o per correu
electrònic (agenda21@mail.bcn.es).

El 24 de març finalitza el termini de presentació de projectes al
9è Concurs d’Idees Ambientals i Sostenibles
Us recordem que la convocatòria d’enguany, sota el lema +
Eficiència = - CO2, Kioto més a prop, 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 és una iniciativa de la Universitat Politècnica de
Catalunya i 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 €.

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

US RECOMANEM...

...que assistiu a la presentació de la guia d'educació
ambiental Fes-te amic dels boscos, el proper dijous 9 de
març, a les 18 h, a l'Espai Balmes d'Abacus (Balmes,
163). La guia, elaborada per Greenpeace i editada per
l'Ajuntament de Barcelona, fa un repàs a l'estat de salut
dels boscos del planeta i planteja un seguit de propostes
per millorar la nostra relació amb els boscos. L'acte de
presentació comptarà amb la participació de la Tercera
Tinent d'Alcalde, Imma Mayol, i del Director Executiu de
Greenpeace, Juan López de Uralde.

Es recomana inscripció prèvia per telèfon (93 237 47 43) o
per correu electrònic (agenda21@mail.bcn.es).

...que visiteu l’exposició Nova Cultura de l'Aigua al vestíbul de Can Serra, seu de la
Diputació de Barcelona (Rambla de Catalunya, 126). S’inaugura el dijous 9 de març, a
la una del migdia. La presentació de l'exposició serà a càrrec d'Antonio Estevan,
comissari de la mostra, amb la intervenció del president de la Diputació de Barcelona,
Celestino Corbacho, i la diputada presidenta de l'Àrea de Medi Ambient, Núria
Buenaventura.

http://www.barnamil.org/siakioto.htm
mailto:agenda21@mail.bcn.es
http://www.univers.upc.es/concursos/ideesambientals
mailto:agenda21@mail.bcn.es
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...que participeu a la Festa de l’Aigua, que tindrà lloc els dies 18 i 19 de març a
l’avinguda Lluís Companys, entre l'Arc de Triomf i el Parc de la Ciutadella. L’organitza
l’Agència Catalana de l’Aigua en motiu del dia mundial de l’aigua (22 de març) i hi
col·laboren nombroses entitats.  Més informació: http://mediambient.gencat.net/aca/

...que us presenteu als X Premis Albert Pérez-Bastardas d’articles sobre medi
ambient i educació ambiental, convocats per la Fundació Roca Galès. Poden optar-hi
articles inèdits escrits en català que tinguin per finalitat difondre reflexions que
contribueixin al coneixement i preservació del patrimoni natural i/o experiències
d’educació ambiental. La dotació del primer premi és de 650 euros i la del segon, de
300 euros. El termini de presentació d’articles finalitza el 23 d’abril de 2006.

Podeu demanar les bases de la convocatòria  a la Fundació Roca Galès
(cc@rocagales.org , tel. 93 215 48 70). Trobareu l’article guanyador de l’any 2005 i el
veredicte del jurat al web de la Fundació: www.rocagales.org

...que us informeu sobre el Primer Congrés Internacional de Mesura i
Modelització de la Sostenibilitat, que organitza la Càtedra UNESCO de Sostenibilitat
de la Universitat Politècnica de Catalunya conjuntament amb l'Observatorio de la
Sostenibilidad en España. Tindrà lloc els dies 16 i 17 de novembre de 2006 a
Terrassa. La pàgina web del congrés es: http://congress.cimne.upc.es/icsmm06/

INDICADORS DE L'AGENDA 21 DE BARCELONA

Indicador 8: Qualitat ambiental a les platges

Dades de 2004:

8.1. Concentració de coliformes fecals. Valor inferior i superior obtinguts a la temporada:
[429-1725] ucf/100 ml

Tendència desitjada: disminució

8.2. Índex d’aspecte visual de la sorra i del mar: 98.0 % inspeccions visuals catalogades com
a BONES

Tendència desitjada: augment

Gràfics d’evolució:

http://mediambient.gencat.net/aca/
mailto:cc@rocagales.org
http://www.rocagales.org
http://congress.cimne.upc.es/icsmm06/
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Paràmetre de càlcul:

8.1. Concentració de coliformes fecals*

* Valor imperatiu segons la legislació vigent <2000 ucf/100 ml.

* Índex mesurable de maig a octubre

8.2. Percentatge d’inspeccions visuals de la qualitat de l’aigua del mar i de la sorra de les
platges amb resultat de BO (Absència o presència poc important de: sòlids flotants,
olis/escumes, residus banyistes, residus mar)

Font: Ajuntament de Barcelona. Sector de Serveis Urbans i Medi Ambient

Fa referència a l'objectiu 4 del Compromís Ciutadà: Assolir nivells òptims de qualitat
ambiental i esdevenir una ciutat saludable

Línies d'acció relacionades: 4.3 (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

El grup de treball de l’energia i Consell Assessor de l’Agència d’Energia de
Barcelona es reunirà el proper dimecres 8 de març, a les 17 h, a la sala de reunions de
la 3ª planta de l’edifici de Serveis Urbans i Medi Ambient de l’Ajuntament de Barcelona
(Torrent de l’Olla, 218-220).

El grup de treball sobre verd urbà que el Consell va aprovar crear a la reunió del dia
20 de desembre de 2005, es reunirà per primera vegada  el dimarts 21 de març, a les
17 h, a la seu de l’Institut Municipal de Parcs i Jardins (Tarragona, 173).

Agrairíem als membres del Consell que confirméssiu l’assistència al secretari 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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