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CINC ANYS D’AGENDA 21 ESCOLAR

Enguany l’Agenda 21 Escolar de Barcelona compleix cinc anys. Des de l’inici del
programa el curs 2001-2002, els centres participants han augmentat de 69 a 170.
Molts centres han complert també un quinquenni fent la seva Agenda 21 i això brinda
una bona oportunitat per fer un reconeixement dels progressos i per enfortir i ampliar el
programa. L'avinentesa s’aprofitarà per introduir alguns elements innovadors, amb un
cert caràcter de nova etapa dins la continuïtat. Aquest mes de març s’han programat
reunions amb els centres veterans per parlar d’aquestes novetats.

Si voleu estar al dia sobre l’Agenda 21 Escolar podeu demanar la subscripció al butlletí
electrònic quinzenal Notícies de l’Agenda 21 Escolar enviant un missatge a
agenda21escolar@mail.bcn.es . Més informació: www.bcn.es/agenda21/a21escolar.htm

mailto:agenda21@mail.bcn.es
http://www.bcn.es/agenda21
mailto:agenda21escolar@mail.bcn.es
http://www.bcn.es/agenda21/a21escolar.htm
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ACCIÓ 21

Jornada de valoració dels plans d’acció
Recordem als signants del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat que han presentat
el seu pla d'acció que el dijous 30 de març tindrà lloc a la sala d'actes del Centre Cívic
Golferichs (Gran Via de les Corts Catalanes, 491) una jornada per valorar la utilitat
dels plans i obrir perspectives de millora. Atenent a les preferències expressades, la
jornada es farà de 9 a 13 h. Hi poden assistir dues persones per organització.

Programa
8.45 h.  Recepció dels inscrits
9 - 10 h.  Presentació dels resultats del qüestionari d'avaluació: procés,
resultats, recursos. Panoràmica dels plans d'acció.
10 - 10.30 h. Pausa-cafè
10.30-12.30 h Propostes de millora
12.30 h  Cloenda a càrrec de la Tercera Tinenta d'Alcalde de
l'Ajuntament de Barcelona, Sra. Imma Mayol
13 h Fi de la jornada

Cal inscriure’s abans del 24 de març a la secretaria de l'Agenda 21 per correu
electrònic (agenda21@mail.bcn.es ) o per telèfon (93 256 25 93 / 93 237 47 43).

INICIATIVES 21

Els horticultors urbans de Barcelona es reuneixen en una calçotada
El passat diumenge 19 de març va tenir lloc a Barcelona la
Segona Calçotada Urbana, organitzada per la Fundació
Terra, Tarpuna Iniciatives Sostenibles, els Lluïsos de
Gràcia i el districte de Gràcia.

Cada vegada hi ha més petits horticultors urbans que
tenen un conreu a la terrassa o al balcó, habitualment en
testos, jardineres i taules dissenyades a tal fi. La calçotada
urbana s’organitza per crear un espai de trobada entre
aquestes persones i per donar a conèixer al públic
l'horticultura urbana. A més del dinar, els actes van incloure
diversos tallers (planter, cuina solar, dibuix infantil...) i
exposició.

Enguany s’ha volgut donar a l'activitat un fort component d'ambientalització en sintonia
amb els objectius de l'Agenda 21 de Barcelona. S’ha procurat generar el mínim de
residus i en el dinar hi ha hagut productes ecològics.

Més informació: www.horturba.com

3ª Trobada Internacional per la Cultura de Pau
Nova – Centre per a la Innovació Social us convida a participar a la 3ª Trobada
Internacional per la Cultura de Pau 2006 - Construint Serveis Civils de Pau, que se
celebrarà a Barcelona el 27 de març d’enguany i serà una ocasió per reflexionar sobre
la viabilitat de promoure a Catalunya un Servei Civil de Pau amb vocació europea. Així
mateix, els dies 23 i 25 de març es presentaran experiències d’intervencions civils de
pau, a Barcelona i Figueres respectivament.

mailto:agenda21@mail.bcn.es
http://www.horturba.com
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La inscripció a qualsevol dels actes és gratuïta però imprescindible abans del 22 de
març. El programa complet, la butlleta d’inscripció i les darreres novetats de la trobada
es poden consultar a la web http://castellpau.novacis.org/trobada06

A la mateixa web trobareu informació sobre la proposta dels Serveis Civils de Pau i
documents que mostren molt gràficament en quins àmbits encara ens falta construir
una cultura de pau, com alternativa a la predominant cultura de guerra.

Campanya per a la protecció dels rinoceronts – Salvem els rinos!
Els zoos europeus han iniciat una campanya
per contribuir a la conservació dels rinoceronts.
Es tracta de la cinquena campanya que
organitza la European Association of Zoos and
Aquaria, de la qual el Zoo de Barcelona n’és
membre actiu des de la seva fundació el 1988
(www.eaza.net).

Els rinoceronts han viscut més de 50 milions
d’anys a la Terra. Actualment, però, quatre de
les cinc espècies existents es troben en perill
d’extinció, ja que són perseguits per obtenir-ne la banya i el seu hàbitat està
desapareixent gradualment. Els objectius de la campanya Salvem els rinos! són recollir
fons per als 13 projectes de conservació de l’Àfrica i l’Àsia existents en l’actualitat i
augmentar la consciència del greu perill d’extinció en què es troba aquesta espècie.

El Zoo recull donatius en metàl·lic a les urnes instal·lades al seu recinte amb aquesta
finalitat o al número de compte 2100 –1198-34-02000651-21.

També s’han programat activitats al Zoo per donar a conèixer la problemàtica dels
rinoceronts:

- Parlem dels animals. Per al públic general. El 2n, 3r, 4t i darrer cap de setmana de
cada mes, aquesta activitat estarà dedicada als rinoceronts.

- Matins al Zoo. Per a nens de 4 a 11 anys. Els dissabtes 22 d’abril, 27 de maig i 17 de
juny es farà l’activitat  Rinoceronts en perill!

- Matins familiars. Per a tota la família. Els diumenges 9 d’abril, 7 de maig i 4 de juny
es farà l’activitat  Rinoceronts en perill!

Més informació: www.zoobarcelona.com

MÉS RECURSOS

Idees amb æfecte
L’Entitat Metropolitana del Medi Ambient posa a
disposició de les poblacions de l’àrea metropolitana
un recurs per prevenir la producció de residus a
través de la promoció del consum de serveis o béns
immaterials. Es tracta de béns que no generen
residus, per contraposició als objectes, que sí que
en generen. La proposta consisteix en incentivar
regals alternatius: vals per a sessions d’esports o de
massatge, sopars romàntics, visites a museus,
audicions de música en viu...

Per explicar aquest nou concepte s’ha elaborat un estand que es pot instal·lar en fires i
actes. Consta de 16 plafons de 70 X 100 cm amb idees, una escultura amb

http://castellpau.novacis.org/trobada06
http://www.eaza.net
http://www.zoobarcelona.com
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alternatives i un magnètic de 300 X 180 cm sobre la restauració del dipòsit controlat de
la Vall de Joan. Hi ha dos informadors i un animador que dinamitza l’estand.

Més informació: www.ema-amb.com/

Guia d’educació ambiental Fes-te amic dels boscos
El passat 9 de març es va presentar a l'Espai Balmes
d'Abacus la guia Fes-te amic dels boscos, elaborada per
Greenpeace i editada per l'Ajuntament de Barcelona. És ja el
número 28 de la col·lecció Guies d'Educació Ambiental.

La guia està disponible en català i en castellà al catàleg de
publicacions del web de l’Agenda 21 de Barcelona
www.bcn.es/agenda21/A21_text/cataleg.htm

També s’enviarà per correu postal als signants del
Compromís Ciutadà per la sostenibilitat i als membres del
Consell Municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat.

US RECOMANEM...

...que assistiu a la xerrada El dret a l’alimentació i els drets fonamentals:
manifest sobre el futur dels aliments. Tindrà lloc aquest dimarts 21 de març, a les
19 h, al Centre de Recursos Barcelona Sostenible, amb motiu de la presentació del
número 17 de la col·lecció Papers de Sostenibilitat d’Ecoconcern – Innovació Social.
Més informació. www.bcn.es/agenda21/crbs

...alternativament, podeu assistir al col·loqui Aigua i poblacions en conflicte,
també dimarts 21 de març, a les 18 h, al Centre Cívic Pati Llimona (Regomir, 3).

Hossam Almadhoun, cap de base a Gaza d’Acció
contra la Fam, explicarà perquè l'aigua és un
element clau al conflicte d'Orient Pròxim. Però ¿pot
ser l'aigua també un element per a la pau? El
director general d'Acció contra la Fam, Olivier
Longué, i representants d'altres ONG i d'institucions
de cooperació debatran aquest tema.

A les 20 h tindrà lloc, al mateix centre, la
inauguració de l'exposició Una gota d'aigua, una
gota de vida, un recorregut d'imatges fotogràfiques
que mostren les dificultats que tenen cada dia
homes, dones i infants palestins per a accedir a
aquest dret essencial.

...que us apunteu a les activitats organitzades per l’Aula Ambiental de la Sagrada
Família. El dimecres 22 de març, a les 19 h, s’ha programat una nova tertúlia cafè
sobre Formes de reduir els residus a casa, a les associacions i als municipis, a càrrec
del CEPA - Centre d'Ecologia i Projectes Alternatius.

Més informació: www.aulambiental.org

http://www.ema-amb.com/
http://www.bcn.es/agenda21/A21_text/cataleg.htm
http://www.bcn.es/agenda21/crbs
http://www.aulambiental.org
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...que visiteu Reciclant!, la segona mostra d’objectes creats amb materials de
rebuig. S’organitza en el marc del programa Agenda 21 Escolar i enguany es dedicarà
a objectes creats amb tetrabric. Hi participen 22 centres educatius. La mostra serà del
dijous 23 de març a les 17 h al dissabte 25 de març a les 13.30 h a la sala
d’exposicions de la seu del Districte de Gràcia (plaça Rius i Taulet). El dia 23 a les 6
de la tarda es farà la taula rodona Fent una lectura de les obres al Saló de Plens, a
càrrec de Carles A. Roig (fotògraf), Dolors Ferrer i Cristina Carré (especialistes de
plàstica).

Més informació: agenda21escolar@mail.bcn.es

...que participeu al seminari El model Barcelona des d’una perspectiva asiàtica,
nord-europea i ciutadana, organitzat per la
Casa Àsia i la Japan Foundation, amb la
col·laboració de la Universitat de Barcelona
i el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya.
Tindrà lloc el proper divendres 24 de març, de
10 a 20 h,  a l’Auditori Tagore de la Casa Àsia
(Diagonal, 373). L’entrada és lliure i
l’aforament limitat.

Més informació: http://www.casaasia.org

...que us planteu al Jardí Botànic de Barcelona per donar la benvinguda a la
primavera. El dissabte 25 de març l’Associació d’Amics del Jardí Botànic organitza la
Festa de la Primavera: El jardí dels cinc sentits, i el diumenge 26 de març es farà una
jornada de portes obertes amb un programa molt variat que inclou la inauguració de
l’itinerari de primavera, tallers, jocs i un consultori de plantes.

Més informació: www.jardibotanic.bcn.es

...que us inscrigueu al seminari de gestió ambiental Estratègies per encoratjar
conductes ciutadanes favorables per al medi ambient, organitzat per la Fundació
Gas Natural amb la col·laboració del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la
Generalitat de Catalunya. Tindrà lloc el divendres 31 de març, de 9 a 14 h, a l’Auditori
Antoni Caparrós del Parc Científic de Barcelona (Torre D, C/ Baldiri Reixac, 4-6).
L’entrada és gratuïta, prèvia inscripció (tel. 93 467 05 76, Sra. Diana Azorín,
fgnbarcelona@interprofit.es)

Trobareu el programa complet al web de la Fundació: http://portal.gasnatural.com/

...que assistiu a la presentació de la guia d'educació ambiental “21 consells per
tenir un habitatge sostenible”, elaborada pel Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes
Tècnics de Barcelona i l'Ajuntament de Barcelona. L'acte tindrà lloc el dijous 6 d’abril
a les 19 h a Sala d’actes del Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona
(Bon Pastor, 5).

És recomanable confirmar assistència via correu electrònic (informacio@apabcn.es) o
telèfon (93 240 20 60). L’aforament és limitat.

mailto:agenda21escolar@mail.bcn.es
http://www.casaasia.org
http://www.jardibotanic.bcn.es
mailto:fgnbarcelona@interprofit.es
http://portal.gasnatural.com/
mailto:informacio@apabcn.es


6

INDICADORS DE L'AGENDA 21 DE BARCELONA

Indicador 9: Consum d’energia d’origen renovable

Dades de 2004:

13.1. Percentatge d’energia primària d’origen renovable: 0.17% (2003)

13.2 Energia equivalent produïda a les instal·lacions de captació solar: 7.872.567 kWh/any

Dades estimades (2004)

Tendència desitjada: augment

Gràfics d’evolució:

Paràmetre de càlcul:

13.1 Consum d’energia primària d’origen renovable/[Energia total primària consumida a
Barcelona * any] x 100

Fonts considerades: fotovoltaica , eòlica, biomassa i solar tèrmica del terme municipal de
Barcelona, sempre segons el mix català.

13.2 Energia equivalent produïda a les instal·lacions de captació solar (solar tèrmica i solar
fotovoltaica)

Fonts considerades: Fotovoltaica i solar tèrmica del terme municipal de Barcelona, sempre
segons el mix català.

Fa referència a l'objectiu 5 del Compromís Ciutadà: Preservar els recursos naturals i
promoure l’ús dels renovables.

Línies d'acció relacionades: 5.5 (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

http://www.bcn.es/agenda21
http://www.bcn.es/agenda21/A21_text/indicadors/IndicadorsAg21_2005.pdf
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ACTIVITATS

DEL CONSELL MUNICIPAL DE MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT
Primera reunió de la Taula Cívica del Soroll
El 22 de febrer va tenir lloc a la Sala Annexa Lluís Companys de l’Ajuntament de
Barcelona la reunió constitutiva de la Taula Cívica del Soroll. La Taula està formada
per membres del Consell Municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat, representants
d’entitats interessades específicament en aquesta temàtica i tècnics municipals. Els
seus objectius són:
- Informar sobre la gestió municipal relacionada amb la contaminació acústica
- Fer propostes per a la minoració de la contaminació acústica
- Estudiar i emetre informes per al Consell Municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat
respecte el soroll a la ciutat
- Concertar actuacions i promoure la coordinació i cooperació entre entitats i
institucions que treballin en relació a la contaminació acústica
En aquesta primera reunió es va exposar el Programa Marc d’Actuacions per a la
Minoració Acústica i les seves línies de treball, així com les prioritats d’actuació actuals
de l’Ajuntament i els instruments i mitjans tècnics del quals es disposa. Els membres
de la taula van fer nombroses propostes de treball i temes a abordar. Entre els acords
presos s’inclouen:
- Realitzar una sessió informativa sobre el Codi Tècnic de l’Edificació
- Fer arribar als membres de la taula la proposta de modificació de l’Ordenança del
Medi Ambient Urbà, per recollir comentaris
- Explicar en què consisteix i com funciona el sistema municipal d’informació i resposta
a les queixes de soroll

Reunió del grup de treball d’energia i Consell Assessor de l’Agència d’Energia
de Barcelona
El proppassat 8 de març es va celebrar la reunió del grup de treball d’energia del
Consell Municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat i Consell Assessor de l’Agencia
d’Energia de Barcelona. Es van tractar els punts següents:
Parc eòlic urbà. Es va explicar els antecedents i els diferents estudis que s’han
considerat necessaris per conèixer la viabilitat del projecte. Es va comptar amb la
presència dels representants de les empreses que han realitzat els diferents estudis de
viabilitat que van explicar les principals característiques de la feina feta. Unànimement
els assistents van expressar el seu acord en la importància del projecte i en la
oportunitat d’exemplificació i sensibilització que comporta.
Campanya de comunicació d’eficiència i ús racional de l’energia en el sector domèstic.
Es van presentar els trets principals de la campanya, i es va concloure que les entitats
del Consell municipal de medi ambient i sostenibilitat i d’altres entitats de districte
poden participar activament en les activitats, per la qual cosa es proposarà un
procediment per a que les entitats interessades ho puguin fer.
Així mateix es va informar als assistents que es farien dues reunions l’any i es va
demanar als membres del grup que proposessin quins temes són del seu interès per
incorporar-los en l’ordre del dia de les reunions.

Recordem que la primera reunió del grup de treball sobre verd urbà es farà
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).

mailto:tcastiella@mail.bcn.es
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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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