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APORTACIONS A LA JORNADA SOBRE COM FER EL PLA D’ACCIÓ
El passat 27 d’abril el Centre Cívic Golferichs va
tornar a acollir els signants del Compromís Ciutadà
per la Sostenibilitat. En aquesta ocasió, la sessió
s’adreçava a aquells que encara no han presentat
el seu pla d’acció. Hi van assistir 38 persones,
representants d’una trentena d’entitats, empreses i
institucions.
A l’inici de la jornada es va mostrar una
panoràmica de l’Acció 21 a Barcelona i
seguidament van presentar la seva experiència
tres signants que ja han fet el seu pla d’acció:
Urbaser, la Universitat de Barcelona i la
Cooperativa Trèvol. Van ser aportacions
complementàries que van fer palesa la diversitat
de les organitzacions i de les metodologies, van
permetre conèixer de primera mà alguns beneficis
dels plans d’acció i recollir recomanacions.

Després d’una pausa, va intervenir la Tercera
Tinenta d’Alcalde Imma Mayol, que va destacar el
cas inèdit de l’Acció 21 a Barcelona com a procés col·lectiu, va explicar les principals
línies de treball de l’Ajuntament de Barcelona i va comentar algunes conclusions de la
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jornada d’avaluació dels plans d’acció realitzada el 30 de març, centrant-se
especialment en la utilitat que han tingut els plans per als signants.

La jornada va continuar amb una ronda d’intervenció dels assistents, que van
presentar la seva organització, van explicar en quin estadi es troba el seu pla d’acció i
qui lidera el procés. Les aportacions es van complementar amb els resultats del
qüestionari sobre l’estat del pla enviat prèviament a la jornada per correu electrònic.

A continuació es van anar desgranant les fases d’elaboració del pla d’acció, amb
exemples i alguns consells per cada una. Els assistents van fer aportacions sobre la
seva casuística i les seves bones pràctiques i van plantejar qüestions que es van
tractar en grup.

Finalment es va fer un recordatori dels recursos que la secretaria de l’Agenda 21
ofereix als signants del Compromís per ajudar en el desenvolupament del pla d’acció.

Al portal web de l’Agenda 21 www.bcn.es/agenda21 trobareu la documentació
completa de la jornada.
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ACCIÓ 21

El divendres 12 de maig s’organitza el primer esmorzar d’Acció 21 d’aquesta
primavera
Durant els mesos de març i juny, el Consell
Municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat
organitza tres noves sessions de presentació de
plans d’acció dels signants del Compromís
Ciutadà per la Sostenibilitat, per tal de fer-ne
difusió, compartir experiències i fomentar la
reflexió i el debat sobre la implementació
col·lectiva de l'Agenda 21 a la ciutat.

El format és el d’un esmorzar informal en el curs
del qual els representants de les entitats fan una
breu explicació del seu pla per permetre un torn
de preguntes i comentaris.

Les sessions seran els divendres 12 de maig, 26 de maig i 9 de juny, de 9 a 10.30 h, al
Reial Cercle Artístic de Barcelona (c. Arcs, 5).

12 de maig
Agenda 21 Escolar

El Tinter Arts Gràfiques

Col·legi de Farmacèutics

26 de maig
Universitat Autònoma
de Barcelona

Setem

Setelsa

9 de juny
Ajuntament + sostenible

UGT Catalunya

Camí Amic

Totes les organitzacions signants del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat i els
membres del Consell Municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat hi són convidats.

Cal inscriure’s 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). Les places són
limitades.

No hi falteu!

Noves organitzacions que han presentat el seu Pla d’Acció
ASSOCIACIÓ PER A LA PROMOCIÓ DEL TRANSPORT PÚBLIC - PTP

Els Plans d’Acció presentats pels signants es poden consultar a la nova base de
dades del web de l’Agenda 21: www.bcn.es/agenda21
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INICIATIVES 21

Difusió d’activitats al programa d’estiu del Centre de Recursos Barcelona
Sostenible
Novament, el Centre de Recursos Barcelona Sostenible us ofereix la possibilitat de
difondre les vostres activitats més significatives incorporant-les a l'apartat de
recomanacions del programa d'activitats trimestral. Aquest programa es publicita
mitjançant un fullet amb una tirada de 6000 exemplars i a través de la web del centre.

Les entitats interessades heu de penjar les activitats que desenvolupeu entre juliol i
setembre al calendari en xarxa del web de l'Agenda 21 (www.bcn.es/agenda21) abans
del 15 de maig. Es demana que, preferentment, l’activitat  es faci a la ciutat de
Barcelona, s’adreci a públic general i no sigui de pagament.

Si no teniu la vostra clau d’accés al calendari o per qualsevol altra qüestió relacionada
amb la web, podeu adreçar-vos a la secretaria de l’Agenda 21
(agenda21@mail.bcn.es).

BTV emet El Diari de la Mar
Des del 24 d’abril i durant 13 setmanes, podeu veure a Barcelona Televisió la sèrie El
Diari de la Mar . És un espai produït per l’Agència d’Energia de Barcelona que fa
difusió de la necessitat de portar a terme bones pràctiques energètiques. Es tracta de
petits capítols de 2 minuts protagonitzats per una nena que explica com, amb senzills
canvis d’hàbits, es pot estalviar energia a la llar. La sèrie és el preàmbul a una
entrevista sobre el tema i s’emet cada dilluns dins del programa informatiu Hola
Barcelona. Forma part de la secció de medi ambient Fem un gest sostenible, produïda
per la Universitat Politècnica de Catalunya.

Més informació: www.barcelonaenergia.com

Felicitats, Acció Catacrac!
La diada de Sant Jordi, Acció Catacrac va rebre un dels premis Jaume Ciurana 2005
a l’actuació cívica en favor de les persones, en reconeixement al seu projecte
d’educació ambiental i coneixement de l’entorn amb els usuaris i les usuàries del
Centre de Dia Eneida. Acció Catacrac és una jove associació de Gràcia, i col·labora
amb el centre de dia realitzant tallers de joguines amb materials reutilitzats.

Més informació sobre Acció Catacrac: acciocatacrac@gracianet.org

MÉS RECURSOS

Premi Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya
El setembre de 2005 es va crear el Premi Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya
amb el propòsit de reconèixer públicament la tasca de persones, entitats o institucions
a favor del medi ambient. En aquesta primera edició del 2006, el Premi distingeix les
actuacions endegades en l'àmbit de la gestió ambiental de l’aigua i la sostenibilitat en
l’edificació en dues modalitats:

1. Recerca, innovació i desenvolupament (dotat amb un guardó i 36.000 euros)

2. Protecció i millora del medi ambient, destacant una actuació singular i una
trajectòria (dotats amb un guardó i un diploma acreditatiu).

A més, inclou, en una tercera modalitat, els premis que l'Agència de Residus de
Catalunya atorgava cada any sobre actuacions de reducció i reciclatge de residus.
Enguany es concedeix en quatre categories: Establiments comercials i activitats de
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servei; Entitats socials, associacions i iniciatives ciutadanes; Centres educatius; i Ens
locals de Catalunya. El Premi consisteix en el lliurament d’un guardó i un diploma
acreditatiu.

El termini de presentació de candidatures de les dues primeres modalitats finalitza el
22 de maig, i de la tercera, el 15 de maig.

Més informació:
http://mediambient.gencat.net/cat/ciutadans/educacio_ambiental/premi_ma_2006.jsp

Convocatòria de premis Ecoejemplos 2006
L’Obra Social de Caja Madrid convoca els premis Ecoejemplos 2006 per tal de donar a
conèixer exemples d’actuacions responsables amb el medi ambient que puguin
funcionar com a models a seguir. Les actuacions proposades han d’estar orientades a
la conservació de la biodiversitat i al foment del desenvolupament sostenible, i la seva
data de finalització ha de ser posterior al gener del 2004. Es valoraran especialment
les iniciatives relacionades amb la gestió dels residus, la contaminació, les energies
renovables i la gestió de l’aigua. No s’accepten projectes de sensibilització (jornades,
congressos, seminaris, campanyes). Hi ha dues modalitats: entitats sense ànim de
lucre i persones particulars. Cada una està dotada amb un primer premi de 9000 euros
i dos accèssits de 2500 euros. També hi ha un premi del públic de 1000 euros. El
termini de presentació finalitza el  15 de juny de 2006.

Trobareu les bases i els formularis que cal presentar a www.obrasocialcajamadrid.es

US RECOMANEM...

...que visiteu la Fira de les Alternatives i el Consum Responsable BioCultura,
organitzada per l’Associació Vida Sana. Hi sou a temps fins aquest dilluns 8 de maig.
Diverses organitzacions signants del Compromís Ciutadà per la sostenibilitat hi seran
presents amb un estand o organitzant activitats.

Més informació: www.vidasana.org

...que passegeu pel parc de Cervantes aquest cap de setmana. Del 6 al 8 de maig
se celebra el 6è Concurs de Roses Noves i es pot gaudir d'una sèrie d'activitats
relacionades amb el món de les roses.

Més informació: www.bcn.es/parcsijardins

...que participeu a la Primavera Verda al Centre Cívic El Coll (c. Aldea, 15). Es
tracta d’un cicle d’activitats de temàtica ambiental que inclou l’exposició Diguem sí a
Kioto de Barnamil (fins el 25 de maig), l’exposició El sol, més que una energia de
Grodema (del 10 al 31 de maig), xerrades, activitats infantils, tallers d’horticultura
urbana, jardineria i herbes, un itinerari pel Parc Güell, una visita a l’Hort de l’Avi i un
punt d’informació ambiental durant tot el mes.

Les properes xerrades seran:

- L’energia nuclear, el model d’insostenibilitat, a càrrec de Greenpeace Barcelona,
el dimecres 10 de maig a les 20 h.

- Què hem de fer amb els residus, a càrrec de La Vola, el dimecres 11 de maig a
les 20 h

- Xerrada-dinàmica amb el joc de l’alimentació sostenible, a càrrec d’Hector
Gravina, educador ambiental, el dijous 18 de maig a les 20 h

- El cicle de l’aigua, a càrrec de La Vola, el dijous 25 de maig a les 20 h

http://mediambient.gencat.net/cat/ciutadans/educacio_ambiental/premi_ma_2006.jsp
http://www.obrasocialcajamadrid.es
http://www.vidasana.org
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El dissabte 13 de maig d’11 a 14 h hi haurà una matinal verda amb tallers, jocs i
espectacle per a infants i joves.

Més informació: tel. 93 256 28 77, ccelcoll@yahoo.es

...que assistiu a la inauguració de l’exposició Vers un nou equilibri natural que
tindrà lloc el dimarts 9 de maig a l’entresol e La Pedrera (passeig de Gràcia, 92).
L’exposició s’estructura a partir dels quatre elements aire, aigua, foc i sòl, i té com a objectiu
provocar la reflexió del visitant en un espai confortable generat a partir de matèria acumulada
en constant moviment, com a analogia a les actituds de permanent malversació de matèria i
generació de residus. Ha estat impulsada per l’Agrupació Arquitectura i Sostenibilitat
(AuS) del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya amb la col·laboració de la Fundació
Territori i Paisatge de l’Obra Social de Caixa Catalunya. Romandrà oberta a
Barcelona fins el 9 de juny.

Més informació: www.coac.net/COAC/agrupacions/aus/pdf/vers1.pdf

...que us informeu sobre les Jornadas de Cambio Climático en las Ciudades
Costeras que se celebraran els propers dies 10 i 11 de maig a Donostia.
S’analitzaran els efectes de l’escalfament global en el litoral i es mostraran les eines
amb què comptem per mitigar les seqüeles. Les jornades han estat organitzades per la
Red Española de Ciudades por el Clima.

Més informació: www.redciudadesclima.es

...que assistiu a les 4es Jornades de comerç just i consum responsable que
tindran lloc de l’11 al 13 de maig al Centre Cívic Convent de Sant Agustí. Comptaran
amb tallers participatius i cinc taules rodones que analitzaran els impactes del comerç
just en el sud des d'una perspectiva d'empoderament de les organitzacions que han de
protagonitzar el seu desenvolupament; els segells participatius analitzant la possibilitat
de certificacions controlades per productors i consumidors; la cooperació al
desenvolupament com a instrument de promoció de la sobirania alimentària;
l'estratègia per fer front als Organismes Genèticament Modificats; i l'amenaça que
suposa el monopoli de les grans superfícies en l'agroalimentació i les estratègies de
lluita i alternatives davant d'elles.

Les jornades han estat organitzades per Sodepau amb la col·laboració de la Xarxa de
Consum Solidari i Món Verd i el suport de l’Ajuntament de Barcelona.

Més informació: www.sodepau.org

...que passegeu pel Clot de la Mel, el proper dissabte 13 de maig pel matí.
Barcelona Camina us ofereix una passejada cultural guiada per l’antic barri de Sant
Martí de Provençals. Cal inscripció prèvia (tel. 93 301 37 78,
barcelonacamina@yahoo.es).

Més informació: www.barcelonacamina.org

...que celebreu la primavera amb l’Associació Nou Horitzó. El dissabte 20 de maig
de 10 a 19 h es farà una demostració de manualitats, exhibicions, exposició d'energies
alternatives, xocolatada amb cuina solar i taller de reciclatge. També podreu dinar
paella si ho reserveu anticipadament. Les activitats tindran lloc a la plaça Carles Cardó
(a prop de la plaça Maragall).

Més informació: nouhoritzo@correo.voluntariat.org
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INDICADORS DE L'AGENDA 21 DE BARCELONA

Indicador 10: Esperança de vida en néixer

Dades de 2002:

Total: 79,8

Dones: 83,29

Homes: 75,96

Tendència desitjada: augment

Gràfic d’evolució:

Paràmetre de càlcul:
Probabilitat d’anys per viure d’un subjecte

Font: Agència de salut pública

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

Línies d'acció relacionades: 4.9 (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

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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