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LES ESCOLES DE BARCELONA RENOVEN EL SEU COMPROMÍS AMB LA
SOSTENIBILITAT

El passat 16 d’octubre va tenir lloc al Saló de Cent,
per sisè any, l’acte d’adhesió al Compromís de
l’Agenda 21 Escolar per part dels centres
educatius de Barcelona implicats en el projecte de
fer una escola i una ciutat més sostenibles.

El curs 2006-2007 són ja 184 els centres que
emprenen amb il·lusió la seva Agenda 21. Entre
aquests s’inclouen escoles de totes les etapes
educatives. Els 27 centres que se sumen a
l’Agenda 21 per primera vegada van lliurar l’acta
de compromís en mà a la Tercera Tinenta d’Alcalde Imma Mayol i a la Regidora
d’Educació Montserrat Ballarín, que van presidir l’acte. Imma Mayol va dedicar una
felicitació especial als 39 centres que han participat en l’Agenda 21 Escolar durant cinc
cursos escolars. Cada un d’ells va rebre un diploma i una placa de reconeixement.
Enguany aquests centres veterans han presentat una memòria quinquennal on
resumeixen i analitzen les seves actuacions i un pla d’acció a tres anys vista.
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Nosaltres també els congratulem per la feina feta i  per la capacitat d’aquestes
comunitats educatives de mantenir durant tant de temps els seu compromís amb la
sostenibilitat.

Trobareu informació detallada de l’Agenda 21 Escolar a la web
www.bcn.cat/agenda21/a21escolar

ACCIÓ 21

La Universitat Autònoma de Barcelona inicia la
revisió del seu Pla d’Acció Local per la
Sostenibilitat
El Pla d’acció local per la sostenibilitat de la
Universitat Autònoma de Barcelona va ser redactat
i aprovat l’any 2002 fruit d’un procés participatiu
d’Agenda Local 21, i conté accions programades pel
període 2002-2010.

Ara s’ha iniciat la revisió del Pla d’acció. El 16 d’octubre es va activar un fòrum virtual
de participació on es poden valorar els principals aspectes ambientals de la UAB i que
estarà operatiu fins el dia 10 de novembre al web www.uab.es/agenda21 .Tot i que la
participació està centrada en la comunitat universitària de la UAB, el fòrum és obert a
la contribució de persones externes.

Per concloure el projecte, a finals de novembre es durà a terme un fòrum presencial on
es posaran en comú les opinions recollides en el fòrum virtual. D’aquest procés
sortiran definides les actuacions prioritaries que es faran durant el període 2007-2010.

El projecte compta amb el suport del Consell Social de la UAB i es coordina des de la
Comissió de Seguiment de l’Agenda 21 de la UAB i el Servei de Prevenció i de Medi
Ambient. Com la UAB té presència territorial a la ciutat de Barcelona, l’Ajuntament de
Barcelona també forma part de la Comissió de Seguiment de l’Agenda 21 i participarà
en el procés.

Aportacions a la sessió de FormAcció Com avaluar amb indicadors
El 18 d’octubre va tenir lloc a l’Institut d’Educació
Contínua de la Universitat Pompeu Fabra una
sessió de formació sobre indicadors i avaluació,
adreçada als signants del Compromís Ciutadà
per la Sostenibilitat. La sessió es va organitzar
atenent a les demandes recollides a la sessió
d’avaluació dels plans d’acció realitzada la
passada primavera. Hi van assistir 40 persones,
representants de més de 30 organitzacions.

Després de la presentació, la sessió va començar
amb la ponència Indicadors de sostenibilitat:
necessitat, dificultats i aspectes tècnics per a la seva creació i ús,  a càrrec d'Enric Pol
i Daniel Carro, del Departament de Psicologia Social de la Universitat de Barcelona. La
ponència està disponible en pdf a la web de l’Agenda 21 www.bcn.cat/agenda21

Seguidament Hilda Weissmann, coordinadora pedagògica de l’Agenda 21 Escolar, va
proposar un taller de reflexió sobre l’ús d’indicadors per a l’avaluació, partint del
plantejament de casos i preguntes.

Per donar continuïtat a la sessió i buscar solucions pràctiques i funcionals aplicables a
cada cas, s’ha proposat als participants que revisin el seu pla d’acció a la llum de les
aportacions fetes durant la sessió, fixant-se especialment en els objectius que s’han

http://www.bcn.cat/agenda21/a21escolar
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marcat, les fites i els indicadors. La secretaria de l’Agenda 21 recollirà els nous
plantejaments que sorgeixin, els dubtes, dilemes i reflexions que es vulguin compartir, i
s’ofereix per contrastar opinions i assessorar de manera personalitzada.

Per qualsevol qüestió adreceu-vos a: agenda21@bcn.cat

Darreres places per a la sessió de FormAcció 21 Com millorar la nostra
comunicació
Data: dimarts 21 de novembre, de 9 a 13 h

Lloc de realització: Institut d’Educació Contínua – Universitat Pompeu Fabra. Balmes,
132 (cantonada Rosselló). Aula 308

Una sessió adreçada a aquelles organitzacions que treballen per a la sostenibilitat
desenvolupant actuacions interessants, innovadores, potents... però de vegades no
aconsegueixen donar-les a conèixer de manera eficient, sigui en el seu propi àmbit
(treballadors, socis, usuaris...) o als mitjans de comunicació.

A càrrec de Toni Puig, expert en marketing i associacions

Inscripcions fins el 15 de novembre a la secretaria de l’Agenda21, tel. 93 256 25 93 /
93 237 47 43, agenda21@bcn.cat. Indiqueu si us plau el nom de la persona que
s’inscriu, l’organització a la qual pertany i les dades de contacte.

Només queden 4 places!

Esmorzar d’Acció 21 sobre consum responsable de paper i derivats de la
fusta
El divendres 1 de desembre, de 9 a 10.30 h, s’organitza al Reial Cercle Artístic de
Barcelona (c. Arcs, 5) un nou esmorzar d’Acció 21. En aquesta ocasió es dedicarà
de manera monogràfica a la presentació d’iniciatives pràctiques relacionades amb
la compra i consum responsable de paper i altres derivats de la fusta. Com és
habitual, s’exposaran tres experiències:

- Grup de Cadena de Custòdia Eco Terra.
Jordi Miralles, Fundació Terra

- Promoció de l’ús del paper reciclat en les
factures de les empreses de serveis bàsics i
altres experiències. Josep Esquerrà,
Ecoinstitut

- La política de compra responsable de fusta
de l'Ajuntament de Barcelona. Helena
Barracó, Ajuntament+sostenible

 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@bcn.cat) o per telèfon (93 256 25 93 / 93 237 47 43). Les places són
limitades.

No hi falteu!

mailto:agenda21@bcn.cat
mailto:agenda21@bcn.cat
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Nous signants del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat
ASSOCIACIÓ BARNAMIL

INSTITUT DE REINSERCIÓ SOCIAL - IRES

La llista complerta de signants es pot consultar al web de l’Agenda 21:
www.bcn.cat/agenda21/pagines_noves/signants.htm

Noves organitzacions que han presentat el seu Pla d’Acció
INSTITUCIÓ CATALANA D’HISTÒRIA NATURAL

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

INICIATIVES 21

Iniciatives presentades als premis Acció 21
Enguany s’han presentat vint-i-tres candidatures a la convocatòria de premis Acció 21.
La llista d’entitats i iniciatives presentades es pot consultar al web de l’Agenda 21
www.bcn.cat/agenda21

L’acte de lliurament dels premis se celebrarà el dilluns 18 de desembre de 2006, de
19.30 a 20.30 h, al Saló de Cròniques de l’Ajuntament de Barcelona.

Cap nen sense bicicleta
Fins el 15 de desembre podeu portar les bicicletes que ja no
feu servir als centres cívics d’Horta-Guinardó. Les posaran a
punt i les faran arribar a nens i nenes que sense el vostre ajut
no en tindrien. És una iniciativa de la Federació Catalana de
Ciclisme; Gresol, Ajuda i Solidaritat del Guinardó i el Districte
d’Horta-Guinardó.

MÉS RECURSOS

Guia d’educació ambiental Ajuntament+sostenible a internet
La guia d’Educació Ambiental número 30 editada per
l’Ajuntament, que es va presentar durant les festes de la
Mercè, ja esta disponible en format pdf a la web
www.bcn.cat/agenda21/pagines_noves/GuiesdEducacio.htm

Aquesta guia, que s’adreça sobretot als treballadors i
treballadores municipals, explica bones pràctiques que es
duen a terme dins l’Ajuntament de Barcelona i dóna consells
en temes com la reducció de l’ús de paper i ús de paper
reciclat; neteja d’edificis i recollida selectiva; compra pública
amb criteris ambientals, socials i ètics; estalvi energètic;
mobilitat; ambientalització de contractes municipals, etc.

També podeu demanar-la en paper a la secretaria de
l’Agenda21 agenda21@bcn.cat .

http://www.bcn.cat/agenda21/pagines_noves/signants.htm
http://www.bcn.cat/agenda21
http://www.bcn.cat/agenda21
http://www.bcn.cat/agenda21/pagines_noves/GuiesdEducacio.htm
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US RECOMANEM...

...que us apunteu a les properes activitats programades pel Centre de Recursos
Barcelona Sostenible:

- Presentació del nou recull de recursos pedagògics sobre consum i
realització d’una activitat al mercat de la Boqueria, en col·laboració amb la
Societat Catalana d’Educació Ambiental i l’Institut de Mercats de Barcelona.
Dimecres 8 de novembre, a les 18 h, a l’Aula Gastronòmica de la Boqueria.

- Conferència Mites i llegendes de l’aigua, a càrrec de Carme Bosch, mestra
artesana, creadora i divulgadora de tradicions florals. Organitzada per
l’Associació Hàbitats – Projecte Rius. Dijous 9 de novembre, a les 18 h, al
Centre de Recursos Barcelona Sostenible (c. Nil Fabra, 20).

- Taller d’eficiència energètica a la llar, a càrrec de Manel Rivero d’Intiam Ruai.
Dimecres 15 de novembre a les 18.30 h al Centre de Recursos Barcelona
Sostenible.

- Taula rodona sobre consum responsable, amb la participació de Setem,
Fundació Catalana Prisba, Xarxa d’Intercanvi de Gràcia i CEPA. Dimecres 22 de
novembre, a les 19 h, al Centre de Recursos Barcelona Sostenible.

- Visita a les cotxeres de Transports Metropolitans de Barcelona per conèixer
com funcionen els nous autobusos que ja circulen per la ciutat amb biodièsel i
hidrogen com a combustibles. Dimecres 29 de novembre, a les 15.30 h, a les
cotxeres de TMB.

Inscripcions a totes les activitats del CRBS a partir de 2 setmanes abans de la
data de realització, tel. 93 237 47 43, recursos@bcn.cat. Més informació:
www.bcn.cat/agenda21/crbs

...que us informeu sobre el Curs d’Introducció a les Energies Renovables i
l’Estalvi Energètic que es farà del 9 al 23 de novembre a la Fàbrica del Sol (c. Salvat
Papasseit, 1). L’organitza l’Associació Catalana de Ciències Ambientals amb la
col·laboració d’Ecoserveis.

Més informació: www.coamb.org/arxius/actes/triptic_eerr_acca.pdf

...que assistiu a les IV Jornades Catalanes per una Nova Cultura de l’Aigua, que
tindran lloc el proper dissabte 11 de novembre a la Facultat de Biologia de la
Universitat de Barcelona, organitzades per la Xarxa per una Nova Cultura de l’Aigua.
Inscripcions lliures a xcncaigua@gmail.com . Les places són limitades. Més
informació: www.projecterius.org

...que participeu a la gran pedalejada contra el canvi climàtic que es farà el
diumenge 12 de novembre simultàniament a 28 ciutats de tota Espanya. A
Barcelona, coordinen la iniciativa Amics de la Bici i el Bicicleta Club de Catalunya.
La pedalejada començarà a les 11 h a l’Arc de Triomf i acabarà aproximadament a les
12.30 h al parc de la Ciutadella.  Al final cada participant penjarà d’un arbre una cinta
que indicarà la quantitat de CO2 que ha ajudat a reduir. L’organització dirà la quantitat
total de CO2 no emès a l’atmosfera i llegirà un manifest. Els actes acabaran a les 13.30
h.

Més informació: www.mejorconbici.com

mailto:recursos@bcn.cat
http://www.bcn.cat/agenda21/crbs
http://www.coamb.org/arxius/actes/triptic_eerr_acca.pdf
mailto:xcncaigua@gmail.com
http://www.projecterius.org
http://www.mejorconbici.com
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...que visiteu  l’exposició El Sol, més que una energia, del 13 al 30 de novembre al
centre cultural Ton i Guida (c. Romaní, 6), organitzada per l'Associació
Mediambiental Grodema i el centre Ton i Guida. Més informació: grodema@terra.es

...que us informeu sobre el Congrés Internacional de Mesura i Modelització de la
Sostenibilitat que organitza la Càtedra UNESCO de Sostenibilitat de la Universitat
Politècnica de Catalunya,  el Observatorio de la Sostenibilidad en España i el
Departament de Medi Ambient i Habitatge, els dies 16 i 17 de novembre a Terrassa.
Es presentaran un centenar de comunicacions d'investigadors de tots els continents.
La conferència inaugural la realitzarà el professor Robert Costanza, economista
ecològic conegut mundialment pels seus estudis sobre valoració econòmica dels
serveis de la natura.

Més informació: http://congress.cimne.upc.es/icsmm06/

...que assistiu a la xerrada Crisi energètica, una oportunitat de canvi, a càrrec de
Dani Gomez d'AEREN, el dimecres 29 de novembre a les 19 h a la Biblioteca Can
Fabra (c. Segre s/n). L’organitzen la Xarxa de Sant Andreu i Barnamil en el marc de la
Festa Major de Sant Andreu.

...que, si esteu en contacte amb alumnes de centres d’ensenyament de
Barcelona, els convideu a participar als Sosterribles, un joc a internet que proposa
reduir la nostra petjada ecològica. Aquesta proposta s’inclou en el programa
d’activitats escolars Com funciona Barcelona?  Tothom hi pot jugar, però només poden
optar als premis els alumnes de les escoles i instituts de Barcelona. Per jugar, entreu a
www.sosterribles.cat

...que us inscrigueu al Fòrum 2000+6 d’Educació Ambiental, dedicat a la
participació, que tindrà lloc els propers 2 i 3 de desembre a Les Planes de Son,
organitzat per la Societat Catalana d’Educació Ambiental amb el suport de la
Fundació Territori i Paisatge
Per començar, podeu anar fent boca amb les
vostres aportacions al fòrum virtual Delibera que
s’ha obert amb motiu de la convocatòria: què és
la participació? Quina és la seva finalitat i
principals característiques? Com es concreta la invitació a participar en l’empresa o
entitat on treballo? Podeu accedir al fòrum lliurement fent clic a
http://delibera.net?foro=422

Trobareu el programa de la trobada, el formulari d’inscripció i documentació addicional
a la web www.pangea.org/scea/forum2000_6.htm

Recordeu que al calendari en xarxa del web de l’Agenda 21 www.bcn.cat/agenda21
trobareu una àmplia oferta d’activitats organitzades pels signants del Compromís
Ciutadà per la Sostenibilitat

mailto:grodema@terra.es
http://congress.cimne.upc.es/icsmm06/
http://www.sosterribles.cat
http://delibera.net?foro=422
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http://www.bcn.cat/agenda21
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INDICADORS DE L'AGENDA 21 DE BARCELONA

Indicador 15: Recollida de matèria orgànica

Dades 2004: 86.722 t/any

Tendència desitjada: augment
Objectiu quantitatiu del Compromís: recuperar el 80% de matèria orgànica entre
compost i metanització

Gràfic d’evolució:

Paràmetre de càlcul: Fracció de matèria orgànica recollida selectivament.
S’han considerat les fraccions comercial, mercats, domèstica, pneumàtica, parcs i
jardins i Mercabarna

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

Fa referència a l'objectiu 6 del Compromís Ciutadà: Reduir la producció de
residus i fomentar la cultura de la reutilització i el reciclatge

Línies d'acció relacionades: 6.4 (podeu consultar el text íntegre del Compromís
Ciutadà a www.bcn.cat/agenda21)

Podeu consultar l’informe complet dels indicadors de l’Agenda 21 de Barcelona de
l’any 2005 a www.bcn.cat/agenda21/A21_text/indicadors/IndicadorsAg21_2005.pdf

ACTIVITATS

DEL CONSELL MUNICIPAL DE MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT

El dilluns 18 de desembre, a les 18 h, tindrà lloc al saló de Cent de l'Ajuntament de
Barcelona la reunió plenària del Consell de Medi Ambient i Sostenibilitat. Com a
continuació d’aquest mateix acte, a les 19.30 h, tindrà lloc al Saló de Cròniques el
lliurament dels Premis Acció 21 corresponents a l'any 2006.

Agrairem als membres del Consell que confirmeu la vostra assistència a la secretaria
tècnica del Consell (tcastiella@bcn.cat)

http://www.bcn.cat/agenda21
http://www.bcn.cat/agenda21/A21_text/indicadors/IndicadorsAg21_2005.pdf
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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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c. Nil Fabra, 20
Tel. 93 256 25 93 / 93 237 47 43
Fax: 93 237 08 94
agenda21@bcn.cat
www.bcn.cat/agenda21
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