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LLIURAMENT DELS PREMIS ACCIÓ 21 2006

El passat 18 de desembre, en el marc de la reunió plenària del Consell Municipal de
Medi Ambient i Sostenibilitat, va tenir lloc al Saló de Cent l’acte de lliurament dels
premis Acció 21 2006.

En aquesta quarta convocatòria s’han concedit 5 premis, de 6000 euros cada un, a les
següents iniciatives:

Promoció de cooperatives de consum i grups de
consum ecològic,  presentada per la Xarxa de
Consum Solidari, una entitat que actua partint del
principi que una societat més justa i sostenible
requereix d’un canvi en el nostre model de consum.
L’any 2004 va crear la primera botiga i cooperativa de
consum de productes ecològics i de comerç just al
districte de Ciutat Vella. A rel de les demandes rebudes
per apropar els seus productes a persones de diferents
barris de Barcelona, la Xarxa ha volgut anar més enllà i per això ha engegat un procés
de creació de grups de barri de consum responsable. Més informació:
www.xarxaconsum.net

mailto:agenda21@bcn.cat
http://www.bcn.cat/agenda21
http://www.xarxaconsum.net


2

Agenda de la Construcció Sostenible, presentada
pel Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics
de Barcelona. L’Agenda de la Construcció Sostenible
és un web especialitzat en medi ambient i construcció.
Amb 7 anys on line, l’agenda ha esdevingut punt de
referència dels professionals, fabricants i usuaris
interessants en construir edificis més sans i en fer que
el sector de la construcció millori el seu impacte sobre
l’entorn. Més informació: www.csostenible.net

Energia solar culinària en acció, presentada per la
Fundació Terra. Aquest projecte es basa en la difusió de
la cocció solar com a element demostratiu de les
energies  renovables, a partir de la construcció col·lectiva
i distribució de 100 forns solars a entitats educatives i
ambientals. Amb la iniciativa s’ha aconseguit implicar
nombrosos agents socials i s’ha establert un nexe d’unió i
treball entre signants del Compromís Ciutadà per la
Sostenibilitat. Més informació: www.ecoterra.org

 Creant xarxa ambiental, presentada per Acció
CATACRAC, una petita i jove empresa de Gràcia.  El
projecte guardonat fomenta la interrelació entre tres
entitats del barri: el Centre de Dia Eneida, el Punt Verd
Col·laborador Tabuenca i l’escola Patronat
Domènech. Amb aquesta iniciativa s’han assolit
objectius tan diversos com incorporar l’educació
ambiental en les activitats d’un col·lectiu de persones
amb discapacitat; reforçar el projecte d’Agenda 21 de
l’escola; fomentar l’ús del Punt Verd Col·laborador entre
el veïnat i divulgar temes relacionats amb la sostenibilitat a la Festa Major de Gràcia.
Més informació: www.patronatdomenech.cat/img/ep6/eneida/eneida.html i
acciocatacrac@gracianet.org

Banc d’excedents no alimentaris, presentada per
l’Institut de Reinserció Social (IReS). Aquest projecte
permet l'aprofitament de tot tipus de recursos no
alimentaris, procedents del mecenatge, per part
d’entitats que atenen membres de col·lectius amb
especials dificultats. La innovació del projecte la
configuren els col·laboradors en la gestió del Banc:
persones amb problemes de salut mental o dificultats
d’inserció laboral i persones condemnades a complir
una pena de treball en benefici de la comunitat, per a
les quals significa la possibilitat de reparar un dany causat mitjançant la realització
d’unes hores de treball no remunerat en el seu temps lliure, en comptes de complir una
pena a la presó. Més informació: www.iresweb.org

Felicitats a tots cinc!

http://www.csostenible.net
http://www.ecoterra.org
http://www.patronatdomenech.cat/img/ep6/eneida/eneida.html
mailto:acciocatacrac@gracianet.org
http://www.iresweb.org
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ACCIÓ 21

Nova publicació sobre els indicadors de l’Agenda 21 de Barcelona
S’ha publicat recentment en format paper el document
Indicadors 21: indicadors locals de sostenibilitat a Barcelona
(2006).

Els resultats mostren que milloren els valors de 13 indicadors, 8
s’estabilitzen i 3 empitjoren (mitjana anual de diòxid de nitrogen
a l’aire, esforç econòmic d’accés a l’habitatge i preu mitjà del m2

d’habitatge de lloguer). Quatre indicadors no s’han pogut
actualitzar i és el primer any que es recullen dades de
l’indicador Participació en afers municipals.

L’informe d’indicadors de l’Agenda 21 de Barcelona es publica
cada any al web de l’Agenda 21 en pdf, però la versió impresa només es fa cada tres
anys. El document s’enviarà per correu a totes les organitzacions signants del
Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat.

També podeu consultar l’informe a la web
www.bcn.cat/agenda21/pagines_noves/indicadors.htm

Com millorar la nostra comunicació?
En el marc de les sessions de formació de l’Agenda 21,
el passat 21 de novembre va tenir lloc a l’Institut
d’Educació Contínua una jornada sobre com millorar la
comunicació d’una entitat. Els 37 assistents en van fer
una valoració molt positiva. Amb un llenguatge planer i
molts exemples, Toni Puig, expert en marketing i
associacions, va proporcionar tant idees de fons com
pautes de treball i consells pràctics.

Les persones interessades en tenir els originals gràfics i
dibuixos que en Toni Puig va utilitzar en la seva presentació, podeu demanar-los a la
secretaria de l’Agenda 21 agenda21@bcn.cat .

Compra responsable de paper i derivats de la fusta
El dia 1 de desembre va tenir lloc el darrer esmorzar
d’Acció 21 de l’any 2006, dedicat de manera
monogràfica al consum responsable de paper i
altres derivats de la fusta. La cafeteria del Reial
Cercle Artístic de Barcelona es va omplir de gom a
gom amb els signants de l’Agenda 21 interessats en
escoltar les tres experiències que es presentaven.
En Jordi Miralles, de la Fundació Terra, va exposar
pas per pas el projecte de grup de cadena de
custòdia per a l’ús de paper certificat FSC a les

entitats; en Josep Esquerrà, de l’Ecoinstitut, va explicar el complex projecte de
promoció de l’ús del paper reciclat en les factures d’empreses de serveis bàsics i
l’Helena Barracó, de l’Ajuntament de Barcelona, va parlar la compra responsable de
fusta a l’Ajuntament: el procés, les actuacions més significatives i els resultats
obtinguts fins ara. Les tres presentacions es poden consultar al portal web de l’Agenda
21 www.bcn.cat/agenda21 .

http://www.bcn.cat/agenda21/pagines_noves/indicadors.htm
mailto:agenda21@bcn.cat
http://www.bcn.cat/agenda21
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Nous signants del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat
LITORAL CONSULT

TANDEM

UBAE

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
CONSORCI PARC DE COLLSEROLA

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

Distribució gratuïta de bombetes de baix consum
Reduir el consum d’energia a Barcelona és un dels reptes plantejats a l’Agenda 21.
Per promoure el consum energètic responsable, l’Agència d’Energia de Barcelona i
l’Ajuntament duen a terme la campanya Llum verda a Barcelona, amb actuacions
adreçades a empreses, comerços, entitats, institucions i la ciutadania en general.

En el marc de la campanya, s’ha editat un fullet
proposant unes senzilles actuacions per a
l’estalvi d’energia adreçat a les 4000
associacions de Barcelona. En el fullet es posen
a disposició de totes les entitats interessades 5
bombetes de baix consum, que es poden recollir
en 10 equipaments de la ciutat. La visita de les
entitats s’aprofita per proporcionar més
informació sobre estalvi energètic i sostenibilitat
urbana.

Totes les organitzacions signants del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat podeu
demanar les bombetes al Centre de Recursos Barcelona Sostenible (Nil Fabra, 20,
de dilluns a divendres de 9.30 a 14 h i de 16.30 a 20 h).

Més informació sobre actuacions de promoció de l’estalvi energètic:
www.barcelonaenergia.com

Abacus promou el comerç just
En el marc de la seva aposta per a un consum més responsable, Abacus
Cooperativa ha iniciat una prova pilot de venda de productes alimentaris de comerç
just als establiments de Còrsega, Sant Andreu i Urquinaona de Barcelona. Aquesta
iniciativa pretén promoure la venda de productes amb matèries primeres de països del
Sud, com  la xocolata, el cafè o el te.

Més informació: www.abacus.cat

http://www.bcn.cat/agenda21/pagines_noves/signants.htm
http://www.bcn.cat/agenda21
http://www.barcelonaenergia.com
http://www.abacus.cat
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Millor que nou 100% vell
L’Entitat Metropolitana del Medi Ambient posa al
servei de tots els ciutadans de l’Àrea Metropolitana
un nou servei per divulgar els reparadors i mercats i
botigues de segona mà: Millor que nou 100% vell.
Si teniu objectes que s’han de reparar, truqueu al
935 069 566 i us donaran tota la informació que
necessiteu. També us poden oferir informació sobre
botigues de segona mà, mercats de brocanters i
mercats d’intercanvi. Per arribar a tots els públics
s’han creat diferents materials divulgatius: expositors i persianes expositores amb fulls
volants que tenen informació general i informació personalitzada dels municipis
metropolitans.

MÉS RECURSOS

Convocatòria de subvencions de l’Ajuntament de Barcelona
L’Ajuntament de Barcelona ha aprovat per a l’any 2007 la concessió de subvencions a
aquelles entitats i/o particulars que duen a terme activitats a Barcelona. Per segon any,

les subvencions inclouen un àmbit específic per
a projectes de medi ambient. La dotació total
d’aquest àmbit ha augmentat un 12% en relació
amb el 2006. Les sol·licituds i la documentació
requerides s’han de presentar en el període del
8 de gener fins el 8 de febrer de 2007.

Trobareu les bases completes i la documentació
que cal presentar a www.bcn.cat/participacio/

El Departament de Participació Ciutadana
organitza unes sessions informatives sobre el
procés de sol·licitud de subvencions els dies 16 i

17 de gener a les 19 hores al Pati Llimona (Regomir, 3).

També podeu demanar informació a la secretaria de l’Agenda 21 agenda21@bcn.cat

21 Visions del canvi
Totes les persones interessades teniu a la vostra disposició la
guia d’educació ambiental número 31 editada per l’Ajuntament
de Barcelona, titulada 21 Visions del Canvi. Ha estat
elaborada amb la col·laboració d’ESADE, RCE Barcelona i la
Universitat Politècnica de Catalunya. És un recull
d'entrevistes a 21 persones que estan treballant per construir
un món més sostenible a Barcelona, i planteja reflexions sobre
el canvi i el paper de l’educació per a un futur millor. Està
disponible en paper i també en pdf a la web
www.bcn.cat/agenda21

http://www.bcn.cat/participacio/
mailto:agenda21@bcn.cat
http://www.bcn.cat/agenda21
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US RECOMANEM...

...que us apunteu a les activitats d’hivern del Centre de Recursos Barcelona
Sostenible.

El mes de gener us ofereix:

- Visita guiada al Centre de Recursos Barcelona Sostenible, el dissabte 20 de
gener a les 11.30 h.

- Visita a la planta de tria i selecció de residus d’envasos de Gavà i Viladecans, el
dimecres 24 de gener a les 14.45 h (inscripcions a partir del 8 de gener).

- Presentació d’un recull de recursos pedagògics d’educació per la pau, el dimarts
30 de gener, a les 18 h, a la seu de la Federació Catalana d’ONG per la Pau. El
recull ha estat elaborat per la Societat Catalana d’Educació Ambiental i
col·laboraran en la presentació la Fundació per la Pau i Nova – Centre per a la
Innovació Social.

Totes les activitats són gratuïtes i us hi podeu inscriure trucant al 93 237 47 43 o a
través de la web www.bcn.cat/agenda21/crbs/

...que llegiu El planeta del foc, un conte que sorgí a Arbúcies l’estiu del 2004 amb
motiu de la Marxa per la Cultura de la Pau. El trobareu a la web de Nova – Centre per
a la Innovació Social www.nova.cat/files/ElPlanetaDelFoc.pdf

...que consulteu el nou portal web de Media Responsable, editorial especialitzada
en responsabilitat social de les empreses: www.empresaresponsable.com

...que llegiu el butlletí electrònic Infoètica número 6, corresponent als mesos
d’octubre a desembre de 2006. Infoètica selecciona i sintetitza, del conjunt de la
premsa internacional, articles d’opinió sobre temes d’ètica de la ciència i la tecnologia.
El tema estrella d'aquest període ha estat la cimera del clima de Nairobi i la publicació
de l'informe Stern sobre repercussions del canvi climàtic en  l'economia, encarregat pel
primer ministre britànic Tony Blair. Trobareu el butlletí Infoètica a www.infoetica.com .
L’informe Stern es pot consultar a www.hm-
treasury.gov.uk/independent_reviews/stern_review_economics_climate_change/sternr
eview_index.cfm

...que participeu a les activitats organitzades pel CEDAM al Casal Can Novell (c/
Caballero, 29):

- Reciclar o no reciclar, vet aquí la qüestió! . Xerrada-berenar a càrrec de Mariví
Sánchez, el dijous 22 de febrer a les 19h.

- 2050 Ja hem fet tard?  Canvi climàtic: els seus efectes ja són aquí. Vídeo-fòrum
entorn un documental sobre el canvi climàtic, dijous 22 de març a les 18.30h.

Més informació: cedam@cedamaso.com

http://www.bcn.cat/agenda21/crbs/
http://www.nova.cat/files/ElPlanetaDelFoc.pdf
http://www.empresaresponsable.com
http://www.infoetica.com
mailto:cedam@cedamaso.com
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INDICADORS DE L'AGENDA 21 DE BARCELONA

Indicador 16: Recollida selectiva de residus

Dades 2005: 44.4 %
Gràfic d’evolució:

Paràmetre de càlcul:
(Residus recollits selectivament/total residus generats * any) * 100
Inclou fraccions paper, vidre, envasos, roba, orgànica, voluminosos, punts verds,
rebuig a metanització i Mercabarna (no orgànica)

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: 6.1 (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 2006 a www.bcn.cat/agenda21/A21_text/indicadors/IndicadorsAg21_2006.pdf

ACTIVITATS

DEL CONSELL MUNICIPAL DE MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT

El dilluns 18 de desembre va tenir lloc al
Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona
la reunió plenària del Consell de Medi Ambient
i Sostenibilitat, durant el qual es va presentar
l’informe de gestió de l’any 2006 i el nou
informe de gestió de l’aigua a la ciutat de
Barcelona. L’acte va finalitzar amb el
lliurament dels premis Acció 21 2006.
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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

Secretaria Agenda 21
Centre de Recursos Barcelona Sostenible
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

mailto:agenda21@bcn.cat
http://www.bcn.cat/agenda21

