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MOSTRES D’ENTITATS ALS DISTRICTES I ALS BARRIS

Aquest mateix 14 de març s’inaugura la Mostra d’Entitats del Districte de Gràcia. És la
primera de l’any, però la seguiran moltes d’altres per tota la ciutat. Les mostres,
organitzades habitualment pel consell municipal del districte i per coordinadores
d’entitats, són aparadors de la diversitat associativa que faciliten l’intercanvi
d’experiències i són ocasió de trobada ciutadana.
Paral·lelament a les mostres sempre es realitzen nombroses activitats com ara tallers,
xerrades, col·loquis, exposicions, presentacions, jocs, festes, demostracions, etc. La
presència de temes vinculats a la sostenibilitat és patent tant en els estands de les
entitats com en les activitats.
Les properes mostres previstes són les següents:
 Mostra d’Entitats del Districte de Gràcia, del 14 al 16 de març al passeig de Sant

Joan, entre la travessera de Gràcia i el carrer de Còrsega.
 Mostra d’Entitats de Sant Martí, els dies 5 i 6 d’abril, als Jardins del Clot de la Mel.
 FirEntitats de Sants, Hostafrancs i la Bordeta, del 25 al 27 d’abril, al Centre Cívic

Cotxeres de Sants.
 Mostra d’Entitats de Sant Andreu, del 25 al 27 d’abril, al Parc de la Pegaso.
 Mostra d’Entitats de Les Corts, el 10 de maig a la ronda del Mig, entre Travessera

de les Corts i el carrer Mejia Lequerica.
 Mostra d’Entitats de l’Eixample, els dies 17 i 18 de maig al barri de Fort Pienc.
 Mostra d’Entitats del Districte de Ciutat Vella, el 10 de maig, a la Rambla.
 Mostra d’Entitats del Poble Sec, els dies 31 de maig i 1 de juny, al carrer Blai i la

plaça dels Ocellets.



 Mostra d'Entitats de Ciutat Meridiana, Torre Baró i Vallbona, de l’1 al 10 de
setembre, a Ciutat Meridiana.

Més informació a http://www.bcn.es (consulteu l’apartat d’agenda).

ACCIÓ 21

Inauguració de l’Oficina de Coordinació del Pla de Medi Ambient de la UPC
El passat 5 de març va tenir lloc a l’Escola Universitària Politècnica de Barcelona la
inauguració de l’Oficina de Coordinació del Pla de Medi Ambient de la Universitat
Politècnica de Cataunya. La missió d’aquesta nova oficina és donar suport per a
l’execució del 2n Pla de Medi Ambient 2002-2005, coordinant les activitats
relacionades amb el medi ambient que es realitzen a la UPC. Està situada a l’edifici P
del Campus Sud de la Universitat.
La inauguració es va fer coincidir amb l’acte d’agraïment als voluntaris de la
Campanya per Galícia organitzada pel Programa de Voluntariat i Participació Solidària
de l’Univers – Servei d’Activitats Socials de la UPC. Es va realitzar una taula rodona
titulada La crisi del Prestige.
Més informació a http://www.upc.es/mediambient/

El projecte de reintroducció del falcó pelegrí compleix quatre anys
El falcó pelegrí va desaparèixer de Barcelona a mitjans dels anys 70 degut a la pressió
humana. L’any 1999 es va iniciar un programa de reintroducció d’aquesta espècie,
amb un doble objectiu: enriquir el patrimoni natural de la ciutat i reequilibrar
l'ecosistema urbà amb un depredador autòcton que ajudi a regular la superpoblació
d’altres aus. Actualment ja és habitual veure falcons en alguns dels edificis més alts de
la ciutat, com ara el temple de la Sagrada Família o l’edifici Torre Catalunya.
Coincidint amb els quatre anys de desenvolupament del projecte, s’ha fet un balanç
que properament es presentarà a la premsa. També s’ha editat el conte El falcó, en
Roc i la Mercè: la reintroducció del falcó pelegrí a Barcelona, publicat dins la col·lecció
Ciutat i Natura d’Editorial Mediterrània i adreçat als lectors més joves.
La reintroducció del falcó és una iniciativa impulsada per l’Ajuntament de Barcelona i
gestionada per Thalassia Estudis Ambientals. També rep el suport la Direcció
General de Patrimoni Natural del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de
Catalunya, Depana, WWF/Adena, la SEO/Birdlife i el Grup Català d’Anellament.
Podeu obtenir més informació al Centre de Recursos Barcelona Sostenible o a
http://www.bcn.es/agenda21/A21_Documents.htm (vegeu la fitxa de sostenibilitat
número 6).

INICIATIVES 21

Instal·lacions fotovoltàiques en centres d’ensenyament de Barcelona
L’Agència Local d’Energia de Barcelona és un consorci públic creat l’any 2002 per
impulsar, gestionar i fer un seguiment del Pla de Millora Energètica de Barcelona. És
un espai de trobada, col·laboració i concertació amb la voluntat d’avançar cap a un
millor coneixement i utilització de l’energia. Els membres del consorci són
l’Ajuntament de Barcelona, l’Entitat del Medi Ambient de l’Àrea Metropolitana de
Barcelona, l’Institut Català d’Energia, l’Instituto para la Diversificación y Ahorro de la
Energía, la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat Politècnica de
Catalunya.
Un dels projectes de l’Agència, realitzat conjuntament amb l'Institut d'Educació de



l'Ajuntament de Barcelona, s’ha concretat en la instal·lació de sistemes fotovoltaics en
vuit centres escolars públics. Aquest mes de març es realitza a diversos d’aquests
centres la inauguració de les instal·lacions i la presentació el programa educatiu
vinculat.
Aquesta iniciativa és només la primera part d’un projecte educatiu més ampli,
anomenat Escoles per l’Energia, que vol involucrar tots els centres d’ensenyament de
Barcelona que realitzin projectes relacionats amb l’estalvi d’energia, l’eficiència
energètica o les energies renovables. El projecte es desenvoluparà en el marc del
programa Agenda 21 Escolar. Ja està prevista la creació d’un seminari d’escoles per
l’energia, la primera trobada del qual serà el proper 24 de març.
Podeu obtenir més informació al Centre de Recursos Barcelona Sostenible o a
http://www.bcn.es/agenda21/A21_ESCOLAR.htm

MÉS RECURSOS

La Fundación Ecología y Desarrollo, amb seu social a Saragossa, està formada por
un grup de professionals que volen contribuir a construir un desenvolupament
sostenible mitjançant la generació d’alternatives ecològicament sostenibles, socialment
justes i econòmicament viables.
El seu lloc web és molt complert, amb notícies d’actualitat, informació detallada dels
seus projectes i documentació. Us aconsellem especialment que hi accediu si voleu
obtenir informació pràctica sobre estalvi d’aigua o de paper.
http://www.ecodes.org/ (pàgina principal)
http://www.ecodes.org/agua/ (accés directe al projecte Zaragoza, Ciudad Ahorradora
de Agua)
http://www.ecodes.org/lifepapel/ (accés directe al projecte Zaragoza Ahorra y Recicla
Papel)

US RECOMANEM...

...que llegiu la nova guia “En moto, mou-te bé”, editada per l’Ajuntament de
Barcelona dins la col·lecció Guies d’educació ambiental.
Pretén facilitar el coneixement de la moto a Barcelona, destacant les actituds i
comportaments que ens poden ajudar a tots, i especialment als motoristes, a contribuir
a una mobilitat més amable i més sostenible a la ciutat.
És a la vostra disposició al Centre de Recursos Barcelona Sostenible.

...que us informeu sobre els següents actes:
Plenari del Projecte Educatiu de Ciutat
Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, 25, 26 i 27 de març de 2003
Adreçat als membres de les comissions temàtiques que han participat en l’avaluació
de les actuacions del Projecte Educatiu de Ciutat des del passat mes de setembre. És
obert també a les persones i entitats de tots els àmbits interessades a conèixer el
treball realitzat i a aportar les seves experiències i reflexions sobre els nous reptes de
l’educació a la ciutat.
Organitza: Projecte Educatiu de Ciutat
Informació: Projecte Educatiu de Ciutat. http://www.bcn.es/imeb/pec/
Inscripcions: Secretaria Tècnica. Manners. Tel. 93 319 63 23. pec@manners.es



III Simposi Internacional d’Espais Naturals i Rurals en Àrees Metropolitanes i
Periurbanes: el sistema d’espais lliures en l’articulació de les àrees
metropolitanes
Palau de Congressos de Barcelona, 26, 27 i 28 de març de 2003
Adreçat als gestors d’espais naturals periurbans, als representants tècnics i polítics de
l’esfera local i regional de ciutats, als planificadors del territori, i als tècnics vinculats a
l’estudi i la gestió del territori i els recursos naturals i paisatgístics.
Organitzen: Fedenatur-Federación Europea de Espacios Naturales y Rurales
Metropolitanos y Periurbanos; Consorci del Parc de Collserola; Diputació de Barcelona
– Xarxa de Municipis; Àrea Metropolitana de Barcelona – Mancomunitat de Municipis.
Informació: Teresa Pastor. Tel. 93 280 06 72. Fax: 93 280 60 74. fedenatur@amb.es
http://www.fedenatur.org
Inscripcions: Elena Argelich. Tel: 93 506 96 93. Fax: 93 223 46 49. urbal@amb.es

9è Fòrum La Primavera de les Associacions. Finançament, banca ètica i món
associatiu: reptes de futur
Institut d’Estudis Catalans, 28 i 29 de març de 2003
Adreçat a membres d’organitzacions de la societat civil. Les inscripcions finalitzen
aquest dilluns 17 de març.
Organitza: Torre Jussana – Serveis Associatius. Ajuntament de Barcelona.
Informació i inscripcions: Torre Jussana - Serveis Associatius. Av. Cardenal Vidal i
Barraquer, 30. 08035 Barcelona. Tel. 93 407 10 22. Fax 93 407 11 97.
tjussana@mail.bcn.es http://www.bcn.es/tjussana/forum9_2003.htm

Conferència: Land Mosaic for the GBR, a càrrec del professor Richard T.T.
Forman
Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (plaça Nova, 5), 31 de març a les 20 h.
El professor Forman (Harvard University), expert en ecologia del paisatge de
reconegut prestigi internacional, és un pioner en el desenvolupament de la teoria de
Land Mosaic que interpreta i explica les relacions ecològiques del territori. Aquest acte
serà la presentació del treball encarregat per Barcelona Regional on el professor
Forman ha aplicat les seves teories d'ecologia del paisatge al territori de la Regió
Metropolitana de Barcelona.

RESERVEU-VOS LA DATA A L’AGENDA!

Dimecres 19 de març, presentació del llibre “Acció 21: Guia metodològica per
avançar cap a la sostenibilitat de Barcelona” i conferència a càrrec de Víctor
Viñuales, director de la Fundación Ecología y Desarrollo. A les 18,30 hores, al Saló de
Cròniques de l'Ajuntament.

Dimarts 29 d’abril, trobada d’agents 21, adreçada a les persones que teniu un paper
clau en el procés d’elaboració dels plans d’Acció 21 de Barcelona. Al Parc del
Coneixement de l’Organisme Autònom Flor de Maig (Cerdanyola del Vallès), de 10 a
18 h. Properament us n’informarem en detall.

ACTIVITATS



DEL CONSELL MUNICIPAL DE MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT
Tots els membres del Consell estan convidats a assistir a la reunió de la Permanent
Ampliada, que tindrà lloc el dilluns 7 d’abril a les 18.30 h. a la sala de Cròniques de
l’Ajuntament, a la plaça Sant Jaume.

La reunió es convoca per tractar els criteris ambientals de les infrastructures del Litoral
Besòs. És la continuació de la reunió realitzada el dia 8 de gener de 2003.

Es prega confirmar l’assistència a la secretaria tècnica del Consell
(tcastiella@mail.bcn.es).

Dirigiu qualsevol informació, consulta o suggeriment a:

Secretaria Agenda 21
Centre de Recursos Barcelona Sostenible
c. Nil Fabra, 20
Tel: 93 237 38 04
Fax: 93 237 08 94
agenda21@mail.bcn.es
http://www.bcn.es/agenda21

Us agrairem que difongueu l'Info 21 entre totes les persones de la vostra
entitat/organització que puguin estar interessades. Si desitgeu que us el fem arribar a
altres adreces electròniques només cal que ens envieu un missatge indicant el nom de
la persona interessada, la seva adreça electrònica i el nom de l'entitat a la qual
pertany.


