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DOTZÈ CICLE DE CONFERÈNCIES DE L’AULA D’ECOLOGIA

Perquè Barcelona pugui respondre als reptes de la sostenibilitat, hem d’actuar dia a
dia, però sense perdre la perspectiva. És imprescindible reflexionar i debatre,
compartir els nous conceptes, cercar horitzons i assumir els canvis en profunditat
necessaris en l’actual model de desenvolupament.

L’Aula d’Ecologia 2007 vol ser una contribució a l’objectiu 9 de l’Agenda 21 de
Barcelona, que expressa la necessitat de progressar en la cultura de la sostenibilitat
mitjançant l’educació i la comunicació ambiental. En aquesta edició es tractaran alguns
dels grans temes d’interès a escala global, regional i local. La programació està
dirigida pel doctor Jaume Terradas, catedràtic d’ecologia.

Les conferències tindran lloc a la Casa Elizalde (València, 302), del 30 de gener al 24
d’abril, sempre en dimarts i a les 19.30 h. L’entrada és lliure i gratuïta i no hi ha
inscripció prèvia. Recomanem encaridament a tots els signants del Compromís que hi
assistiu.

30 de gener Energia i sostenibilitat: Catalunya 2030 . Ramon Folch
6 de febrer Transport i territori urbà. Carme Miralles-Guasch
13 de febrer Podem ser autosuficients en aigua?. Salvador Rueda
27 de febrer Metabolisme energètic i economia. Jesús Ramos Martín
6 de març Informàtica, societat i medi ambient. Miquel Barceló
13 de març Canvi global i vulnerabilitat social. Jaume Tarradas
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20 de març Arquitectura i sostenibilitat des de la realitat. Felip Pich-Aguilera
10 d’abril Agricultura periurbana: el Parc Agrari del Baix Llobregat. Ramon

Terricabras
17 d’abril Sostenibilitat i tecnologia. Vers un model únic de ciutat?. Josep Bernis
24 d’abril. Evolució del litoral barceloní: la perspectiva d’un microbiòleg. Ramon
Parés.

ACCIÓ 21

Sessió de formació de l’Agenda 21 de l’escoltisme i l’esplai
El Consell de Joventut de Barcelona organitza el dissabte 3 de febrer una sessió
formativa adreçada a educadors i educadores de casals, esplais i grups escoltes. La
jornada forma part d’un projecte més ampli per promoure l’ambientalització de les
activitats i dels locals d’aquestes entitats, afavorint la participació d’infants i joves i
posant les eines perquè siguin ells i elles qui defineixin les actuacions que volen dur a
terme.

La sessió de formació se celebrarà a la seu dels Lluïsos de Gràcia ( Plaça del Nord,
7-10). Serà de caràcter pràctic i inclourà nombrosos exemples, presentació de casos i
una visita al Centre de Recursos Barcelona Sostenible. Cal confirmar l’assistència a
educació@cjb.org

Més informació: www.cjb.org/upload/agenda/formacio_agenda_21.pdf

El Pla d’Acció 21 Municipal
Com totes les altres organitzacions signants del Compromís Ciutadà per la
Sostenibilitat, l’Ajuntament de Barcelona ha acceptat treballar d’acord amb els principis
de l’Agenda 21, concretar i fer públiques les accions que representen la seva
contribució. El compromís de l’Ajuntament es fa explícit en el Pla d’Acció 21 Municipal,
aprovat com a mesura de govern i presentat a la Comissió de Sostenibilitat, Serveis
Urbans i Medi Ambient el 16 de maig de 2006.

El Pla d’Acció 21 Municipal s’estructura en cinc eixos:

1) El Programa d’Actuació Municipal (PAM), que recull totes les actuacions del
Consistori per a la legislatura en curs. Les mesures incloses en els PAM de
properes legislatures substituiran les fites ja assolides i actualitzaran
progressivament el Pla d’Acció 21 Municipal

2) Les actuacions estratègiques per la sostenibilitat. Al costat de les actuacions
que el consistori es compromet a desenvolupar a través dels PAM successius, el
Pla d’Acció 21 assenyala 10 iniciatives
especialment significatives, amb objectius a
mig/llarg termini, complexes i sovint amb
caràcter transversal.

3) Els Plans d’Acció dels Instituts i empreses
municipals. Cinc entitats municipals ja han
publicat el seu Pla d’Acció 21: Bombers de
Barcelona, l’Agència de Promoció del Carmel
i Entorns, la Divisió de Montjuïc de Barcelona
Serveis Municipals, Foment de Ciutat Vella i
Parcs i Jardins Institut Municipal.

4) El Pla Ajuntament + Sostenible, que inclou les actuacions adreçades a garantir
un funcionament ordinari de l’Ajuntament més coherent amb els principis de la
sostenibilitat. El pla Ajuntament+sostenible inclou objectius estratègics de
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caràcter social (economia social i sostenible), ambiental (reducció d’emissions de
CO2, recollida selectiva, estalvi d’aigua) i transversals (educació, cultura).

5) El lideratge municipal de l’Acció 21 ciutadana, amb un conjunt de programes i
recursos per difondre el Compromís entre la ciutadania (Acció 21, Agenda 21
Escolar, Centre de Recursos Barcelona Sostenible, publicacions...).

El document íntegre del Pla d’Acció 21 Municipal i els plans d’acció dels Instituts i
empreses municipals es poden consultar a la web de l’Agenda 21 juntament amb els
de les altres organitzacions signants del Compromís: www.bcn.cat/agenda21

Nous signants del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat
ASSOCIACIÓ ESPORTIVA NOU BARRIS

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
FUNDACIÓ TERRA (ACTUALITZACIÓ DEL PLA)

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

El Concurs d’Idees Ambientals i Sostenibles de la Universitat Politècnica de
Catalunya cerca propostes innovadores i aplicables que contribueixin al
desenvolupament sostenible. El tema triat per la 10ª convocatòria és L’ecodisseny,
eina clau per al desenvolupament sostenible.

Hi ha dues convocatòries:

♦ Convocatòria oberta: s’adreça a membres del món educatiu i/o associatiu. Es
cerquen propostes educatives i de sensibilització ambiental orientades a fer un
consum més sostenible dels productes i serveis. Els projectes poden respondre a
idees i iniciatives aplicables tant al món educatiu com a la resolució de necessitats
socials

♦ Convocatòria universitària: s’adreça a estudiants, titulats, professors, personal
d’investigació i PAS de les universitats catalanes. Es cerquen propostes
d’ecodisseny de productes i serveis. Els projectes poden ser aplicables a la realitat
universitària o a la resolució de necessitats socials.

En tots dos casos, el premi és de 2.400 € per al primer classificat i 1.200 € per al
segon. El termini d’admissió del projectes finalitza el divendres 23 de març de 2007.
 Més informació: www.univers.upc.edu/concursos/ideesambientals

http://www.bcn.cat/agenda21
http://www.bcn.cat/agenda21/pagines_noves/signants.htm
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http://www.univers.upc.edu/concursos/ideesambientals
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La Diputació de Barcelona obre el Fòrum sobre Medi Ambient i Món Local
L'Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona organitza, els dies 15 i 16 de
febrer, el Fòrum sobre Medi Ambient i Món Local. La ciutadania participa i debat, per
donar a conèixer el compromís del món local en les polítiques ambientals, fent
especial accent en el canvi climàtic i la participació ciutadana. La trobada tindrà lloc al
Centre de Convencions Internacional de Barcelona (recinte del Fòrum).

A partir d’aquest 19 de gener ja està disponible a la web del Fòrum un espai de
participació en línia. Totes les persones interessades, assistents o no a
l’esdeveniment, tenen l'oportunitat de col·laborar en l'elaboració del document final 11
propostes per la sostenibilitat local, amb què es vol obtenir les bases per tal que el
món local adopti un paper actiu en la gestió sostenible.

En el marc del Fòrum, s’organitza també la 1a Trobada de Consells Municipals.
Tindrà lloc el dimecres 15 de febrer a partir de les 17.30 h. Serà un espai de debat i
reflexió sobre els reptes i les oportunitats dels òrgans de participació ciutadana en
temes ambientals. Hi són convidats tots els membres de consells municipals i
organismes anàlegs.

Trobareu informació detallada a: www.diba.cat/cjs/jornada.asp?id=12

Sessió d’introducció al voluntariat ambiental
El dimarts 6 de febrer, de 18 a 20 h, tindrà lloc al Centre de Recursos Barcelona
Sostenible una sessió adreçada a educadors ambientals interessats en conèixer com
gestionar el voluntariat ambiental. Juanjo Butrón, expert en voluntariat ambiental,
introduirà els aspectes més rellevants d’aquest àmbit de cara a una possible aplicació
en la pràctica educativa habitual del participants. L’activitat s’organitza en col·laboració
amb la Societat Catalana d’Educació Ambiental i amb el suport de la Fundació
Territori i Paisatge.

Més informació i inscripcions: recursos@bcn.cat , tel. 93 237 47 43.

MÉS RECURSOS

Subvencions de la Generalitat en matèria de gestió de residus
Fins el 21 de febrer de 2007 es poden presentar les sol·licituds per a la concessió
d’ajuts per a projectes relacionats amb el consum de matèries recuperades i
subproductes, la minimització de residus industrials, l’ambientalització de festes
populars i projectes que es desenvolupin amb col·lectius d’inserció sociolaboral, entre
d’altres.

Per a més informació i consulta de les bases:
www.arc-cat.net/ca/agencia/subvencions/

Subvencions de l’Ajuntament de Barcelona
Recordeu que fins el dijous 8 de febrer de 2007 resta
oberta la convocatòria general de subvencions de
l’Ajuntament de Barcelona. Poden presentar-s’hi totes
les entitats i/o particulars que duen a terme activitats a
Barcelona. Els projectes de l’àmbit de medi ambient
han de lliurar-se al Sector de Serveis Urbans i Medi
Ambient (Torrent de l’Olla, 218-220, 5ª planta).

Trobareu les bases completes i la documentació que
cal presentar a www.bcn.es/participacio/ca/subvenc.htm

http://www.diba.cat/cjs/jornada.asp?id=12
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US RECOMANEM...

...que us informeu sobre les 5es Jornades de Comerç Just i Consum
Responsable que tindran lloc al Centre Cívic Convent de Sant Agustí els propers
divendres 26 i dissabte 27 de gener. Enguany, les Jornades volen aprofundir en tres
eixos: primer, l’impacte de les grans cadenes de distribució comercial en l’àmbit
agrícola, del consum, dels drets laborals, del medi ambient; segon, el model
d’agricultura de responsabilitat compartida entre agricultors i consumidors i, finalment,
el model de cooperació al desenvolupament que es pot portar a terme en el context de
la globalització capitalista actual.

Més informació:
www.sodepau.org/
 www.xarxaconsum.net

...que llegiu el llibre Guia de natura de Barcelona, de Margarita Parés Rifà. Es
tracta d’una obra molt completa, centrada en la història de la natura a la ciutat, editada
per l’Ajuntament de Barcelona i Lynx edicions. És a la venda a les llibreries de
Barcelona i també es pot consultar a les biblioteques municipals i al Centre de
Recursos Barcelona Sostenible.

...que us apunteu a les activitats de febrer de l’Aula Ambiental de la Sagrada
Família:
- El clima canvia, i tu?. Exposició sobre el canvi climàtic que es pot visitar a partir del

30 de gener.

- Reutilitzem el material informàtic! Taller a càrrec d’Àlex Castan, professor
d’informàtica. Dimarts 20 i dijous 22 de febrer a les 19 h.

- Tòxics a casa i alternatives naturals. Tertúlia-cafè a càrrec de l’Associació
d’Estudis Geobiològics (GEA). Dimarts 27 de febrer a les 19 h.

Més informació i inscripcions a www.aulambiental.org

...que entreu a la nova pàgina web del Projecte Rius. Amb motiu del desè
aniversari, el Projecte Rius canvia d’imatge. Aquest canvi reflecteix l’evolució del
projecte al llarg dels anys i simbolitza el seu dinamisme: www.projecterius.org

...que participeu a les sortides organitzades per Amics de la Bici
- Diumenge 28 de gener: Tot el dia pel Baix Llobregat
- Diumenge 4 de febrer: Del Vallès al Barcelonès
- Diumenge 18 de febrer: Tot el dia pel Bages
- Diumenge 25 de febrer: De la Selva al Barcelonès
- Més informació a www.amicsdelabici.org

...que assistiu al Seminari de Gestió Ambiental Qualitat de l´aire urbà, salut i
tràfic rodat, que organitza la Fundació Gas Natural en col·laboració amb la
Generalitat de Catalunya. Tindrà lloc el dimecres 14 de febrer a l’auditori del Parc de
Recerca Biomèdica de Barcelona (Dr. Aiguader, 88). Inscripcions:
barcelonafgn@interprofit.es, tel. 902 361 251 (Sra. Núria Vilarrubla).

....que visiteu el nou web de Participació ciutadana de l’Ajuntament de
Barcelona, on trobareu com, en què i quan es pot participar i, també, les principals
accions i iniciatives participatives a nivell de ciutat i de districtes:
www.bcn.cat/participació

http://www.sodepau.org/
http://www.xarxaconsum.net
http://www.aulambiental.org
http://www.projecterius.org
http://www.amicsdelabici.org
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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

INDICADORS DE L'AGENDA 21 DE BARCELONA

Indicador 17: Fracàs escolar

Dades 2005: 22,53 %

Gràfic d’evolució:

Paràmetre de càlcul:
(Alumnes que no superen la ESO en un curs escolar/total de alumnes avaluats en un
curs escolar)*100

Font: Generalitat de Catalunya. Departament d’Educació

Fa referència a l'objectiu 7 del Compromís ciutadà per la sostenibilitat :
Augmentar la cohesió social enfortint els mecanismes d’equitat i participació.

Línies d'acció relacionades: 7.1 (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

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
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