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TORNEN ELS ESMORZARS D’ACCIÓ 21

Els esmorzars d’Acció 21 són una bona oportunitat per
a conèixer de primera mà les iniciatives més rellevants
contemplades als plans d’acció de les organitzacions
signants del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat.

El Reial Cercle Artístic de Barcelona (Arcs, 5) tornarà a
ser l’escenari dels esmorzars programats per aquesta
primavera. En aquesta ocasió les trobades seran
monogràfiques, amb la mobilitat i el consum
responsable com a temes centrals de les presentacions.

El primer esmorzar d’Acció 21 de l’any 2007 acollirà les presentacions de l’Associació
per la Promoció del Transport Públic (PTP), el Bicicleta Club de Catalunya
(BACC) i  Comissions Obreres. La sessió tractarà sobre iniciatives per a una
mobilitat més sostenible i tindrà lloc el proper divendres 2 de març de 9 a 10. 30 h.

Les actuacions en l’àmbit del consum responsable d’Abacus cooperativa, la Xarxa
de Consum Solidari i l’Organització de Consumidors de Catalunya (OCUC) seran
presentades en l’esmorzar d’Acció 21 que tindrà lloc el divendres 4 de maig, també de
9 a 10.30 h.

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

mailto:agenda21@bcn.cat
http://www.bcn.cat/agenda21
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Les places són limitades i les inscripcions es poden fer a través del correu electrònic
(agenda21@bcn.cat) o per telèfon (93 256 25 93 / 93 237 47 43).

Us hi esperem!

ACCIÓ 21

L’Agenda 21 als esplais i agrupaments
Com ja vàrem anunciar a l’Info 21, el dissabte 3 de febrer el Consell de la Joventut
de Barcelona va organitzar a la seu del Lluïsos de Gràcia una jornada de formació
sobre l’Agenda 21 de l’escoltisme i l’esplai. Va ser una sessió de caràcter pràctic a la
qual van assistir més de 35 monitors i caps escoltes d’entitats diverses.

La formació va ser duta a terme de manera
coordinada per la Fundació Pere Tarrés, la
Fundació Catalana de l'Esplai l’Escola Lliure del Sol.
A l’inici de la sessió, a partir d’una activitat de
caràcter lúdic i del diàleg es van introduir conceptes
com la limitació dels recursos naturals i les
desigualtats en la distribució de la riquesa en
diferents models de societat. El treball en grups
reduïts i en plenari va permetre intercanviar parers
amb membres d’altres entitats i desenvolupar
propostes per fer més sostenibles les reunions, els
tallers, el joc, les excursions i les festes del barri.
Seguidament, l’esplai Xino-xano va explicar el seu
pla d’ambientalització, dut a terme en col·laboració
molt estreta amb el CEIP La Farigola del Clot. La
jornada va finalitzar amb una visita al Centre de
Recursos Barcelona Sostenible, per donar a conèixer
aquest espai i oferir materials i recursos a les entitats.

Entre els signants del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat es compten diverses
federacions de l’associacionisme educatiu amb una llarga trajectòria en l’àmbit de
l’educació ambiental. Amb aquesta jornada, inclosa en un projecte d’abast més
general, el Consell de la Joventut vol contribuir a estendre i facilitar les iniciatives
d’ambientalització del projecte educatiu dels esplais i agrupaments escoltes, i alhora
promoure la comunicació i el treball en xarxa entre entitats.

Més informació: sostenibilitat@cjb.org

Nous signants del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat
DRAP ART

MCI

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

mailto:agenda21@bcn.cat
mailto:sostenibilitat@cjb.org
http://www.bcn.cat/agenda21/pagines_noves/signants.htm
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Noves organitzacions que han presentat el seu Pla d’Acció
PARC ZOOLÒGIC DE BARCELONA

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

III Fòrum Euro-mediterrani de Desenvolupament Sostenible
En el marc del Saló Ecocity, la Fira de Barcelona, la Fundació Fòrum Ambiental, la
Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona i el Centro de
Actividad Regional para la Producción Limpia organitzen durant els dies 27 i 28 de
febrer el III Fòrum Euro-mediterrani de Desenvolupament Sostenible - ECO MEDA
FORUM 2007.

Sota el lema Valor comú, costos compartits, aquest Fòrum, de caràcter biennal, es vol
consolidar com a plataforma empresarial de la zona  mediterrània i com a marc de
trobada per als especialistes, organismes internacionals, associacions sectorials
representatives del sector privat euro-mediterrani i empresaris del sector. Es tractaran
temes com la cooperació activa entre empreses i ciutats en la concreció de polítiques
de desenvolupament sostenible; l’escassesa d’aigua; les energies renovables; el canvi
climàtic i les solucions per reduir les emissions de CO2, alhora que es destacaran els
avantatges econòmics i les oportunitats de negoci per a l’empresa adaptada a la gestió
sostenible.

Més informació: www.ecocity.es ,  www.cambrabcn.es

Noves publicacions de la Xarxa de Consum Solidari
La Xarxa de Consum Solidari ha presentat tres noves publicacions que pretenen
sensibilitzar sobre les injustícies del sistema i la necessitat de treballar per un comerç
socialment just, ecològicament sostenible i nutricionalment sa.

Supermercados, no gracias, de Xavier Montagut i Esther Vivas, és un llibre que posa
de relleu la cara oculta de les grans cadenes de distribució comercial, quines són les
companyies més grans, tant a nivell internacional com a l’Estat espanyol, quins
impactes tenen en diferents àmbits i quines són les principals lluites en contra i les
alternatives que es plantegen.

Tradició andina és un nou llibre de receptes que té com a objectiu recolzar les
comunitats de l'Equador productores de grans andins en el
desenvolupament dels seus mercats locals com a part de la seva
lluita per la Sobirania Alimentària. En el llibre trobareu receptes
realitzades amb aliments que podeu adquirir en el mercat de
comerç just i informació sobre les propietats nutricionals, grups
productors i situació de cadascun d'aquests conreus andins.

Finalment i per aprofundir en el debat sobre quina és la situació
actual del moviment del comerç just a l’Estat espanyol i els
reptes als quals s’enfronta, s’ha publicat el llibre Cap on va el
comerç just? , també de Xavier Montagut i Esther Vivas, on es
presenten  experiències concretes que ens aproximen a una
visió integral del moviment.

Si esteu interessats en adquirir alguna de les publicacions, poseu-vos en contacte amb
l'àrea de sensibilització de la Xarxa de Consum Solidari,

http://www.bcn.cat/agenda21
http://www.ecocity.es
http://www.cambrabcn.es
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projectes2@xarxaconsum.org, tel. 93 268 22 02 (matins). També les podeu consultar
al Centre de Recursos Barcelona Sostenible.

Més informació: www.xarxaconsum.net

L’Agència d’Energia de Barcelona presenta El Comptador 2006
Aquest dilluns 5 de febrer s’ha presentat al Saló de
Cròniques de l’Ajuntament de Barcelona El Comptador
2006, la publicació de l’Agència d’Energia de Barcelona
que recull de manera sintètica el balanç energètic de la
ciutat. El comptador ens mostra, entre d’altres dades, els
usos de l’energia a la ciutat, l’evolució del consum per
sectors i per formats energètics, l’evolució de la producció
propera i de les energies renovables i les emissions de
gasos amb efecte hivernacle. Una de les conclusions de
l’anàlisi és que l’any 2004 –any del qual es tenen les últimes dades–  Barcelona va
incrementar l’ús de les fonts d’energia renovables un 75,5% respecte a l’any 2003. Pel
que fa al consum energètic, aquest ha augmentat en el seu conjunt, especialment en
els sectors domèstic i comercial i de serveis, apartant-se dels objectius marcats pel Pla
de Millora Energètica de Barcelona 1999-2010.

El Comptador està a la vostra disposició al Centre de Recursos Barcelona Sostenible.

Més informació: www.barcelonaenergia.com

Camps de Solidaritat 2007
Els Camps de Solidaritat de Setem són una activitat que des de fa 16 anys acosta,
cada estiu, la realitat dels països econòmicament empobrits del Sud a la nostra
societat. Els camps d’enguany es realitzen a 19 països d'Àsia, Àfrica i Amèrica Llatina.
L'objectiu és conèixer la realitat dels països del Sud des de la pròpia experiència, tot
coneixent les persones que treballen en ONG del Sud, col·laborant en els seus
projectes de desenvolupament i convivint amb la seva gent. D'aquesta manera Setem
pretén promoure transformacions personals i col·lectives per aconseguir un món més
just i solidari. El procés d'inscripció per a l’estiu 2007  finalitza el 16 de febrer.

Més informació: www.setem.cat

MÉS RECURSOS

Premi Albert Pérez Bastardas a articles sobre medi ambient i educació ambiental
La Fundació Roca i Galès, a través de la seva revista Cooperació Catalana, convoca
els XI Premis d’articles sobre medi ambient i educació ambiental.  Podran optar a
aquests premis articles inèdits escrits en català que tinguin per finalitat difondre
reflexions que contribueixin al coneixement i preservació del patrimoni natural i /o
experiències d’educació ambiental. La dotació del premis serà d’un primer premi de
650€ i un segon de 300€. El termini de presentació dels articles finalitza el 23 d’abril de
2007.

Més informació: www.rocagales.org  cc@rocagales.org  Tel. 93 215 48 70

mailto:projectes2@xarxaconsum.org
http://www.xarxaconsum.net
http://www.barcelonaenergia.com
http://www.setem.cat
http://www.rocagales.org
mailto:cc@rocagales.org
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Recull de recursos d’educació per la pau
El passat 30 de gener va tenir lloc a la seu de la Federació
Catalana d’ONG per la Pau la presentació d’un recull de
documents i recursos pedagògics sobre educació per la pau,
elaborat per la Societat Catalana d’Educació Ambiental en
col·laboració amb el Centre de Recursos Barcelona
Sostenible. L’acte va comptar amb la participació de la
Fundació per la Pau i NOVA - Centre per la Innovació
Social.
L’activitat va tenir molt bona acollida i va aplegar a més de 30
educadors i educadores. Va ser una oportunitat per conèixer
experiències i materials relacionats amb la temàtica. Es va
lliurar un exemplar del recull als assistents.

El recull es troba disponible en format pdf a la web del Centre
de Recursos Barcelona Sostenible
www.bcn.cat/agenda21/crbs. La majoria dels materials citats
al recull poden consultar-se en sala i demanar-se en préstec
al Servei de Documentació del CRBS.

Recordeu: subvencions de l’Agència de Residus
Recordeu que fins el 21 de febrer es poden presentar les sol·licituds per a la concessió
d’ajuts de l’Agència de Residus de Catalunya per a projectes relacionats amb la
prevenció de residus municipals, 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/

US RECOMANEM...

...que visiteu l’exposició Visca la diferència!. Fins el 31 de
desembre d’enguany podeu visitar-la al CosmoCaixa Barcelona.

La mostra acull col·leccions excepcionals d'animals, vegetals i
objectes d’arreu del món i, pretén, a través de l’observació i
l’experimentació, sensibilitzar i provocar un canvi d’actitud, per tal
d’aconseguir un món més sostenible i amb espai per a tots.

Més informació:
http://obrasocial.lacaixa.es/centros/cosmocaixabcn_ca.html

...que assistiu a les conferències de l’Aula d’Ecologia 2007. La propera
conferència, Podem ser autosuficients en aigua?, a càrrec de  Salvador Rueda,  tindrà
lloc el dimarts 13 de febrer al Centre Cultural Casa Elizalde (València, 302). L’entrada
és lliure i gratuïta i no hi ha inscripció prèvia.

Més informació: www.bcn.cat/agenda21/

....alternativament, podeu assistir als dimarts d’EcoConcern-Innovació Social. Els
primers i darrers dimarts de cada mes hi ha programades diverses xerrades-col·loqui a
la seu de l’associació.

Més informació: Ecoconcern-Innovació Social. Mare de Déu del Pilar, 15 principal.
Tel. 93 319 03 51   ecoconcern@pangea.org

http://www.bcn.cat/agenda21/crbs
http://www.arc-cat.net/ca/agencia/subvencions/
http://obrasocial.lacaixa.es/centros/cosmocaixabcn_ca.html
http://www.bcn.cat/agenda21/
mailto:ecoconcern@pangea.org
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....que consulteu l’agenda de gener-març  del Jardí Botànic de Barcelona, on
trobareu una àmplia oferta de tallers, cursos i sortides per aquest trimestre d’hivern.

Més informació: www.jardibotanic.bcn.cat

.....que entreu al Portal Sostenibilidad . La Càtedra
UNESCO de Sostenibilitat de la Universitat
Politècnica de Catalunya ha reunit 55 experts i
professionals en una gran obra on-line de referència
per definir i interpretar la sostenibilitat. El resultat són
148 fitxes d’informació, on s’ofereixen més de 1.500

enllaços a altres webs, uns 400 informes de referència, 300 convenis i tractats, 700
lleis i més de 900 referències bibliogràfiques: http://portalsostenibilidad.upc.edu

...que participeu a les properes activitats organitzades pel Centre de Recursos
Barcelona Sostenible:

- La participació en la gestió de l’aigua. Les possibilitats de la Directiva Marc de
l’Aigua. Xerrada a càrrec de Sílvia Gil, biòloga i coordinadora del Projecte Rius.
Divendres 16 de febrer a les 18 h al CRBS.

- Que se'n fa dels residus que arriben a les platges? Visita al Consorci El Far i
passejada per la Barceloneta per conèixer les accions de millora ambiental de les
platges. Dimecres 14 de febrer de 16 a 18 h al Consorci El Far.

- Visita al centre de reciclatge i tractament de frigorífics del Pont de Vilomara i
Rocafort. Dimecres 28 de febrer a les 14.15 h.

- Visita al centre de tractament i reciclatge de piles i làmpades fluorescents. .
Dimecres 28 de febrer a les 14.15 h.

Més informació i inscripcions: www.bcn.cat/agenda21/crbs , recursos@bcn.cat,
tel. 93 237 47 43.

...que assistiu a la jornada Energía en las Pymes, que organitza l’Agrupació
Catalana d'Enginyeries i Consultories Mediambientals (ACECMA), com a vice-
presidenta de la Federació Espanyola d’Associacions del Medi Ambient. Tindrà lloc el
dijous 1 de març en el marc del Saló Ecocity de Fira Barcelona.

Més informació i confirmació de l’assistència al tel. 93 368 07 74 o a
acecma@acecma.es

...que us informeu sobre els tallers i cursos que organitza l’associació Cambium
Permacultura-es.org: introducció a l’empelt; disseny i construcció d’una latrina seca;
permacultura en 5 dies; agricultura sinèrgica; certificat de disseny en permacultura a
Catalunya.

Trobareu àmplia informació sobrer aquests i més temes al portal
www.permacultura-es.org

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

http://www.jardibotanic.bcn.cat
http://portalsostenibilidad.upc.edu
http://www.bcn.cat/agenda21/crbs
mailto:recursos@bcn.cat
mailto:acecma@acecma.es
http://www.permacultura-es.org
http://www.bcn.cat/agenda21
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INDICADORS DE L'AGENDA 21 DE BARCELONA

Indicador 18: Població amb estudis universitaris finalitzats

Dades 2005: 27,1 %
Tendència desitjada: augment
Gràfic d’evolució:

Paràmetre de càlcul:
(Població amb estudis universitaris superiors i mitjans finalitzats/població major de 18
anys)*100

Font: Enquesta de serveis municipals.

Fa referència a l'objectiu 7 del Compromís Ciutadà: 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

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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