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COMENCEN LES VISITES 21: ELS PLANS D’ACCIÓ VISTOS DE PROP

Una de les millors maneres de conèixer les actuacions de l’Agenda 21 és anar-les a
veure sobre el terreny. Amb aquesta idea, el proper mes de març començarà un
programa de visites a entitats i empreses signants del Compromís Ciutadà per la
Sostenibilitat que estan desenvolupant el seu pla d’acció. Les primeres Visites 21 es
faran al Zoo de Barcelona, el dijous 29 de març, i a Urbaser, el dijous 19 d’abril.

Totes dues activitats tindran lloc de 9 a 11 h i inclouran una presentació general de
l’empresa i el seu Pla d’Acció 21 i una visita a les instal·lacions per conèixer algunes
de les actuacions que contempla el seu pla.

Podeu consultar els plans d’acció del Zoo de Barcelona i d’Urbaser – empresa
dedicada a la neteja i a la recollida i gestió de residus – al web de l’Agenda 21
www.bcn.cat/agenda21

Les visites són obertes a les organitzacions signants del Compromís Ciutadà per la
Sostenibilitat i als membres del Consell Municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat. Cal
inscripció prèvia a la secretaria de l’Agenda 21 agenda21@bcn.cat , tel. 93 256 25 93 /
93 237 47 43. Les places són limitades.

mailto:agenda21@bcn.cat
http://www.bcn.cat/agenda21
http://www.bcn.cat/agenda21
mailto:agenda21@bcn.cat
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Acció 21

No us ho perdeu!: propers esmorzars d’Acció 21
Divendres 2 de març: Mobilitat sostenible, amb les presentacions de l’Associació per
la Promoció del Transport Públic, el Bicicleta Club de Catalunya i USCOB (CCOO
del Barcelonès)
Aprofiteu aquesta oportunitat per conèixer, entre d’altres, com funciona el servei de
Carsharing a Barcelona, iniciatives per afavorir l’ús de la bicicleta a la feina i actuacions
per a una mobilitat més sostenible als polígons industrials i a l’àmbit del treball en general.

Divendres 4 de maig: Consum responsable. Coneixerem les iniciatives d’Abacus
cooperativa, la Xarxa de Consum Solidari i l’Organització de Consumidors i
Usuaris de Catalunya
Les sessions se celebraran al Reial Cercle Artístic de Barcelona (c. Arcs, 5) i tindran
lloc de 9 a 10.30 h. Si encara no us hi heu inscrit, ho podeu fer a través del correu
electrònic (agenda21@bcn.cat) o per telèfon (93 256 25 93 / 93 237 47 43).

Zones 30 a Barcelona, a poc a poc és millor per a tothom
El passat mes de gener va començar la primera fase
d’implantació de zones 30 a la ciutat, després
d’avaluar la prova pilot que va tenir lloc al barri de
Sant Andreu al juny de 2006.

La implantació de les zones 30 s’emmarca dins el
Pacte per la Mobilitat de Barcelona, i té com a
principals objectius l’augment de la superfície i
qualitat de la xarxa viària dedicada als vianants, i la
millora de la seguretat viària i el respecte entre els usuaris i usuàries dels diferents
modes de transport.

Els principals resultats de la prova pilot al barri de Sant Andreu van ser una baixada
important de l’accidentalitat dins de l’àrea de la Zona 30 (disminució del 27%), un
increment de la seguretat del vianants a tota la Zona, un increment del 200% de

vianants a les zones més comercials dins de la Zona 30 (carrer
Gran de Sant Andreu, carrer Malats, carrer Joan Torras) i un
augment de l’ús de la bicicleta.

A finals d’octubre de 2007 acabarà la segona fase de implantació
de Zones 30 i trobarem aquests espais per tota la ciutat.

Més informació: www.bcn.cat

Els treballadors d’Urbaser visiten la planta de biodièsel Stock del Vallès
El passat 14 de febrer els treballadors d’Urbaser
visitaren la planta de biodièsel Stock del Vallès, al
municipi de Montmeló. La visita forma part de la
formació dels tècnics, mecànics, caps de servei i
responsables d'àrees que són susceptibles de decidir
la implantació dels biocarburants en les diferents
flotes de vehicles de l'empresa.

L’activitat s’emmarca dins l’actuació de Formació i conscienciació ambiental dels
treballadors/es de l’empresa, que forma part del pla d’acció de l’organització. En la
seva aposta per una mobilitat més sostenible, Urbaser implica tots els treballadors

mailto:agenda21@bcn.cat
http://www.bcn.cat
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per tal d’avançar plegats cap a la implantació de criteris de sostenibilitat en els seus
parcs de vehicles.

Podeu consultar el pla d’acció d’Urbaser al web de l’Agenda 21:
http://80.33.141.76/agenda21/plans_subscrits.php

Nous signants del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat
FUNDACIÓ PRIVADA CIUTADANIA MULTICULTURAL

LEOPOLDO GROUP DESIGN S.L.

PARC D’ATRACCIONS DEL TIBIDABO

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

INICIATIVES 21

Congrés de Turisme Sostenible a Barcelona
L’Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya
(OCUC) organitza els propers 22 i 23 de març el Congrés
de Turisme Sostenible en col·laboració amb la Fundació
Territori i Paisatge i l’Agència Catalana de Consum.

Els objectius del congrés són analitzar l’estat actual del
sector, fomentar el turisme sostenible, donar a conèixer
iniciatives dutes a terme a Catalunya i presentar la Guia de
Turisme Sostenible elaborada per l’OCUC. Els destinataris
són tant els professionals del turisme i el medi ambient
com totes aquelles persones que puguin estar interessades.

Els actes se celebraran a l’auditori del Consorci El Far ( Escar, 6-8).

Més informació i inscripcions: OCUC , República Argentina, 29, 1er, 08023 Barcelona.
Tel. 93 417 47 37, www.ocuc.org  mediamb@ocuc.org

BiciNostrum: un projecte de mobilitat més sostenible
BiciNostrum és un projecte de mobilitat que posa
bicicletes a disposició del usuaris per tal de fomentar l’ús
d’aquest mitjà de transport net i saludable. És una
iniciativa d’ Eco-Union en col·laboració amb el Genab, el
Centre Sant Pere Apòstol i el Casal d’Associacions
Juvenils de Barcelona.

Actualment hi ha 15 bicicletes en préstec i dos punts de recollida i lliurament (l’Aula
Ambiental del Punt Verd de barri de la Sagrada Família i el Casal d’Associacions
Juvenils de Barcelona). Està previst obrir dos punts més ben aviat, un al Raval i un
altre a Gràcia, i ampliar el nombre de bicicletes fins a 45.

Per utilitzar aquestes bicicletes només us heu d’inscriure al web www.bicinostrum.org i
abonar la tarifa corresponent al tipus d’usuari escollit (freqüent, ocasional o puntual).

BiciNostrum també organitza aquest any 2007 activitats relacionades amb la mobilitat
sostenible a la ciutat (tallers, xerrades, visites i itineraris d'ecologia urbana).

Més informació: www.bicinostrum.org , info@bicinostrum.org , tel. 93 221 71 04.

http://80.33.141.76/agenda21/plans_subscrits.php
http://www.bcn.cat/agenda21/pagines_noves/signants.htm
http://www.ocuc.org
mailto:mediamb@ocuc.org
http://www.bicinostrum.org
http://www.bicinostrum.org
mailto:info@bicinostrum.org
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Campanya de promoció de la bicicleta com a transport
urbà Mejorconbici
El Bicicleta Club de Catalunya (BACC) us anima a
participar a Mejorconbici. Podeu veure les imatges de la
campanya a www.mejorconbici.com.

Si ho desitgeu, el BACC posa a la vostra disposició el
material en format de cartell i fullet desplegable, i una
expo-instal·lació sobre la mateixa temàtica. Més
informació: www.bacc.info , tel. 93 307 71 00.

Jornada d’avaluació, reflexió i debat a Roquetes
La Plataforma d’entitats del barri de Roquetes va iniciar
fa quatre anys un procés de desenvolupament comunitari atenent a tres dimensions de
treball: ambiental, econòmica i social . En aquests darrers anys s’han iniciat i portat a
terme multitud d’iniciatives i ara és hora de fer balanç i construir noves propostes. Per
això, el proper dissabte 10 de març hi ha programada una sessió de treball al Centre
Ton i Guida (carrer Romaní, 6). La jornada pretén consensuar les visions del barri de
Roquetes així com les noves propostes, per tal de planificar conjuntament i
estratègicament el futur del barri.

Hi són convidats tots els representants d’entitats i veïns/es del barri, els professionals i
tècnics/ques que treballen en el territori, agents econòmics i responsables polítics. Cal
confirmar l’assistència al telèfon 93 359 65 72 o enviant un correu electrònic a
pcr@noubarris.net

MÉS RECURSOS

Recordeu: 10è Concurs d’Idees Ambientals i Sostenibles
Recordeu que fins el 23 de març podeu presentar els vostres projectes al Concurs
d’Idees Ambientals i Sostenibles de la Universitat Politècnica de Catalunya. El tema
triat per la 10ª convocatòria és L’ecodisseny, eina clau per al desenvolupament
sostenible.

Hi ha dues convocatòries: la convocatòria oberta, adreçada a membres del món
educatiu i/o associatiu, i la convocatòria universitària, adreçada a estudiants, titulats,
professors, personal d’investigació i PAS de les universitats catalanes.

En tots dos casos, el premi és de 2.400 € per al primer classificat i 1.200 € per al
segon.

Més informació: www.univers.upc.edu/concursos/ideesambientals

US RECOMANEM...

...que llegiu l’Informe de gestió de l’aigua a la ciutat. A la darrera reunió plenària
del Consell Municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat es va presentar l’informe L’aigua
a Barcelona: la disponibilitat i l’aprofitament dels recursos hídrics. Aquest estudi
proporciona informació actualitzada sobre els recursos hídrics amb que compta la
ciutat; el consum global i per sectors; l’aprofitament de l’aigua freàtica; les mesures
d’estalvi i eficiència implementades i programades; les competències de les diferents
administracions en matèria d’aigua i l’actuació en situació de sequera.

Trobareu l’informe complert al web de l’Agenda 21 de Barcelona
www.bcn.cat/agenda21

http://www.mejorconbici.com
http://www.bacc.info
mailto:pcr@noubarris.net
http://www.univers.upc.edu/concursos/ideesambientals
http://www.bcn.cat/agenda21
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...que assistiu a les xerrades que organitza el Col·legi d’Ambientòlegs de
Catalunya (COAMB) en el marc de les Jornades Tècniques de l'Ecocity 2007:

- dimarts 27 de febrer: Els catàlegs de paisatge de Catalunya: una nova eina per al
planejament territorial. A càrrec de Pere Sala, Coordinador Tècnic de l'Observatori de
Paisatge de Catalunya. L’acte tindrà lloc de 12 a 13 h a la sala 2.13A, Palau 2 del
recinte Gran Via.

- dimecres 28 de febrer: Reptes i oportunitats arran del procés de revisió de la Llei
3/1998 (LIIAA). A càrrec de Jaume Viure, Vocal de Serveis Tècnics del COAMB; i Lluís
Laguna, Subdirector General d'Intervenció i Qualificació Ambiental del Departament de
Medi Ambient i Habitatge. L’acte tindrà lloc de 12 a 14h a la sala 2.13A, Palau 2 del
recinte Gran Via.

L'assistència és gratuïta, però cal confirmació per correu electrònic a
coamb@coamb.org. L'aforament és limitat. Més informació: www.coamb.org,
tel: 93 304 21 09.

..que assistiu a l’acte de celebració del II Aniversari d’Avancar, impulsat des de la
Fundació Mobilitat Sostenible i Segura.  Es farà un balanç de trajectòria de l’empresa
des de la vessant social del servei de carsharing que ofereix. L’acte tindrà lloc a les 19
h, a l’Auditori Pompeu Fabra de l’Associació/ Col·legi d’Enginyers Industrials de
Catalunya (Via Laietana, 39, 5ª planta, Barcelona).

Intervindran a l’acte:

• Joan Vallvé, President de l’Associació d’Enginyers Industrials de
Catalunya

• Miguel Ángel Dombriz, President Consell d’Administració d’Avancar
• Pau Noy, Coordinador de la Fundació Mobilitat Sostenible i Segura.
• Manel Nadal, Secretari de Mobilitat del Departament de Política

Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya
• Imma Mayol, Tercera Tinent d’Alcalde de l’Ajuntament de Barcelona

Es prega confirmeu assistència a Avancar/Fundació Mobilitat Sostenible i Segura,
info@avancar.es, tel. 93 394 19 44

...també us podeu inscriure a la Jornada Tècnica La sostenibilitat
urbana que organitza l’Agrupació Catalana d’Enginyeries i
Consultories Mediambientals (ACECMA) en col·laboració amb la
Universitat Autònoma de Barcelona, Ecoembes i l’Institut de
Ciència i Tecnologia Ambientals dins de l’Ecocity 2007. La jornada,
que tindrà lloc el dimecres 28 de febrer, es composa de cinc
ponències:

- Integració de les infrastructures de gestió de residus al plantejament urbà.
- Ecodisseny dels elements urbans que composen la gestió de residus. Joan
Rieradevall de l’ICTA
- Sistema integrat de gestió d’envasos domèstics i els seu reciclatge. Enric Ibáñez,
d’ECOEMBES
- Fluxos energètics de la producció i gestió de residus urbans. Xavier Elias, Borsa de
Subproductes de Catalunya.
- Comunicació i informació per evitar el rebuig de les infrastructures. Joaquim Braulio i
Oscar Iniesta.

La inscripció és gratuïta, però cal confirmació a acecma@acema.es , tel. 93 368 07 74.

Més informació: www.ecocity.es

mailto:coamb@coamb.org
http://www.coamb.org
mailto:info@avancar.es
mailto:acecma@acema.es
http://www.ecocity.es
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...que assistiu a la conferència Descolonitzar l’imaginari del desenvolupament
sostenible, a càrrec de Serge Latouche. Tindrà lloc el dimecres 7 de març, a les
18.30h, a l’Aula Magna de la Universitat de Barcelona (plaça Universitat). Serge
Latouche és animador de la revista de MAUSS (Mouvement Anti-Utilitariste dans les
Sciences Sociales, ww.revuedumauss.com). Conegut pels seus treballs en
antropologia crítica, és un dels animadors més visibles del moviment per la
decroissance soutenable i l’après-développement a França (www.apres-
developpement.org).

...que consulteu l’agenda d’activitats d’hivern del Parc de Collserola. Hi trobareu
passejades temàtiques, nits d’astronomia i excursions guiades. Recomanem
especialment la sortida a l’Estació Biològica de Can Balasc, que us permetrà conèixer
aquest centre i les activitats que s’hi desenvolupen. La visita tindrà lloc el diumenge 11
de març a les 10.30 h. Les places són limitades i cal inscripció prèvia.

Més informació: www.parccollserola.net

...que entreu al fòrum virtual La ciutat sostenible: utopia o crisi? organitzat per
l’Associació d’Amics de la Universitat Autònoma de Barcelona. El Dr. Jaume
Terradas, professor emèrit del departament de Biologia Animal, Biologia Vegetal i
Ecologia, coordina aquest fòrum que restarà obert del fins el 15 de març. Podeu
accedir-hi des de www.amicsuab.es/

...que consulteu les 11 propostes per la sostenibilitat local consensuades al
Fòrum sobre Medi Ambient i Món Local organitzat per l’Àrea de Medi Ambient de la
Diputació de Barcelona. Aquestes propostes, en forma de recomanacions i línies de
treball, pretenen ser un punt de referència més del municipalisme compromès amb els
principis de la sostenibilitat.

Per llegir les propostes feu clic a www.diba.cat/cjs/jornada.asp?id=12

També podeu consultar les notícies sobre el Fòrum publicades a la secció de notícies
Catalunya en xarxa de la revista Sostenible: http://www.sostenible.es/

...que visiteu la nova web de Barnamil, entitat promotora del projecte Veïns i veïnes
amb l’energia neta, que proposa fer una ecoauditoria energètica a la llar i aplicar
mesures d’estalvi i eficiència energètica: www.energianeta.net

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.parccollserola.net
http://www.amicsuab.es/
http://www.diba.cat/cjs/jornada.asp?id=12
http://www.sostenible.es/
http://www.energianeta.net
http://www.bcn.cat/agenda21
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INDICADORS DE L'AGENDA 21 DE BARCELONA

Indicador 19: Accessibilitat a l’habitatge

Dades 2005:
1. Esforç econòmic d’accés a l’habitatge en percentatge de renda familiar per
habitant = 75,4%.
2.Nombre de contractes d’habitatges de lloguer anuals = 23.982
3.Preu mitjà de m2 d’un habitatge de lloguer = 11,8€/m2/mes.

Gràfic d’evolució:

Paràmetre de càlcul:
19.1 Esforç econòmic* d’accés a l’habitatge en percentatge de renda familiar per
habitant.
19.2 Nombre de contractes d’habitatges de lloguer anuals
19.3 Preu mitjà del m2 d’un habitatge de lloguer.

* Considerant les bonificacions fiscals.

Font: Ajuntament de Barcelona. Barcelona Economia.

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

Línies d'acció relacionades: 7.8 (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

http://www.bcn.cat/agenda21
http://www.bcn.cat/agenda21/A21_text/indicadors/IndicadorsAg21_2006.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

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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