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PRESENTACIÓ DE LA GUIA ACCIÓ 21

El dia 19 de març va tenir lloc al Saló de Cròniques de l’Ajuntament de Barcelona la
presentació del llibre Acció 21: guia metodològica per avançar cap a la
sostenibilitat de Barcelona. Van assistir a l’acte unes 80 persones, majoritàriament
membres d’entitats i empreses adherides al Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat.

Imma Mayol, presidenta de la Comissió de Sostenibilitat i Ecologia Urbana, va
presentar l’obra i va animar les organitzacions signants del Compromís a utilitzar els
recursos que els hi ofereix la secretaria tècnica de l’Agenda 21 de Barcelona per
desenvolupar els seus plans d’acció. A continuació, Víctor Viñuales, director de la
Fundación Ecología y Desarrollo, va impartir una conferència amb el títol “Factores
clave en los proyectos que busquen el cambio ambiental (Nuestra experiencia)”. En
una intervenció destacable per la seva claredat i per la coherència entre el discurs
teòric i la pràctica, va mostrar que passar del dit al fet no és una utopia. Un dels
aspectes que va tractar va ser el del model bifàsic de canvi social subjacent en les
seves actuacions, amb una fase inicial voluntària i una posterior normativa, de
compliment obligatori. En la primera fase, una manera de treballar amb eficiència és
recolzar (i alhora recolzar-se en) les minories innovadores.

La presentació de la guia metodològica marca l’inici del servei d’assessorament i
suport de la secretaria tècnica de l’Agenda 21 a totes les organitzacions que vulguin
fer el seu pla d’acció. En aquesta línia, el dia 29 d’abril es realitzarà la 1ª Trobada
d’Actors 21.



ACCIÓ 21

1ª Trobada d’Actors 21
El proper dimarts 29 d’abril, de 10 a 18 h, tindrà lloc la 1ª Trobada d’Actors 21 per
donar suport als implicats en el desenvolupament de plans d’acció de l’Agenda 21 de
Barcelona. Va destinada especialment a les persones responsables de liderar i
coordinar els plans d'acció de les entitats i empreses signants. Es celebrarà al Parc del
Coneixement de l’Organisme Autònom Flor de Maig (Cerdanyola del Vallès).

La inscripció és gratuïta. Les places són limitades. Les persones interessades podeu
adreçar-vos a la secretaria tècnica de l’Agenda 21.

Properament rebreu el programa complert i la butlleta d’inscripció.

Punts verds de barri
Recentment s’han inaugurat a Barcelona cinc punts verds de barri; n'hi ha dos més en
construcció i tres en projecte. De moment estan previstos, doncs, deu punts verds de
barri, un a cada districte municipal.

Els punts verds de barri són equipaments amb les mateixes funcions que les
deixalleries o punts verds tradicionals, però més petits, de manera que poden ubicar-
se en espais urbans més propers als ciutadans i es redueixen els desplaçaments
necessaris. S’hi poden portar, en quantitats moderades, materials reutilitzables
(ampolles de cava, petits electrodomèstics...), materials reciclables  (oli de cuina,
radiografies...) i residus especials (làmpades, dissolvents, oli de cotxe...).

La localització dels punts verds de barri en funcionament és la següent:
− Sant Martí: Parc del Clot (c. Escultor Claperós / Coronel Sant Feliu)
− Sarrià-Sant Gervasi: Vallvidrera (c. Reis Catòlics)
− Sant Andreu: c. Sant Ildefons / Rovira i Virgili
− Horta-Guinardó: Ronda del Guinardó (Cartagena / Sant Quintí)
− L'Eixample: barri de la Sagrada Família (c. Lepant/Provença).

Els que s'obriran properament són els de Gràcia (plaça Gal·la Placídia) i el de Sants-
Montjuïc (jardins de les Tres Xemeneies).

La construcció dels punts verds de barri coincideix plenament amb l'objectiu 6 del
Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat: reduir la producció de residus i fomentar la
cultura de la reutilització i el reciclatge.

Més informació: http://www.bcn.es/neta

INICIATIVES 21

Programa de ràdio Mobilitat sostenible
Cada dissabte de 15.30 a 16 h, COMRàdio emet Mobilitat sostenible, un programa
amb vocació de servei públic que compta amb l’assessorament de l’Associació per la
Promoció del Transport Públic (PTP) i el patrocini de la Diputació de Barcelona,
l’Ajuntament de Barcelona i Tramvia Metropolità. Entre els continguts del programa
s’inclouen, per exemple, l’oferta del transport públic, l’ús del vehicle privat, els
projectes de millora de la mobilitat o els hàbits dels ciutadans, a més a més d’un
seguiment puntual de les notícies relacionades amb la mobilitat.

A la web de COMRàdio es poden escoltar les emissions de Mobilitat sostenible de
setmanes anteriors.



Més informació:
http://www.comradio.com
http://www.laptp.org

Inauguració de l'Hort de Turull
El passat diumenge 23 de març es va inaugurar l’Hort de Turull, un nou hort urbà situat
al passeig de Turull (Gràcia). Consta de 16 parcel·les de conreu que es cediran a
persones jubilades del barri i seran alhora un recurs educatiu per a les escoles.
S’afegeix així un nou espai a la xarxa d’horts urbans per a gent gran que existeix a
Barcelona, juntament amb l’Hort de l’Avi (Gràcia), Can Mestres (Sants-Montjuïc) i Can
Soler (Horta-Guinardó).

L’hort de Turull serà gestionat conjuntament pel Districte de Gràcia i l’Institut Municipal
de Parcs i Jardins.

Més informació: Centre Cívic El Coll. c. Aldea, 15. Tel. 93 285 70 11.

Campanya de suport a l’Escola de Natura de l’Aiguabarreig
El passat 8 de març, un grup de brètols va destruir totalment l'Escola de Natura de
l'Aiguabarreig. Aquest equipament, emplaçat a Mequinensa, enguany complia 10 anys.
Era l'únic centre d'ensenyament d'Aragó que tenia com a idioma vehicular el català.
Els assaltants van destrossar mobiliari i escultures d’animals, van cremar la biblioteca
naturalista més extensa de la Franja i les dades de camp originals de diferents
naturalistes recopilades des del 1954, van robar equipament, el disc dur de l'ordinador
i milers de diapositives i van abocar lleixiu i dissolvent als aquaris.

L'Aula és irrecuperable, però s'ha posat en marxa una campanya  per fer-ne una de
nova. Si voleu col·laborar-hi, podeu fer un ingrés al número de compte obert a nom de
l'Estació Biològica de l'Aiguabarreig (2100-0530-62-0100224928). També agrairan els
aports de mobiliari (nou o usat), llibres, material de papereria o d'altre. Des de la
secretaria de l’Agenda 21 ens oferim per centralitzar els vostres ajuts. Truqueu-
nos o envieu-nos un e-mail a agenda21@mail.bcn.es

Més detalls a: http://www.aiguabarreig.net

MÉS RECURSOS

Nou programa d’activitats del Centre de Recursos Barcelona Sostenible
Ja podeu consultar al web del Centre de Recursos Barcelona Sostenible el programa
d’activitats de primavera (abril-juny). L’oferta inclou presentacions, xerrades, cursos,
sessions de debat, conferències, activitats de coneixement de la ciutat, visites guiades,
etc. Totes les activitats són gratuïtes. Informeu-vos-en en detall i inscriviu-vos a
http://www.bcn.es/agenda21/crbs

Guia per a l’estalvi energètic
Teniu a la vostra disposició el número 13 de la col·lecció guies d’educació ambiental:
Guia per a l’estalvi energètic, editada per l’Ajuntament de Barcelona. Ha estat
elaborada per Ecologistes en Acció i hi ha col·laborat l’Agència d’Energia de
Barcelona.

Els continguts d’aquesta guia s’emmarquen en l’objectiu 5, línia d’acció 4 del
Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat: Reduir el consum d’energia. Augmentar
l’eficiència tant en la generació de l’energia com en el seu ús, utilitzant les millors
tecnologies possibles.



Podeu sol·licitar la guia al Centre de Recursos Barcelona Sostenible.

US RECOMANEM...

...que difongueu les iniciatives contra la guerra
Podeu fer-ne un seguiment a través dels següents webs:

http://www.fundacioperlapau.org
A més a més d’informació sobre les actuacions promogudes per la Plataforma Aturem
la Guerra i la llista de totes les entitats adherides a Barcelona, hi trobareu àmplia
informació sobre la Fundació per la Pau, els seus programes i campanyes, recursos
educatius, publicacions, bibliografia, enllaços...

http://www.boicotpreventiu.org
Us recomanem especialment l’apartat dedicat a alternatives preventives a la societat
de consum, estructurat en 10 punts i amb enllaços amb altres webs.

 
ACTIVITATS

DEL CONSELL MUNICIPAL DE MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT

Lamentem comunicar-vos que, per compromisos sobrevinguts en l'agenda de la Vice-
Presidenta, la propera reunió de la Permanent Ampliada, programada pel dia 7
d'abril, ha de posposar-se. Està previst que es realitzi el dilluns 28 d'abril a les 18.30
h, al Saló de Cròniques de l’Ajuntament.
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.

Us preguem que disculpeu les molèsties i us agrairem que confirmeu la vostra
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
www.bcn.es/agenda21


