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PREMIS ACCIÓ 21

Ja han estat aprovades les bases específiques per a la creació dels Premis Acció 21.
La finalitat de la convocatòria és estimular iniciatives d’acció dels diferents col·lectius
ciutadans, que suposin una contribució efectiva a l’assoliment dels objectius del
Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat-Agenda 21 de Barcelona.

Es convoquen 10 premis per a les millors iniciatives d’acció, en funció dels 10
objectius del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat. Es tracta d’accions
exemplificadores i generalitzables, que estiguin en curs o hagin estat realitzades en el
darrer any. S'hi podran presentar totes les entitats, organitzacions i empreses de
Barcelona.

Els premis seran, com a màxim, de 5.000 € per cada iniciativa seleccionada. El termini
de presentació es tancarà el 30 de setembre de 2003.

Podeu sol·licitar les bases a la secretaria de l’Agenda 21.

ACCIÓ 21

1ª Trobada d'Actors 21
El proper dimarts 29 d'abril tindrà lloc al Parc del Coneixement de l’Organisme
Autònom Flor de Maig (Cerdanyola del Vallès) la 1ª Trobada d’Actors 21. La jornada
està adreçada a les persones que tenen un paper clau en el procés d’elaboració dels
Plans d’Acció 21 de Barcelona: els representants de les entitats i empreses signants
del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat – Agenda 21 de Barcelona.



La invitació i el programa d'actes s'ha fet arribar a totes les organitzacions adherides al
Compromís. Confiem que serà una excel·lent ocasió per compartir els objectius,
conèixer els recursos disponibles, contactar amb l’equip d’assessorament, practicar la
posada en marxa de Plans d’Acció en els diferents sectors i, en definitiva, enfortir la
xarxa de col·laboració entre els diferents actors.

Podeu sol·licitar més informació a la secretaria de l'Agenda 21.

INICIATIVES 21

Promoció de l'ús de la bicicleta
Un dels objectius del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat és fomentar la mobilitat
sostenible i fer dels nostres carrers entorns acollidors. La bicicleta representa una
alternativa amb grans perspectives de futur que contribueix a transformar l’entorn urbà,
humanitzant-lo i fent-lo més habitable. En nombroses ciutats europees suposa ja el
30% dels desplaçaments. A casa nostra, el percentatge d’usuaris està en continu
creixement.

Avui us presentem un nou recurs per a l’acció pensat per afavorir el coneixement i la
integració de la bicicleta en els desplaçaments habituals dels treballadors i membres
de les entitats signants del Compromís. En el marc de l’Acció 21 el Bicicleta Club de
Catalunya, en conveni amb l’Ajuntament de Barcelona, invita les entitats a conèixer i
provar la bicicleta com a sistema de transport, a intercanviar experiències i a crear
xarxa a favor de la bici.

Aquest recurs consisteix en posar a disposició de les entitats, durant un any, un seguit
d’eines que els ajudin a desenvolupar les seves pròpies campanyes internes de difusió
de la bici. Aquestes són:
• cessió per un any de 2 bicicletes amb material de seguretat (casc, cadenat,

llums,..)
• una sessió de formació
• suport informatiu i servei d’assessorament

A canvi es demana el compromís de:
• promoure l’ús de la bicicleta a l’entitat
• fer difusió de l’ús i del servei a d'altres entitats
• organitzar alguna activitat per promocionar l’ús de la bicicleta

L’oferta està limitada de moment a 3 entitats signants de l'Agenda 21. Les
organitzacions interessades heu de contactar amb la secretaria de l’Agenda 21.

Forces de Pau Noviolentes
El passat 11 d'abril va tenir lloc al Pla de Palau la presentació a Barcelona de les
Forces de Pau Noviolentes. La seva missió és organitzar i entrenar un cos de pau civil,
permanent i intercultural, capacitat per intervenir de forma noviolenta a gran escala en
la resolució de conflictes internacionals. Utilitzen metodologies provades en diferents
conflictes i compten amb l'experiència de 80 organitzacions de tot el món i amb el
suport de nombrosos líders, incloent 7 premis Nobel de la Pau. El primer projecte
experimental començarà a Sri Lanka a finals de 2003.

L'Associació Nova, Centre per a la Innovació Social, que des de fa 7 anys impulsa la
reconversió del Castell de San Ferran de Figueres en un centre mundial permanent de
la cultura de pau, ha entrat a formar part de Forces de Pau Noviolentes amb l'objectiu
de promoure aquesta iniciativa a Catalunya.



Més informació: http://www.forcesdepaunoviolentes.org

Sant Jordi Sostenible a la UPC
Enguany, la Universitat Politècnica de Catalunya ha sumat la celebració de Sant
Jordi i la del Dia de la Terra (22 d'abril) per convertir el dia de Sant Jordi en la Diada de
Sant Jordi Sostenible. El Sant Jordi d'aquest any ha estat un exemple sobre com la
sostenibilitat es pot aproximar a les persones mitjançant la tradició i la festivitat, i com
la universitat pot jugar un paper important en aquest repte.

El programa d'actes ha estat completíssim: mostra d'entitats, fira del llibre ambiental,
recollida de material escolar en solidaritat amb l'Índia, presentació de bicicletes
elèctriques, taller de "festes sostenibles", cinema, lliurament de premis del Concurs
d'Idees Ambientals i del concurs de fotografies Imatges contra la marea negra ...
Més informació: http://www.univers.upc.es/santjordisos

Creació dels Premis Atlas
Els Premis Atlas són l'instrument mitjançant el qual la UGT de Catalunya, amb el
suport del Departament de Medi Ambient de la Generalitat, vol reconèixer aquelles
iniciatives ambientals que tenen lloc en l'espai laboral o productiu. Les categories del
premi són: millor iniciativa empresarial; millor iniciativa de participació social i
ciutadana o d'educació ambiental i, per últim, reconeixement a la trajectòria exemplar.
Les candidatures poden presentar-se al Departament de Medi Ambient de la UGT de
Catalunya. El termini de presentació finalitza el 29 de maig de 2003. Les bases de la
convocatòria poden consultar-se a http://mediambient.gencat.net/Images/43_7503.pdf

Més informació: Departament de Medi Ambient de la UGT de Catalunya (tel. 93 304 68
00, fax 93 304 68 35, mediambient@catalunya.ugt.org ).

Trèvol rep el Premi a la Trajectòria en Economia Social
El dia 1 d’abril la Cooperativa Trèvol va rebre el Premi a la Trajectòria en Economia
Social, en la convocatòria de la III edició dels premis de la Generalitat de Catalunya a
la creació i la consolidació d’empreses d’economia social.

Amb 18 anys de dedicació a les activitats de missatgeria i de neteja aplicant un
sistema cooperatiu, amb sensibilitat ecològica i autogestionat, Trèvol demostra la
solidesa del seu treball amb responsabilitat social.

Mountain Wilderness de Catalunya reconeguda per la seva tasca de recuperació
de l’entorn
El Grup de Joves de Mountain Wilderness de Catalunya ha estat guardonat amb el
1er Premi en l'apartat d'entorn en els "Jaume Ciurana" lliurats en la diada de Sant Jordi
al Palau de la Generalitat. Felicitats!

MÉS RECURSOS

Guia de jardineria sostenible
Ja és a la vostra disposició al Centre de Recursos Barcelona Sostenible el número 14
de la col·lecció Guies d'educació ambiental. Es tracta d'un manual pràctic de jardineria
domèstica adaptada al nostre medi, que ens orienta sobre la plantació d'espècies
preferentment autòctones i la utilització racional de l'aigua, els productes fitosanitaris i



els adobs. El balcó, l'ampit de la finestra, el celobert, el pati o l'entrada poden ser
indrets adequats per introduir la natura a la vida quotidiana dins la ciutat.

US RECOMANEM...

...que assistiu a les properes activitats que tindran lloc al Centre de Recursos
Barcelona Sostenible:

• dilluns 28 d’abril, a les 19 h, presentació del llibre “Educació Ambiental i
mitjans de comunicació: David contra Goliat?”, a càrrec de Joana Díaz,
coordinadora i coautora del llibre. En col·laboració amb la Societat Catalana
d’Educació Ambiental.

• dimecres 7 de maig, a les 18.30 h, xerrada "Torrelles aPorta: recollida de
residus porta a porta i taxa de pagament per generació", sobre l'innovador
sistema de gestió de les deixalles a Torrelles de Llobregat.

RESERVEU-VOS LA DATA A L'AGENDA!

El divendres 9 de maig finalitza el termini de presentació de projectes i sol·licitud d'ajut
per fer l'Agenda 21 Escolar durant el curs 2003-2004. Els centres d'ensenyament
interessats que no hagin assistit a les reunions informatives o bé vulguin
assessorament abans de presentar el projecte, poden demanar més detalls al Centre
de Recursos Barcelona Sostenible. També trobareu informació complerta, inclosos els
formularis de presentació de projectes, a la web
http://www.bcn.es/A21_ESCOLAR.htm

ACTIVITATS

DEL CONSELL MUNICIPAL DE MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT

Us recordem que la propera reunió de la Permanent Ampliada es realitzarà 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.

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


