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INFO 21 MONOGRÀFIC SOBRE LA 1ª TROBADA D’ACTORS 21

El passat 29 d'abril va tenir lloc la 1ª Trobada d’Actors 21, convocada amb l’objectiu
d’enfortir la xarxa de col·laboració entre les organitzacions signants del Compromís
Ciutadà per la Sostenibilitat, compartir informacions i conèixer els recursos disponibles
per a l’elaboració de plans d’acció. Aquest número de l’Info 21 és un resum de la
trobada.

Van assistir a l’encontre 52 persones, membres de 30 organitzacions i tècnics
municipals. Després d’una breu presentació a càrrec de Txema Castiella, secretari
tècnic del Consell Municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat, la major part del matí es
va dedicar a l’exposició de les actuacions realitzades i previstes per part de les
organitzacions assistents (trobareu més informació sobre aquest tema a l’apartat Acció
21 d’aquest mateix noticiari). A continuació, Teresa Franquesa va exposar els
objectius de la fase actual de l’Agenda 21 de Barcelona, i va informar sobre els
recursos a disposició de les organitzacions interessades en fer un pla d’acció. Llorenç
Vallès, assessor per a les entitats que vulguin fer el seu pla d’acció, va presentar de
manera resumida la metodologia proposada, que es recull al llibre Acció 21: guia
metodològica per avançar cap a la sostenibilitat de Barcelona.

El dinar es va fer a la mateixa seu dels actes, a l’Organisme Autònom Flor de Maig
(Cerdanyola del Vallès). Va ser una bona oportunitat per xerrar de manera més
informal i establir contactes.

La tarda de la trobada es va dedicar a la presentació d’”ofertes i demandes” de
col·laboració per part de les organitzacions signants del Compromís Ciutadà per la
Sosteniblitat (vegeu l’apartat Iniciatives 21 d’aquest Info 21). Finalment, es va obrir un
torn d’intervencions que va incloure una valoració de la jornada, preguntes a
l’organització i presentació de propostes de mecanismes de treball en xarxa i de
continguts per a la web de l’Agenda 21, entre d’altres. Com a punt feble de la trobada
es va apuntar la poca presència de grans empreses signants del Compromís, que
caldria resoldre possiblement convocant fòrums de format diferent.  La impressió
general va ser que la trobada havia estat enriquidora, participativa i molt pràctica.



ACCIÓ 21

La setmana anterior a la 1ª Trobada d’Actors 21, els inscrits havien rebut la demanda
de preparar una llista on es destaquessin les tres iniciatives més rellevants que ja fan
habitualment, congruents amb el Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat; tres
iniciatives que ja realitzen en part, però que poden ser completades o millorades, i tres
noves iniciatives que poden realitzar en el futur proper. A la trobada, en una graella,
cada organització va relacionar les seves iniciatives amb els objectius i línies d’acció
del Compromís. Seguidament, es va obrir un torn d’intervencions i cadascú va explicar
breument aquestes actuacions presents i futures. En total, hi va haver 35
intervencions, fetes per associacions, fundacions, empreses, sindicats, universitats,
districtes i instituts municipals. Les aportacions són d’una gran diversitat i riquesa, i
globalment abasten els 10 objectius del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat.

Juntament amb aquest Info 21 us trametem un arxiu en format Excel amb el resum de
les actuacions presentades a la trobada (experiencies.xls).

INICIATIVES 21

L’activitat de la tarda de la 1ª Trobada d’Actors 21 va consistir en recollir els oferiments
i les sol·licituds de col·laboració per part de les organitzacions signants del Compromís
Ciutadà per la Sostenibilitat, per tal de potenciar la xarxa d’actors 21. Per començar, es
van posar dos exemples d’iniciatives ja endegades per alguna organització, que poden
ser utilitzades pels altres membres de la xarxa. És el cas de la cessió de bicicletes a
entitats, oferida per l’associació Bicicleta Club de Catalunya, i dels gots reutilitzables
que l’escola d’educació especial Pont del Dragó deixa en préstec per a festes i
celebracions. A continuació, van anar intervenint totes les organitzacions assistents,
exposant les seves "ofertes i demandes" concretes, i indicant els destinataris d’unes i
altres. Per fer-ho més gràfic i facilitar la dinàmica de la sessió, cada oferta o demanda
s’anava penjant en un mural disposat a tal fi.

Tant les ofertes com les demandes inclouen, entre d’altres, recursos materials i
humans, serveis, informació, assessorament  tècnic i recerca especialitzada en
diferents temàtiques. Per fer-les públiques i anar-ne incorporant de noves, s’obrirà un
apartat específic a la web de l’Agenda 21.

Juntament amb aquest Info 21 us trametem un arxiu en format Access amb les "ofertes
i demandes" de col·laboració presentades a la trobada (collaboracions.mde).
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