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NOU APARTAT A LA WEB DE L’AGENDA 21 PER CONÈIXER MILLOR ELS 

SIGNANTS 

Amb l’objectiu d’afavorir el coneixement mutu entre els signants del Compromís ciutadà 
per la sostenibilitat i impulsar el treball conjunt, s’ha enriquit l’apartat de la web de 
l’Agenda 21 on es presenta la llista de signants. Aquesta novetat respon a la demanda de 
les organitzacions signants, que en les darreres trobades havien remarcat que calia 
enfortir la consciència de formar part d’una xarxa. Com a primer pas, es va proposar crear 
un recurs on line que permetés conèixer les entitats que formen part d’aquesta la xarxa. 
És per aquest motiu que a partir d’ara la llista de signants serà interactiva i alhora facilitarà 
informació detallada de cada organització: àmbit d’activitat, dades de contacte, descripció, 
línies de treball i ubicació en el plànol de la ciutat. En aquest mateix espai es podran 
consultar els plans d’acció publicats i els recursos que ofereix cada organització.  

Els signants podreu utilitzar el vostre codi d’accés a la web per omplir i modificar els 
camps Descripció i Què esteu fent? i situar-vos en el mapa. Si voleu fer altres 
modificacions o incloure el vostre logotip o alguna imatge representativa, ho podeu fer 
enviant un correu electrònic a agenda21@bcn.cat. 

 

 

Podeu consultar la nova pàgina a: http://www.bcn.cat/agenda21/xarxadactors/signants.htm 

 

ACCIÓ 21 

L’avaluació d’accions socials i ambientals amb indicadors, la FormAcció del maig 

Les sessions de formació sobre indicadors, que havien estat molt demanades pels 
signants de l’Agenda 21 en sessions de treball anteriors, van acollir un total de 46 
assistents de 37 entitats diferents entre els dies 19 i 20 de maig. 

En aquesta ocasió, la Secretaria de l’Agenda 21 va comptar amb el suport de Montserrat 
Llobet, economista i investigadora de la UAB, experta en indicadors socials. 

mailto:agenda21@bcn.cat
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La sessió es va estructurar en tres blocs. La primera 
part va ser una introducció a l’ús dels indicadors de 
sostenibilitat, utilitzant els indicadors de l’Agenda 21 
de Barcelona com a exemple. A continuació, 
Montserrat Llobet va presentar la recerca sobre 
sistemes d’indicadors en l’àmbit de la responsabilitat 
social d’organitzacions que està duent a terme. 
Finalment, el taller pràctic es a dedicar a crear i 
definir indicadors per a accions i objectius, per tal 
d’explorar possibilitats, detectar limitacions i 
experimentar la complexitat de trobar bons 
indicadors per avaluar amb èxit el nostre treball. 

Podreu consultar els informes de les sessions properament a: 
http://www.bcn.cat/agenda21/accio21/activitats21/formaccio.htm 

 

 

Propera FormAcció 21: Com millorar la qualitat de la participació 

El proper mes de juny es programen noves sessions de FormAcció 21 dedicades a 
Com millorar la qualitat de la participació, per aportar eines per millorar la qualitat 
participativa a les organitzacions. Descobrirem uns quants elements que faran que 
la participació dels nostres col·lectius sigui més eficient i atractiva. 

Les sessions s’adrecen a totes les entitats signants del Compromís i responen a les 
demandes sobre aquest tema rebudes a la Secretaria. 

La FormAcció 21 s’ofereix el dijous 10 de juny en dos horaris alternatius, de 9 a 
11.30 h o de 17 a 19.30 h, a la seu de la Secretaria de l’Agenda 21 (c. Nil Fabra, 
20). Cal indicar la preferència horària i confirmar l’assistència per telèfon o per 
correu electrònic. Les places són limitades. 

 

 

Calendari i primeres actuacions de la 2a Convenció de signants 

Com ja es va anunciar a l’Info 21 de març, enguany s’ha posat en marxa la 2a Convenció 
de signants del Compromís ciutadà per la sostenibilitat. Els objectius d’aquesta convenció 
són avaluar col·lectivament el desenvolupament de l’Agenda 21 de Barcelona i l’evolució 
de la ciutat de Barcelona en termes de sostenibilitat des de l’any 2002, i preparar el treball 
dels propers anys. 

El desenvolupament de la Convenció ja ha començat: aquesta primavera s’estan 
realitzant entrevistes a una mostra d’entitats i empreses per recollir informació sobre el 
seu pla d’acció i les seves opinions com a integrants de la xarxa de signants. 

Les següents dates clau ja programades són: 

 Setembre de 2010: 10 sessions de treball per iniciar l’avaluació col·lectiva del 
Compromís ciutadà per la sostenibilitat objectiu per objectiu. 

 Octubre de 2010: fòrum telemàtic obert per recollir aportacions a la diagnosi i les línies 
prioritàries d’actuació. 

http://www.bcn.cat/agenda21/accio21/activitats21/formaccio.htm
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 Novembre de 2010: segona ronda de sessions per desenvolupar el pla de treball fins 
2012, convocades per temes. 

 Gener de 2011: trobada final per presentar la diagnosi i el pla de treball, donar 
visibilitat a l’acció dels signants i continuar treballant en xarxa.  

Els signants que vulgueu contribuir al procés d’avaluació amb les vostres opinions i 
propostes, podeu adreçar-vos a la Secretaria de l’Agenda 21 (agenda21@bcn.cat) per 
concertar una entrevista. 

 

 

Conferència sobre canvi climàtic i la transició cap a un món descarbonitzat: 
reserveu-vos el 22 de juny! 

En el marc de la 2a Convenció de signants, s’inicia el cicle de conferències 
Transicions cap a una Barcelona més sostenible, amb l’objectiu d’aportar 
coneixements relacionats amb necessitats emergents i noves tendències globals, i 
enriquir les reflexions i debats sobre la nostra ciutat. 

La primera conferència del cicle, amb el títol Canvi climàtic i la gran transició cap 
a un mon descarbonitzat, tindrà lloc el 22 de juny a les 12 h. Se centrarà en les 
propostes de la comunitat científica per a una transició cap a una societat més 
sostenible i, en concret, baixa en carboni. El ponent, Josep Canadell, és director 
tècnic del Global Carbon Project i membre del Panel Intergovernamental de Canvi 
Climàtic de les Nacions Unides. 

Més informació sobre el Global Carbon Projecte i el ponent: 
http://www.globalcarbonproject.org 

Entre juny de 2010 i gener de 2011 s’oferiran diverses conferències sobre iniciatives 
i estratègies que s’estan desenvolupant des de diferents sectors, en l’àmbit 

internacional, per evolucionar cap a una societat sostenible. 

 

Nous signants del Compromís ciutadà per la sostenibilitat  

Institut per a la Promoció Social i la Salut - IPSS 

Geo Axioma 

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

 

 

Noves organitzacions que han presentat el seu pla d’acció  

Carlitos y Patricia 

Els plans d’acció presentats pels signants es poden consultar a la nova base de dades 

del web de l’Agenda 21: www.bcn.cat/agenda21 

 

mailto:agenda21@bcn.cat
http://www.globalcarbonproject.org/
http://www.bcn.cat/agenda21/xarxadactors/signants.htm
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INICIATIVES 21 

Parcs cheveres! Formació gratuïta d’agents ambientals 

L’associació ecologista Barnamil, la Federació 
d’Entitats Llatinoamericanes de Catalunya-
Fedelatina i l’Àrea de Medi Ambient de 
l’Ajuntament de Barcelona organitzen Parcs 
cheveres!, una formació gratuïta d’agents 
ambientals per a la millora dels parcs de 
Barcelona oberta a  persones majors de 18 anys 
i fonamentalment dirigida al col·lectiu 
llatinoamericà, principals usuaris de les zones de 
pic-nic dels parcs. 

El projecte té com objectiu la prevenció i la reducció dels residus als parcs de Trinitat 
Vella, Poblenou i Montjuïc a partir de diferents actuacions per promoure la participació i la 
implicació dels usuaris dels parcs en la millora ambiental.  

Més informació al tel. 934 988 007, al correu electrònic llarsverdes@gmail.com o al bloc 
www.bcn-misparquescheveres.blogspot.com. 

 

17è Festival Internacional de Cinema del Medi Ambient als Cinemes Alexandra 

El Festival Internacional de Cinema del Medi Ambient 
(FICMA) celebra nova edició i nova etapa als Cinemes 
Alexandra de Barcelona de l’1 al 6 de juny.  

El FICMA s’inaugurarà amb la projecció del documental 
guanyador de l’Òscar d’enguany The Cove i amb la lectura 
d’un manifest en favor del medi ambient, conjuntament amb 
l’Acadèmia de Cinema en Català, la Coordinadora de 
Festivals, WWF Espanya i Greenpeace. 

La novetat del festival és una Sala Virtual amb la possibilitat 
de veure la secció oficial, la secció educativa a la Fàbrica del 
Sol per als més petits, la secció oficial de curts a l’FNAC el 
Triangle i la selecció de pel·lícules d’Amèrica Llatina a la 
Casa Amèrica.  

A més, l'Associació Catalana de Ciències Ambientals (ACCA), organitzadora del 
concurs audiovisual de la sostenibilitat quotidiana Els teus objectius, convida a gaudir del 
Festival Internacional de Cinema del Medi Ambient de Barcelona regalant entrades dobles 
per algunes sessions del FICMA escrivint a accamb@gmail.com. 

Programació completa a: www.ficma.com 

 

mailto:llarsverdes@gmail.com
http://www.bcn-misparquescheveres.blogspot.com/
mailto:accamb@gmail.com
http://www.ficma.com/


6 

 

Jornada comunitària del Carmel Verd 

Des de fa deu anys, el Pla de Dinamització Comunitari del 
Carmel està treballant amb els veïns i les veïnes del barri, les 
entitats i els serveis del territori i amb l’administració 
autonòmica i local per tal de generar processos de 
participació i xarxes de relació que contribueixin a crear 
formes de treball conjunt al voltant de diferents temes o 
projectes d’interès comú amb l’objectiu d’impulsar processos 
de millora al barri. 

Durant el primer cap de setmana de maig, l’entitat Carmel 
Amunt va organitzar les jornades comunitàries Carmel Verd, 
amb l’objectiu de treballar temes relacionats amb el 
reciclatge, la demanda d’espais verds al barri, l’apropiació 
dels espais existents, i també la participació dels veïns i 
veïnes en la recollida de propostes i demandes de millora del barri en qüestions de medi 
ambient.  

Més informació a: www.carmelamunt.org 

 

Més de 150 assistents a la Jornada de Comunicació Responsable, organitzada per 
MediaResponsable i Dircom Catalunya 

MediaResponsable, l'editorial especialitzada en responsabilitat i sostenibilitat, i Dircom 
Catalunya van coorganitzar la XV Jornada Corresponsables: La Comunicación 
Responsable, clave para el fomento de la RSE per analitzar com es poden comunicar 
efectivament les pràctiques responsables.  

L’acte va ser inaugurat per Josep Maria 
Rañé, president del Consell de Treball 
Econòmic i Social de Catalunya, pels 
membres de Dircom Albert Roura i Carlos 
Sánchez, i per Marcos González, director 
general de MediaResponsable, qui també 
va presentar el Cuaderno Monográfico 
Comunicación Responsable, clave para el 
fomento de la RSE, que aprofundeix en el 
concepte de comunicació responsable i 
que aporta les claus per gestionar-la 
adequadament. 

Els experts reunits a la seu de Gas Natural Fenosa van destacar la importància tant de fer 
les coses bé com fer-les arribar a tots els grups d'interès. Els representants de Gas 
Natural Fenosa, Novartis, Abertis, Henkel i La Fageda van exposar les seves 
experiències en temes de comunicació de pràctiques responsables, claus per donar 
resposta a qüestions com la mateixa comunicació o com arribar a un diàleg fluid i continu 
amb els grups d'interès. Més informació: http://www.empresaresponsable.com 

 

http://www.carmelamunt.org/
http://www.empresaresponsable.com/
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Conclusions de les jornades sobre el tramvia als centres urbans 

La Plataforma Diagonal per a Tothom va organitzar, el passat dijous 6 de maig a l’auditori 
de Barcelona Activa, les jornades El tramvia als centres urbans: un èxit a Europa. 

Les jornades van acollir quatre ciutats importants 
que compten amb el tramvia al seu centre urbà: 
Munic, Estrasburg, Bordeus i Dublín. Les 
conclusions principals van ser les premisses que 
el tramvia està més relacionat amb la reconversió 
sostenible de la mobilitat que amb la magnitud de 
la ciutat on s'implanta, l'existència d'altres 
transports subterranis o la densitat urbana, i que 

comporta una important reducció del trànsit privat.  

L’acte va finalitzar amb la ponència El tramvia de la Diagonal: motor de canvi al transport 
urbà de Barcelona, a càrrec de Ricard Riol Jurado, president de l’Associació per a la 
Promoció del Transport Públic i un debat amb Jordi Giró, vicepresident de la Federació 
d’Associació de Veïns de Barcelona; Jaume Vernet, responsable de mobilitat de 
CCOO; Sara Pizzinato, Responsable de la Campanya de Transport de Greenpeace i 
Jordi Manuel Galí, del Bicicleta Club de Catalunya. 

Més informació: http://www.transportpublic.org/serveis-divulgatius/967 

 

Eco-union oferix un curs sobre biodiversitat i desenvolupament sostenible 

Amb motiu de l'Any Internacional de la Diversitat Biològica 2010, Eco-union organitza la 
primera edició del Curs d'especialització: Biodiversitat i desenvolupament sostenible, que 
començarà el proper dilluns 31 de maig. 

Aquest curs compta amb l'aval institucional de la Unió Internacional per a la Conservació 
de la Naturalesa (IUCN) i es desenvolupa en el marc del Decenni de les Nacions Unides 
de l'Educació per al Desenvolupament Sostenible. 

El període d'inscripció finalitza el proper 28 de maig. Trobareu tota la informació al web: 
www.eco-union.org/cursos. 

 

Jornada de portes obertes als horts urbans de Can Mestres 

El programa Vine als horts!, amb què 
l’Ajuntament de Barcelona vol dinamitzar els 
horts urbans municipals, es va estrenar el 
dissabte 8 de maig amb una jornada de 
portes obertes als horts de Can Mestres, al 
barri de la Marina del districte de Sants -
Montjuïc.  

La jornada, inclosa en el marc de l’activitat 
La Marina juga, va comptar amb un taller 
infantil de construcció d’espantaocells, 
visites guiades a càrrec dels pagesos als 

http://www.transportpublic.org/serveis-divulgatius/967
http://www.eco-union.org/cursos
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horts i corrals, i un concurs de cuina amb productes de temporada de l’horta. El programa 
disposa d’un bloc on podreu consultar les activitats programades als horts i veure les fotos 
i cròniques de les jornades: http://hortsdebarcelona.cat/blog 

 

L’Ajuntament de Barcelona impulsa la cessió de contenidors, vehicles i bujols en 
desús a projectes de cooperació internacional 

L’Ajuntament de Barcelona, a través de l’Àrea de Medi Ambient, impulsa un acord amb les 
empreses Fomento de Construcciones y Contratas S.A., Urbaser i Cespa i amb nou 
organitzacions no governamentals que treballen en projectes de cooperació per al 
desenvolupament a Hondures, Mauritània, Cuba, Perú, el Salvador, Nicaragua, l’Argentina 
i el Senegal, per a la cessió del material en desús de la contracta de neteja viària i 
recollida de residus sòlids urbans de la ciutat. 

Les empreses contractistes, propietàries d’aquests elements, cediran gratuïtament un total 
de 1.599 contenidors, 17 vehicles i  88 bujols, amb l’objectiu de fomentar la reutilització 
com a eina de consum responsable i sostenible, donant una nova vida als contenidors, 
bujols i vehicles de recollida i neteja operatius a la ciutat fins el 2009, quan es va posar en 
marxa l’actual contracta de neteja i gestió de residus. 

 

Tanca el cicle de conferències de l'Aula d'Ecologia 2010  

Dimarts 27 d'abril va tenir lloc la darrera conferència del 15è cicle Aula d'Ecologia, que 
enguany ha complert les expectatives pel que fa a l'assistència i ha aportat enriquidors 
debats i reflexions en cadascuna de les deu conferències, que han tingut com a eix 
principal els avenços tecnològics per a la millora de la sostenibilitat. 

Els assistents a les xerrades han rebut el diploma d'assistència i el llibre de resum del 
cicle de conferències de l'any 2009, que es van centrar 
en temes de màxima actualitat d'espectre temàtic 
ampli però van predominar els relacionats amb els 
processos de canvi global lligats a l'explotació 
excessiva dels recursos i els que fan referència a la 
crisi econòmica i ambiental.  

Els llibres de les ponències de l'Aula, des de l'any 
1997 fins el 2009, es poden consultar a l'apartat de 
publicacions del web www.bcn.es/agenda21. 

 

http://hortsdebarcelona.cat/blog
http://www.bcn.es/agenda21
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MÉS RECURSOS 

L'aigua i el canvi climàtic a la Mediterrània 

El Centre UNESCO de Catalunya ha presentat la nova publicació L’aigua i el canvi 
climàtic a la Mediterrània, d’Esteve Corbera i Muntsa Besnard. Aquest atles reuneix les 
darreres constatacions i previsions científiques sobre l’escalfament global pel que fa a 
l’estat i les perspectives dels ecosistemes i els recursos 
d’aigua en una regió del món que ha estat escenari de 
moltes transformacions al llarg de la història.  

Unescocat contribueix a un millor coneixement de la 
Mediterrània i dels efectes que els humans i el canvi climàtic 
poden produir sobre els ecosistemes d’aigua dolça i salada i 
la disponibilitat de recursos hídrics. Per sobre de tot, es 
planteja l’objectiu de contribuir a la conservació de la 
biodiversitat, l’aigua i els paisatges mediterranis.  

Més informació al web: http://www.unescocat.org/ct/index.php 

 

Catàleg de recursos 

El Catàleg de recursos dels signants de l’Agenda 21 de Barcelona inclou els recursos que 
ofereix la Secretaria de l’Agenda 21, els de l’Ajuntament de Barcelona i altres institucions 
públiques, i els recursos i serveis que ofereixen els signants de la xarxa a altres 
organitzacions adherides. El catàleg pretén facilitar el coneixement mutu i les 
col·laboracions entre les diferents entitats signants del Compromís ciutadà per la 
sostenibilitat. Podeu accedir al catàleg directament a través de la drecera següent:  
http://80.33.141.76/agenda21/recursos_signants.php 

Recordeu que, si encara no ho heu fet, podeu demanar la fitxa que cal omplir amb els 
recursos de la vostra organització a agenda21@bcn.cat. 

 

L’Ecotó, una proposta sostenible per substituir l’ús 
del paper d’alumini, és un tovalló de roba i plàstic, 
apte per a aliments, produït per l’Associació Estel 
Tàpia. 

Estel Tàpia és una entitat socioproductiva que 
treballa amb persones adultes, majors de 45 anys, 
que es troben en situació d’exclusió social a causa 
de la prostitució, la drogodependència, l’alcoholisme 

o la malaltia mental. Es proposa mantenir un equilibri constant entre l’eix social i l’eix 
productiu a través de l’adquisició d’hàbits de treball, potenciant la formació a partir d’un pla 
formatiu i acompanyament personalitzat en el procés de reinserció social i laboral. 

L’Ecotó és un producte solidari i sostenible que promou establir un procés social i productiu 
amb els/les usuaris/es de l’associació, a més de conscienciar la societat que les persones 
excloses tenen la necessitat de ser reconegudes pel seu treball i fer-se un lloc a la societat. 

Per consultar els detalls i els punts de venda: www.ecoto2010.wordpress.com 

http://www.unescocat.org/ct/index.php
http://80.33.141.76/agenda21/recursos_signants.php
mailto:agenda21@bcn.cat
http://www.ecoto2010.wordpress.com/
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US RECOMANEM... 

 
...l’últim número de la revista Papers de Sostenibilitat:  Los mitos del progreso técnico 
vistos desde la óptica de la sostenibilidad. (núm. 26). Podeu demanar la publicació al 
correu electrònic d’Ecoconcern:  ecoconcern@pangea.org 
 

...el Cicle de Cinema per a la Sensibilització, organitzat per Setem. Al llarg de diversos 
divendres i fins el mes de juny es projecten pel·lícules i documentals relacionats amb 
alguns dels països en els quals Setem treballa en camps de solidaritat. Després de les 
projeccions hi ha un espai per al debat sobre les temàtiques tractades. Trobareu tota la 
programació al web: http://www.setem.cat/index.php 

 
...la Setmana de la Biodiversitat, del 21 al 30 de maig, que inclou la 4a Setmana i+ de la 
Custòdia del Territori. La Setmana de la Biodiversitat compta amb més de 250 actes 
organitzats per més de 100 entitats, espais naturals i institucions de Catalunya, amb 
l’objectiu de preservar i conservar la diversitat de vida albergada en els múlt iples hàbitats i 
paisatges de casa nostra. Per seguir totes les novetats: www.setmanabiodiversitat.cat 

 
...les activitats que ofereix el Centre de la Platja, equipament municipal d’educació 
ambiental i d’informació del litoral de la ciutat situat als porxos de la Barceloneta, a peu de 
platja (sota el Pg. Marítim i davant de l’Hospital del Mar).  
Més informació: http://www.bcn.cat/platges 

 
....el Cicle Primavera Verda 2010 "Barris verds per una ciutat sostenible", que 
organitzen des del Centre Cívic El Coll amb l’objectiu de donar a conèixer les diferents 
iniciatives locals encaminades a treballar per un barri verd i sostenible; amb trobades 
d’experiències sobre horticultura urbana, taules rodones sobre informàtica sostenible, 
mobilitat, consum, llars verdes, tallers de fotografia, visites naturalistes als parcs de la 
Creueta del Coll, Turons d’en Falcó, d’en Móra, el Carmel i el Park Güell. Sol·liciteu el 
programa a: ccelcoll@bcn.cat 

 
...les activitats de primavera que organitzen des de l’Aula d’Educació Ambiental de 
Les Corts (Centre Cívic Can Deu, Pl. de la Concòrdia, 13). S’ofereixen excursions 
guiades, tallers ambientals i exposicions. Més informació a: www.cccandeu.com 

 
...el mercat d’intercanvi i el pic-nic que el diumenge 6 de juny es farà al Pou de la 
Figuera, organitzat pel col·lectiu Recerca i Decreixement, coincidint amb el dia 
internacional pel decreixement socialment sostenible i amb l’objectiu d’apostar per 
reconstruir un teixit social cohesionat que permeti ser menys vulnerable a les tempestes 
econòmiques globals. Proposen establir sinèrgies i convergències entre les entitats del 
barri de Ciutat Vella des de l’àmbit local, per afavorir una transició cap a una major justícia 
social, benestar i sostenibilitat ecològica, relocalitzant el decreixement. Més informació al 
web: www.decreixement.net 

 
... la Jornada “EMAS al carrer”, el proper dissabte 5 de juny al Parc de la Ciutadella, 
coincidint amb el Dia Mundial del Medi Ambient. Entre les 10 i les 14.30 h hi hauran jocs, 
tallers, música, activitats... organitzades pel Club EMAS amb la col·laboració de 
Fundació Futur, El Tinter SAL, Escola Virolai, Fundació Catalana de l’Esplai i 
Gràfiques Ortells. Podeu trobar informació de la primera edició al web: www.clubemas.cat 

 

mailto:ecoconcern@pangea.org
http://www.setem.cat/index.php
http://www.setmanabiodiversitat.cat/
http://www.bcn.cat/platges
mailto:ccelcoll@bcn.cat
http://www.cccandeu.com/
http://www.decreixement.net/
http://www.clubemas.cat/
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... la visita a l’hort de la Casa de l’Aigua (c. Garbí, 2-4), el 
dissabte 5 de juny. En el marc del Dia Mundial del Medi Ambient 
s’organitzen diferents activitats: el taller infantil Vols construir un 
espantaocells?, l’exposició El horts de Barcelona, visites guiades 
amb l'acompanyament dels avis i les àvies dels horts, concurs de 
cuina L’hort al plat amb productes vegetals de temporada... Més 
informació: www.bcn.cat/mediambient 
 
 

ACTIVITATS 

DEL CONSELL MUNICIPAL DE MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT 

Permanent ampliada sobre la consulta ciutadana de la remodelació de la Diagonal 

El passat dia 5 de maig va tenir lloc, al Saló de Cròniques de l’Ajuntament, la reunió de la 
Permanent ampliada destinada a tractar monogràficament el procés de participació 
ciutadana relativa a la remodelació de l’avinguda Diagonal.  

De la reunió cal destacar l’interès dels assistents; representants d’entitats socials, 
ambientals, empresarials i educatives, així com representants de l’Àrea de Medi Ambient 
de l’Ajuntament de Barcelona, per conèixer els diferents aspectes dels projectes i més 
detalls de la consulta ciutadana amb projecte de vot.  

Aquesta va ser la darrera sessió, abans de culminar tot el procés participatiu. 

 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Estem preparant la publicació del butlletí electrònic Info 21 del mes de juny, així que 
esperem les vostres notícies i/o activitats programades per incloure-les.  

 

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 de l’Agenda 21 

c. Nil Fabra, 20 
Tel. 932 562 593  
Fax: 932 370 894 
agenda21@bcn.cat 
http://www.bcn.cat/agenda21 

http://www.bcn.cat/mediambient
mailto:agenda21@bcn.cat
http://www.bcn.cat/agenda21

