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CANVI CLIMÀTIC I LA GRAN TRANSICIÓ CAP A UN MÓN DESCARBONITZAT  

En el marc de la 2a Convenció de signants de l’Agenda 21 de Barcelona 2010-2011, es 
convoca la conferència Canvi climàtic i la gran transició cap a un món descarbonitzat, el 
proper dimarts 22 de juny a les 12 h, a l’Auditori de l’IDEC- Universitat Pompeu Fabra 
(Balmes 132 -134, cantonada Rosselló). La jornada, que presentarà Imma Mayol, regidora 
de Medi Ambient de l’Ajuntament de Barcelona, inaugura el cicle Transicions cap a una 
Barcelona més sostenible. 

La conferència està centrada en les propostes de la comunitat científica internacional per 
a una transició cap a una societat més sostenible i, en concret, baixa en carboni, i anirà a 
càrrec de Josep Canadell, director tècnic del Global Carbon Project i membre del Panel 
Intergovernamental de Canvi Climàtic de les Nacions Unides. 

L’activitat és gratuïta i està oberta a tots els públics. Cal confirmar l’assistència a la 
Secretaria de l’Agenda 21, tel. 932 562 593, agenda21@bcn.cat. Més informació sobre el 
Global Carbon Projecte i el ponent: www.globalcarbonproject.org. 
 

ACCIÓ 21 

Moltes inquietuds i algunes eines per millorar la participació a les organitzacions 

El dia 10 de juny van tenir lloc a la seu de la Secretaria de l’Agenda 21 dues sessions de 
formació sobre la millora de la participació a les entitats. Més de 50 assistents van poder 
compartir dubtes, obstacles, processos i èxits amb el ponent, Martí Olivella, expert en 
desenvolupament de processos participatius i director de Delibera – Serveis de 
Participació Interactiva, entitat especialitzada en aquest àmbit. 

Amb el sintètic títol 7x7, Martí Olivella va fer un repàs a la participació fent referència a 7 
àmbits dels processos participatius, explicats a partir de 7 reflexions i propostes 
metodològiques, que ens van portar a parlar des del propi significat de participació fins a els 
espais, les eines i tècniques, els actors del procés o la bona organització de reunions. 

En el taller pràctic la proposta de treball per 
als assistents va ser la reflexió individual i 
grupal sobre els problemes de la 
participació a les organitzacions, i la 
priorització dels més importants per tal de 
buscar-hi solucions. No es va poder arribar 
a la proposta de solucions, i per aquesta 
raó es va acordar conjuntament  treballar 
aquesta part amb un fòrum virtual, que es 
crearà i coordinarà des de la Secretaria de 
l’Agenda 21. 

Podreu consultar els informes de les 
sessions properament a: www.bcn.cat/agenda21/accio21/activitats21/formaccio.htm 
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Punt i final al curs 2009-2010 de l’Agenda 21 Escolar amb l’entrega de les memòries 
dels centres 

Un any més, prop de mil alumnes d’educació infantil, primària, secundària i cicles 
formatius es van trobar els darrers dies 11 i 14 de juny en els lliuraments de memòries 
dels projectes de l’Agenda 21 Escolar. 

El divendres 11, les escoles d’educació infantil i primària van entregar els seus treballs i 
projectes de millora de la sostenibilitat social i ambiental als centres, que van crear i posar 
en pràctica ells mateixos durant tot el curs escolar. 

El reporter del programa “QuèQuiCom” de TV3, Pere Renom, va introduir l’acte de 
cloenda del curs dels centres de secundària del dia 14 amb una conferència sobre la 
biodiversitat. Un intercanvi d’experiències va permetre als alumnes exposar els seus 
treballs, que enguany van ser molt diversos i interessants, des de l’estudi del plàncton del 
litoral de Badalona fins a la construcció d’un hort vertical amb materials reciclats. 

      

 

 
 

Propera convocatòria dels Premis Acció 21 de 2010  

L’Ajuntament de Barcelona, per iniciativa del Consell Municipal de Medi Ambient i 
Sostenibilitat, convoca un any més els Premis Acció 21 amb l’objectiu d’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. Es 
convoquen 5 premis de 6.000 € per a les millors iniciatives d’acció, en funció dels 10 
objectius del Compromís. 

La convocatòria estarà oberta fins el 30 de setembre. Ja podeu demanar informació 
sobre les bases del Premi a la Secretaria de l’Agenda 21 (tel. 932 562 593, 
agenda21@bcn.cat) 

 

Nous signants del Compromís ciutadà per la sostenibilitat  
 
Federació de Comerç Cor d’Horta 
 
La llista completa de signants es pot consultar al web de l’Agenda 21: 
www.bcn.cat/agenda21/xarxadactors/signants.htm 

 

Intercanvi d’experiències dels alumnes 
de secundària en grups de 4 o 5 
escoles. 

L’alumnat de primària va iniciar la 
jornada amb un espai de jocs d’enginy i 
habilitat amb material reciclat. 

mailto:agenda21@bcn.cat
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Noves organitzacions que han presentat el seu pla d’acció  

Centre Cívic El Coll – La Bruguera 

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 

INICIATIVES 21 

L’Aula Ambiental de la Sagrada Família rep una menció d’honor de la Generalitat de 
Catalunya  

L’Aula Ambiental de la Sagrada Família ha estat reconeguda amb una menció 
honorífica pel jurat dels Premis Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya en la 
modalitat de Prevenció i reciclatge de residus, relativa a iniciatives de protecció i millora 
del medi ambient, pel projecte Fem compost al barri. 

Aquests guardons esdevenen un reconeixement especial a aquelles persones i entitats 
que han contribuït a assolir un desenvolupament sostenible amb les seves accions 
concretes o amb la seva trajectòria.  

 

Arriba la Setmana de l'Energia 2010 amb activitats per a tots els públics 

La Setmana de l’Energia és una campanya que realitza l’Institut Català 
d’Energia anualment, amb la col·laboració de diferents empreses i 
entitats, que té per objectiu conscienciar a la ciutadania catalana en 
millorar la gestió energètica i afavorir el canvi d’hàbits en el consum 
energètic. Enguany se celebra durant aquesta setmana del 14 al 20 de 
juny al Palau Robert (passeig de Gràcia, 107). Es proposen tot un seguit 
d’activitats adreçades a la ciutadania, tant per als més petits a la 
Setmana Petita de l’Energia, com per als professionals a la Setmana 
Tècnica de l’Energia.  

Algunes de les activitats previstes són les jornades tècniques adreçades 
a professionals, com la dedicada a Manteniment d'instal·lacions solars 
(17 de juny) i a Empreses de serveis energètics en el sector terciari i 
municipal (18 de juny). Totes les jornades tenen lloc de 10 a 14 h a la 
Sala de Cotxeres de Palau Robert.  

Una altra activitat és el II Congrés d’eficiència energètica a l’edificació, que pretén 
difondre, divulgar i contribuir al coneixement dels conceptes relacionats amb l’eficiència 
energètica als edificis. Tindrà lloc el 22 de juny a les 9 h a l’Imagina (av. Diagonal, 177).  

Podeu consultar el programa complet a la pàgina web: www.gencat.cat/icaen/setmana2010 

 

Una jornada promou el debat sobre planificació territorial i sostenibilitat 

L’Associació per la Defensa i Estudi de la Natura i la 
Institució Catalana d’Història Natural, amb el suport del 
Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible, 
organitzen la jornada Sostenibilitat i planificació territorial i 
infraestructural el proper 19 de juny a l’Institut d’Estudis 
Catalans (c. del Carme, 47). 

http://www.bcn.cat/agenda21
http://www.gencat.cat/icaen/setmana2010
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La jornada té com a objectiu l'anàlisi crítica de la sostenibilitat dels diferents instruments 
de planificació territorial i infraestructural que impulsa el Govern de la Generalitat, ja que 
malgrat s'han produït avenços significatius en l'ambientalització d'aquests instruments, la 
sostenibilitat apareix integrada en les memòries i només tímidament en la planificació i 
actuacions previstes. 

La jornada pretén donar dimensió pública a la lectura crítica que en fa una part de la 
societat civil amb la finalitat d'intentar incidir en l'àmbit polític. 

Més informació i continguts a la pàgina web: 
www.adenc.cat/agenda/jornada-sostenibilitat-i-planificacio-territorial-i-infraestructural 

 

El campus per la Pau de la UOC consolida l’EcoUniversitat 

Els dies 28, 29 i 30 de juny tindrà lloc a la Universitat Oberta de 

Catalunya-UOC (av. Tibidabo, 39) un seminari sobre el canvi 

climàtic, periodisme i activisme, política i economies i alimentació i 

salut, per abordar la importància i la urgència de buscar solucions 

científiques i tècniques, objectius en què la universitat té una 

responsabilitat i un paper destacat.  

El seminari l’organitza el Campus per la Pau de la UOC amb l’objectiu d’implantar 
l’EcoUniversitat, un projecte educatiu que vol reunir –i donar-hi format acadèmic– idees i 
alternatives científiques, tecnològiques, socials, econòmiques i comercials per a 
encaminar la societat cap a la sostenibilitat ambiental. Compta amb la col·laboració de  
Recerca i Decreixement, Cambium PermaCultura, Albea bcn, Gaia education, Nodo 
Barcelona en transició i Ecoserveis. Més informació i continguts: www.campusperlapau.org 

 

Innovació i sostenibilitat, una de les propostes de la Universitat d’Estiu de l’URL 

La Universitat d'Estiu Ramon Llull 2010 organitza el curs El disseny com a estratègia per 
a la innovació i la sostenibilitat basant-se amb el terme "design thinking", un tipus de 
pensament estratègic que ha de facilitar els processos d’innovació ambiental, social i 
empresarial de manera flexible i participativa. 

L’objectiu principal és que qualsevol persona pugui posar en pràctica conceptes i eines 
bàsiques com ara la visió sistèmica, l’estudi d’usuaris, l’anàlisi ambiental de productes i 
serveis, la biomimètica, la visualització de dades i la gestió de la creativitat en equips 
interdisciplinaris. 

El curs, de 20 h de durada, tindrà lloc del 28 de juny al 2 de juliol, de 16 a 20.30 h a 
l’Escola Superior de Disseny ESDI (p , 114, principal). 

Més informació al web: http://universitatestiu.url.edu  

 

S’inicia el reciclatge de les càpsules monodosi de cafè a Barcelona 

A partir d’aquest mes de juny, els punts verds de la ciutat ofereixen la recollida d’un residu 
que fins ara no es podia reciclar: les càpsules de cafè monodosi usades. 

L’Ajuntament de Barcelona i l’empresa pública Siresa, juntament amb distribuïdors, 
impulsen un acord cívic per posar en marxa el seu reciclatge. Gràcies a una nova 
maquinària específica que permet separar la càpsula del marro del cafè, es podrà reciclar, 
d’una banda, l’alumini i el plàstic dels envasos, i de l’altra, les restes de cafè que serviran 
per elaborar compost d’alta qualitat per a usos agrícoles. 

http://www.adenc.cat/agenda/jornada-sostenibilitat-i-planificacio-territorial-i-infraestructural
http://www.campusperlapau.org/
http://universitatestiu.url.edu/
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Aquest sistema permetrà estalviar un 95% d’energia per a la producció de l’alumini, un 
metall 100% reciclable que manté íntegres les seves propietats. El seu reciclatge 
minimitza també el consum d’aigua i les emissions de CO2 dels processos de producció. 

MÉS RECURSOS 

Presentació del llibre Cap a un Habitat(ge) Sostenible 

El Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya presentarà la 
publicació Cap a un Habitat(ge) Sostenible el proper dimarts 22 de juny a les 9.30 h a 
la sala d’actes del Museu M. Colet (c. Buenos Aires, 56-58). 

Cap a un Habitat(ge) Sostenible agrupa un conjunt d'estudis amb l'objectiu d'analitzar 
l'urbanisme i l'habitatge des de la perspectiva de la sostenibilitat. El tema de fons és com 
s'incorpora la sostenibilitat en l'espai on vivim, entès en un sentit ampli que inclou tant els 
habitatges i la forma d'utilitzar-los, com tot l'entorn territorial i paisatgístic, l'hàbitat.   

En l’acte es lliurarà un exemplar de la publicació a tots els assistents. Més informació a: 
www.catpaisatge.net/docs/programa_22062010.pdf 

 

S’obre el termini per participar en la 2a edició dels Premis Fundació Biodiversitat 

La Fundació Biodiversitat, que depèn del Ministeri de Medi ambient i Medi Rural i Marí, 
obre el termini per a participar als Premis Fundació Biodiversitat, uns guardons que  
reconeixen la tasca de totes aquelles persones i organitzacions que, amb el seu treball, 
contribueixen al desenvolupament sostenible del medi rural i pesquer, així com a la 
conservació i el coneixement del patrimoni natural i de la biodiversitat.  

La convocatòria està especialment dirigida a emprenedors, professionals i investigadors 
de l'àmbit rural, marí o ambiental, així com a comunicadors i creadors, que hagin emprès 
una activitat econòmica que contribueixi a mantenir els valors ecològics del seu territori, 
que estiguin desenvolupant un projecte vinculat a la conservació d’espècies, hàbitats o 
recursos genètics, que desenvolupin una tècnica innovadora per a lluitar contra la 
contaminació marítima i del litoral o bé que a través d'una fotografia, un documental o 
curtmetratge, un reportatge o una creació literària plasmin els reptes i les oportunitats 
associades a un desenvolupament sostenible.  

El termini per presentar les candidatures finalitza el 15 de juliol. Més informació al web: 
www.premiosfundacionbiodiversidad.es 

 

Convocatòria Economia Sostenible 2010 per a projectes ambientals i socials 

L’Instituto de Crédito Oficial convoca les ajudes Economia Sostenible per finançar els 
projectes de medi ambient, innovació i coneixement i àmbit social. Podran ser beneficiaris 
de la línia de crèdit els particulars i les comunitats de propietaris (només per a projectes 
de rehabilitació sostenible d'habitatges), autònoms, empreses i entitats. 

El termini de presentació està obert fins el 20 de desembre o l'esgotament dels fons. Més 
informació i normativa: www.ico.es/web/contenidos/7751/index 
 

www.catpaisatge.net/docs/programa_22062010.pdf
http://www.premiosfundacionbiodiversidad.es/
http://www.ico.es/web/contenidos/7751/index
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Catàleg de recursos: Centre de Documentació d’Unescocat 
 

Aquest mes volem destacar el Centre de Documentació d’Unescocat. 
Disposa d’un fons especialitzat en les publicacions de la UNESCO i 
temàtiques afins d’uns 13.000 volums: drets humans, la cultura de la 
pau, la pluralitat cultural, la biodiversitat i el diàleg entre les cultures. 

El centre de documentació respon totes les sol·licituds d’informació 
documental i/o bibliogràfica, incloses les peticions telefòniques, per carta 
i correu electrònic. 

Està ubicat al c. Nàpols, 346 1r pis. L’horari d’atenció al públic és de dimarts a divendres de 
9 a 13 h. Més informació al web www.unescocat.org, telèfon 934 589 595 o correu electrònic: 
s.martí@unescocat.org. 
Podeu accedir al Catàleg de recursos dels signants 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 per oferir els recursos de la 
vostra organització a agenda21@bcn.cat. 

US RECOMANEM... 

...la conferència 23 million years of Mediterranean vegetation, climate and plant 
diversity evolution, a càrrec de Jean-Pierre Suc, de l’Université de Bretagne 
Occidentale, que organitzen la Universitat de Barcelona i l’IRBio. L’acte se celebra el 17 
de juny a l’Aula Magna de la Facultat de Biologia. Edifici Margalef (av. Diagonal, 645). 
Més informació al web: www.ub.edu/irbio/CAactivitat.php?id=38 

...l’acte de lliurament dels Premis Els Teus Objectius, el premi audiovisual de la 
sostenibilitat quotidiana, que organitza l’Associació Catalana de Ciències Ambientals i 
que se celebra dijous 17 de juny a la Sala Escoleta de la Fundació Palo Alto (c. Pellaires, 
30-38) a partir de les 19 h. Cal confirmar l’assistència a accamb@gmail.com.  L’exposició 
d’una selecció dels treballs presentats al concurs es podrà veure del 22 de juny fins el 10 
de juliol a La Fàbrica del Sol (pg. Salvat Papasseit, 1). 

...la Jornada europea de ciutats i regions que disposen de plans d’actuació per a la 
millora de la qualitat de l’aire, organitzada pel Departament Medi Ambient i Habitatge de 
la Generalitat de Catalunya amb l’objectiu de fer possible l’intercanvi i l’avaluació de les 
accions que s’estan duent a terme des de diferents entitats. L’acte té lloc els dies 17 i 18 
de juny al Palau de Pedralbes de Barcelona. Més informació al web: www.suportserveis.com  

...la jornada Paisatge i Cooperació per al Desenvolupament 
organitzada per l'Observatori del Paisatge de Catalunya, entorn del paper 
estructurador del paisatge en projectes de cooperació internacional a 
l'hora de millorar les condicions de vida de les societats receptores. La 
sessió tindrà lloc el 18 de juny a la Sala d'Actes de l'Edifici de Can Batlló, 
Recinte de l'Escola Industrial (c. Comte d'Urgell, 187). Més informació i 
continguts al web: www.catpaisatge.net/cat/jornades_cooperacio.php 

http://www.unescocat.org/
mailto:s.mart�@unescocat.org
http://80.33.141.76/agenda21/recursos_signants.php
agenda21@bcn.cat
http://www.ub.edu/irbio/CAactivitat.php?id=38
mailto:accamb@gmail.com
http://www.suportserveis.es/cgi-bin/veucongresCat.asp?id=244
http://www.catpaisatge.net/cat/jornades_cooperacio.php
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...el Seminari d'intercanvi d'experiències en la millora de la gestió de l'aigua, que 
organitza el Grup de treball de Recursos Hídrics de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la 
Sostenibilitat, amb l’objectiu d’intercanviar –a través d’un format participatiu-  
coneixements, experiències i problemàtiques comunes sobre l’ús eficient de l’aigua. El 
seminari tindrà lloc el 21 de juny a les 9 h a la Sala d'actes de l'edifici Batlló. Recinte 
Escola Industrial (c. Comte d'Urgell, 187). Cal inscriure’s al correu electrònic: 
collge@diba.cat  

...el curs de formació per a educadors/es en mobilitat sostenible que organitza 
l’Associació per a la Promoció del Transport Públic (PTP) els dies 21 i 22  de juny, al 
c. Indústria, 220 entresòl. Més informació i continguts al web: www.transportpublic.org 

...el curs on-line de Planificació de la Mobilitat de la bicicleta a les ciutats, dissenyat i 
organitzat pel BACC i Eco-union, en el marc del Decenni de les Nacions Unides de 
l’Educació per al Desenvolupament Sostenible (UNESCO) i amb l’aval institucional de la 
Unió Internacional per la Conservació de la Natura (IUCN). La durada del curs serà del 21 
de juny al 23 de juliol.  Més informació al web: www.eco-union.org. 

...l’exposició Drets de les nenes i els nens que ha organitzat Acció social de la 
Fundació Intervida, en el marc de la convenció aprovada per l’Assemblea General de les 
Nacions Unides, al Centre Esportiu Municipal de l’Espanya Industrial (al costat de l’estació 
de Sants) fins el 30 de juny. Entrada gratuïta. 

...el Dia Català Lliure de Bosses de Plàstic que se celebrarà 
el dissabte 3 de juliol. Des de fa dos anys la Fundació Catalana 
per a la Prevenció de Residus i el Consum Responsable porta 
a terme aquesta  campanya per fomentar la reducció de bosses 
d'un sol ús. En el context d'aquesta campanya s'ha establert el 
3 de juliol com el Dia Català Lliure Bosses de Plàstic. Enguany, s'hi afegeixen entitats de 
tot el món i el 3 de juliol passa a ser el Dia Internacional Lliure de Bosses. Més informació: 
www.residusiconsum.org 

...l’espai Laboratori: Temps... de reciclar! al Cosmocaixa, que restarà obert del 13 de 
juny al 5 de setembre, on es proposen activitats de construcció d’aparells meteorològics, 
utilitzant diferents materials quotidians que s’han convertit en residus, per aprendre 
meteorologia.  

...el curs Reciclatge a cinc bandes, també al Cosmocaixa, del 5 al 9 de juliol, que té 
l’objectiu de donar a conèixer la situació dels residus i les línies estratègiques que es 
podrien millorar en un futur. Aquest curs té el reconeixement de crèdits de lliure elecció de 
la Universitat de Barcelona. Més informació: www.ub.edu/juliols 

…el documental El somni de l’aigua que es projectarà el 29 de juny al cine-fòrum de 
l'Aula de l'Aigua (c. Rector Triadó, 13) i que ens traslladarà a cinc punts geogràfics del 
planeta on els infants expliquen en primera persona la situació en la qual viuen. Més 
informació: www.auladelaigua.org 

...els camps de treball de voluntariat que organitza 
l’Associació d'Amics del Jardí Botànic de Barcelona, del 5 al 
30 de juliol, amb l’objectiu de crear una col·lecció de plantes útils 
al clot de la Masia del Jardí Botànic Històric (Parc de Montjuïc de 
Barcelona). Són jornades de treball amb sessions formatives 
destinades a joves de més de 18 anys que tinguin interès per la biodiversitat. Més 

mailto:collge@diba.cat
http://www.transportpublic.org/
http://www.eco-union.org/
http://www.residusiconsum.org/
http://www.ub.edu/juliols
http://www.auladelaigua.org/
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informació i inscripcions al telèfon 932 564 170 o al correu electrònic 
amicsjbb@telefonica.net 

...l’exposició fotogràfica i el documental Visiones de Resistencia, fruit d’un intercanvi 
promogut per RAI, dóna a conèixer una visió de l’altre Mèxic, del govern oblidat i reprimit  
que clama justícia i llibertat pels seus pobles. Es podrà veure fins el 9 de juliol a la seu de 
Fedelatina (c. Nou de Sant Francesc,15). 

...el cicle Música als Parcs, que torna un any més als espais verds de la ciutat. El cicle 
ofereix, fins al 25 d’agost, tres programacions paral·leles: una de clàssica, una de jazz i 
les sessions de la Banda Municipal. Els escenaris seran els habituals: el Parc de la 
Creueta del Coll, Diagonal Mar, Turó Parc i Parc de la Ciutadella -que recupera el 
remodelat escenari de l’Hivernacle-, i enguany se sumen els Jardins del Príncep de 
Girona, els Jardins dels Drets Humans, el Parc de la Guineueta i els Jardins del Teatre 
Grec. Tots els concerts es faran a l'aire lliure i són gratuïts. Consulteu la programació al 
web: www.bcn.cat/mediambient 
 
 

ACTIVITATS 

DEL CONSELL MUNICIPAL DE MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT 

Reunió de la Comissió de seguiment de la nova contracta de neteja i gestió de 
residus de la ciutat 

El 7 de maig va tenir lloc la segona reunió de la Comissió de seguiment de la nova 
contracta de neteja i gestió de residus de Barcelona, convocada pel Consell Municipal de 
Medi Ambient i Sostenibilitat i oberta també a les entitats signants de l’Acord Cívic i de 
l’Agenda 21 de Barcelona. 

A la sessió es van presentar els resultats obtinguts tant de la campanya comunicativa com 
de les primeres caracteritzacions de la recollida de la 
fracció orgànica. 

En aquesta primera fase de caracteritzacions de la 
fracció orgànica els resultats han estat d’un 17,6% 
d’impropis de mitjana, un resultat positiu ja que s’acosta 
al 15%, l’objectiu marcat per l’Agència de Residus de 
Catalunya per a l’any 2012. Les caracteritzacions s’han 
realitzat per zones, per tal de detectar possibles 
disfuncions i plantejar actuacions de millora. 

 

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

Estem preparant la publicació del butlletí electrònic Info21 del mes de juliol, així que 
esperem les vostres notícies i/o activitats programades per incloure-les.  
 

Clau de colors de l’Info21: 

En vermell: organització signant del Compromís ciutadà per la sostenibilitat 

En blau i/o subratllat: text amb hipervincle 

mailto:amicsjbb@telefonica.net
http://www.bcn.cat/mediambient

