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NOTÍCIES
CELEBREM EL DIA MUNDIAL DEL MEDI AMBIENT
El proper 5 de juny se celebra el Dia Mundial del Medi Ambient i alguns signants de l’Agenda 21
organitzen activitats entorn aquesta popular efemèride. Des del 30 de maig fins el 12 de
juny, a la ciutat de Barcelona podreu trobar diversos actes relacionats amb la temàtica de la
sostenibilitat.
Enguany s'està organitzant una difusió conjunta de les activitats emmarcades en aquesta
celebració per part de la xarxa de signants. D'una banda, s'ha creat la pàgina web del Dia
Mundial del Medi Ambient, que permet penjar-hi activitats a través del calendari en xarxa de
l'Agenda 21. www.bcn.cat/agenda21/diamediambient
Llegir més.

NOU INFORME BARCELONA I EL CANVI CLIMÀTIC
L'Ajuntament de Barcelona ha publicat el primer informe sobre canvi climàtic en el context de
la ciutat de Barcelona, un fet novedós que respon a la necessitat de definir els objectius i
accions que marcaran l'estratègia del consistori per mitigar i adaptar-se a aquest fenomen en
els propers anys. A l'informe s'analitza l'evolució de la temperatura i la precipitació a
Barcelona en els darrers 10 anys i es realitzen algunes projeccions climàtiques en aquest
sentit. Llegir més.
SER “CORRESPONSABLE” TÉ PREMI
La Fundació Corresponsables, amb el suport del Ministerio de
Trabajo e Inmigración, convoca per segon any consecutiu els premis
Corresponsables, als quals poden optargrans empreses, pimes,
administracions i entitats públiques i organitzacions sense ànim
de lucre. Llegir més.
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EUROPA PREMIA LES EMPRESES MÉS SOSTENIBLES
La Fundació Entorno presenta a Espanya els Premis Europeus de Medi Ambient a l’Empresa,
que es publiquen de forma biennal des de l'any 1997, a proposta de la Direcció General de Medi
Ambient de la Comissió Europea. Llegir més.
ENGEGA UN NEGOCI PER MILLORAR EL PLANETA
Forética, AstraZeneca e ideas4all s'han unit per premiar idees emprenedores orientades al
desenvolupament sostenible. Es tracta d'un concurs que atorgarà 18.000 euros a una "idea de
negoci per millorar el planeta", per tal de portar-la a terme. Llegir més.

ELS SIGNANTS PROPOSEN
LA REALITAT SUPERA LA FICCIÓ. FICMA 2011
De l’1 al 8 de juny, Barcelona allotja el festival de cinema de medi ambient més antic
d’Europa. Enguany compta amb la presència del director Yann Arthus Bertrand, llorejat pel
documental Home. Llegir més.

EL TERCER SECTOR AMBIENTAL DEMANA SUPORT
Un total de 118 organitzacions han participat en la creació del Pla de Suport al Tercer
Sector Ambiental, un procés coordinat per la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat de
la Generalitat que finalitza el proper mes de juny. Llegir més.

TORNEN ELS “DIÀLEGS AMBIENTALS” DE L’ACCA
3

Del 24 de maig al 14 de juny té lloc a l’Institut d’Estudis Catalans la tercera edició de
Diàlegs Ambientals, unes jornades de debat sobre els principals reptes ambientals i
territorials del país. Llegir més.

UN PROJECTE EUROPEU PROMOU L”ECOEDICIÓ”
El passat 9 de maig, la seu de El Tinter Comunicació va allotjar una reunió de seguiment del
projecte Greening Books, en el qual també participen el Centre Tecnològic LEITAT i SIMPPLE.
Llegir més.

DESCOBRIU ELS ESPAIS VERDS AMB BICIARBRES
El BACC ha presentat una nova guia anomenada Biciarbres, que conté 6 passejades de baixa
dificultat, aptes per a tothom, per fer durant tot l'any. Els 6 itineraris recorren la ciutat de
Barcelona
i
també
permeten
connectar
amb
la
Ronda
Verda. Llegir
més.

ACCIÓ 21
BARCELONA AMB LA PREVENCIÓ DE RESIDUS
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L’Ajuntament de Barcelona està desenvolupant un pla de prevenció de residus amb l’horitzó
2018. El pla contempla la reducció de residus tant a nivell quantitatiu com qualitatiu, és a dir,
reduir tant la quantitat de residus (reducció de la quantitat de residus en un 10% per càpita
mitjançant disminució del consum, extensió de la vida dels productes i reutilització) com la
toxicitat d’aquests. Llegir més.

NOVA FORMAACIÓ21: MILLOREM LA COMUNICACIÓ!
Ja és obert el termini d'inscripcions per a la
nova Formacció21, adreçada a organitzacions
signants del Comprómís ciutadà per al
sosteniblitat i membres del Consell Municipal de
Medi Ambient i Sosteniblitat, que aquest cop
està destinada a millorar la comunicació de les
organitzacions. Llegir més.

JA ESTÀ A PUNT EL CENTRE DE LA PLATJA
El Centre de la Platja i l’Espai de Mar, equipaments ambientals del litoral barceloní, ja han
obert les seves portes amb una àmplia oferta d’activitats. El Centre de la Platja s'ubica a la
platja del Somorrostro i és obert a grups i a particulars per donar a conèixer els vessants
ambiental, cívic i cultural de les platges d’una manera lúdica i entretinguda: gimcanes
fotogràfiques, contes, itineraris guiats, cinema i visites a plantes de tractament. Llegir
més.

NOUS SIGNANTS DE L'AGENDA 21
- Xarxa Economia Solidària: la xarxa d'economia solidària està formada per empreses i
entitats que assagen noves formes de treballar, consumir i invertir, i que demostren que és
possible fer empreses eficaces, alhora, democràtiques, equitatives i sostenibles.
- Turisme de Barcelona: el Consorci Turisme de Barcelona treballa per a promocionar la ciutat
com a destinació turística a través de diferents línies o programes, oferint productes i
serveis adreçats al sector turístic professional i al turista individual.
- Alternativa 3 ONG: informa, sensibilitza i consciencia al conjunt de la població catalana
sobre
el
comerç
just
i
solidari.
També dóna suport a iniciatives de comunitats de diferents països del tercer món perquè
puguin organitzar-se i exportar els seus productes.
- Alternativa 3 Cooperativa: Alternativa3 és una organització de comerç just dedicada a la
importació, distribució i comercialització de productes tèxtils, d'alimentació i artesania, que
provenen de grups d'artesans i productors de països del Sud.
- Bioma medi i paisatge: consultoria amb una àmplia trajectòria en l’àmbit ambiental, amb
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experiència en projectes ambientals de grans infraestructures, de revegetació, de jardineria i
d’espai públic, així com en coordinacions ambientals i direccions d’obra.
- SLNE, Arquitectos sin Fronteras España: la missió d'Arquitectos sin Fronteras España és
promoure el desenvolupament humà equitatiu i sostenible, a través de la millora de
l'habitabilitat i la defensa del dret de les persones a tenir un hàbitat digne.
- ARDA, Gestió i Estudis Ambientals SLL: les activitats d'ARDA tenen per finalitat
compaginar el desenvolupament socioeconòmic amb la protecció del medi ambient i l’eficiència
en l’ús dels recursos, oferint solucions tant pel que fa a la prevenció i detecció d'impactes,
com a la correcció.
- Gestor Energético Econova: alguns serveis que ofereixen són: consultoria en eficiència
energètica, formació online i presencial, auditories energètiques, certificació LEED i càlculs
de qualificació energètica per a l'edificació.
- Associació Ecogent: associació sense ànim de lucre formada principalment per enginyers i
ambientòlegs amb l'objectiu de fomentar el desenvolupament sostenible.
- Espai Jove La Fontana: centre municipal que ofereix recolzament als joves i a les
associacions juvenils, en les seves necessitats. ue Acull esdeveniments de lleure i cultura
d’interès per a jove, sovint organitzats per les mateixes associacions juvenils a les quals
recolza.
- Jardinitis: botiga on-line amb experiència construint i mantenint jardins de tot tipus,
públics i privats. Especialitzats en jardineria sostenible, plantes i gespa de baix consum per
minimitzar recursos i reduir el manteniment sense sacrificar la bellesa.
La llista completa de signants es pot consultar al web de l'Agenda 21.
NOU PLA D'ACCIÓ DEL MAIG
Aquest mes, l'entitat TASCA, Projectes d’Animació Sociocultural ha presentat el seu pla
d'acció.
Els plans d'acció presentats pels signants es poden consultar al web de l'Agenda 21.
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