NL Agenda21 Diciembre 16
Si no pot veure aquest missatge correctament, si us plau fes clic aquí

16 DESEMBRE 2011

DURBAN CONCLOU AMB UN ACORD DE MÍNIMS
La vigència del Protocol de Kyoto s’ha ampliat a Durban sense el
recolzament del Canadà, Rússia i el Japó, ampliant així la bretxa entre la
necessitat de reduir emissions i el ritme dels compromisos.

> Per saber-ne més

LA DONACIÓ D’ALIMENTS MÉS ENLLÀ DE NADAL
La Fundació Banc dels Aliments ha recollit més de mil tones durant la
campanya El Gran Recapte d’enguany. Informeu-vos de com podeu
col·laborar durant la resta de l’any, per exemple fent de voluntaris.

> Per saber-ne més

ELS GOVERNS LOCALS, OBJECTE DE RECERCA
S’han publicat uns ajuts per fomentar el coneixement dels governs locals. S’hi pot
optar individualment o en equips fins al 10 de febrer de 2012.

> Per saber-ne més

ECOTENDÈNCIES
Ecotendències és un espai de divulgació, reflexió i debat sobre reptes ambientals
actuals i futurs. El proper 31 de gener tindrà lloc la sessió Moure’s volant.

> Per saber-ne més

NO EL COMPRIS, ADOPTA’L
Si voleu una mascota, el Centre d'Acollida d'Animals de Companyia us informa de
com donar una nova oportunitat a un animal a través de l’adopció.

> Per saber-ne més
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PER UNA BARCELONA INTEL·LIGENT
El 2 de desembre va concloure a Barcelona l’Smart City Expo, un congrés
que reuní experts internacionals per aportar solucions innovadores en
l’àmbit de l’urbanisme i el funcionament de les ciutats.

> Per saber-ne més

SIGNANTS PREMIATS PELS SEUS DISSENYS
Vuit signants de l’Agenda 21 han rebut un guardó del Premi Disseny 2011
per al Reciclatge en les categories de producte, projecte i estratègia.
Barcelona Centre de Disseny va participar-hi com a jurat.

> Per saber-ne més

BARCELONA, CAPITAL DEL RECICLATGE ARTÍSTIC
El Festival Internacional de Reciclatge Artístic tindrà lloc del 21 al 30 de desembre
a la Sala d’Exposicions del FAD. No deixeu de visitar la Drap-Boutique!

> Per saber-ne més

PREMI PER UNA ARQUITECTURA SANA A LA
MEDITERRÀNIA
L’associació BAM premia iniciatives que promoguin una arquitectura més
sostenible a la Mediterrània. La data límit per enviar les propostes és el 15 de
gener.

> Per saber-ne més

AL 2012, NOUS ITINERARIS PEL JARDÍ BOTÀNIC
HISTÒRIC
A partir de 2012, l’Associació d’Amics del Jardí Botànic ofereix rutes
etnobotàniques per a descobrir l'estreta relació entre la humanitat i les plantes.

> Per saber-ne més

TRANSICIONS CAP AL DECREIXEMENT
El 26 de gener visita Barcelona Tim Jackson, l’autor del llibre Prosperitat
sense creixement i aprofitant la seva estada oferirà una conferència en el
marc del Cicle Transicions de l’Agenda 21.

> Per saber-ne més

SIGNANTS PREMIATS PELS SEUS DISSENYS
El concurs d’idees per estudiar la relació entre Barcelona i la serra de
Collserola ja està en marxa i a principis del 2012 se celebraran els tallers
participatius. Us anirem informant!

> Per saber-ne més

CONEGUEU LES INICIATIVES PREMIADES D’ACCIÓ 21
El 20 de desembre acomiadarem l’any 2011 amb l’entrega dels Premis Acció 21.
L’acte s’iniciarà amb una conferència sobre ecodisseny a càrrec d’Ignasi Cubiñà.
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> Per saber-ne més

NOUS SIGNANTS
"L'Espai Familiar i Centre Obert Municipal Sant Martí s'ha adherit a la xarxa de
signants de l'Agenda 21. "

> Per saber-ne més

NOUS PLANS D'ACCIÓ
Tanquem l'any amb nous plans d'acció. Encara no teniu el vostre?

> Per saber-ne més
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