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GENER 2012

QUÈ OPINEU SOBRE LES PORTES DE COLLSEROLA?
Al febrer, la ciutadania tindrà veu en el projecte Portes de Collserola. Els
dies 6, 9 i 13 podreu participar en els tallers oberts a tothom per fer
propostes als equips tècnics seleccionats.

> Per saber-ne més

2012: ANY DE L’ENERGIA SOSTENIBLE
El 2012 s’ha proclamat l’Any Internacional de l'Energia Sostenible per a
Tothom, entenent la que es produeix i s'utilitza per donar suport al
desenvolupament humà en l'àmbit social, econòmic i ecològic.

> Per saber-ne més

ACORDS VOLUNTARIS PER MITIGAR EL CANVI CLIMÀTIC
Nou entitats de l’Agenda 21 s’han adherit als Acords Voluntaris. L’Oficina Catalana
del Canvi Climàtic ofereix suport a projectes de reducció d’emissions.

> Per saber-ne més

EINES 2.0 AL CONGRÉS DE COMUNICACIÓ AMBIENTAL
La ciutat de Girona allotja per segon any el Congrés de Comunicació Ambiental,
que enguany es dedica a les noves tecnologies i les xarxes socials.

> Per saber-ne més

SUBVENCIONS PER A UNA OCUPACIÓ MÉS VERDA
Fins al 31 de març es poden presentar projectes al programa Empleaverde de la
Fundación Biodiversidad, que té l’objectiu de subvencionar l’ocupació sostenible.

> Per saber-ne més
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RECONEIXEMENT A LA TASCA DELS SIGNANTS
A la darrera edició dels Premis Acció 21 es van presentar 33 candidatures,
onze de les quals van ser guardonades amb premis i mencions. Ja es
poden consultar a la web de l’Agenda 21.

> Per saber-ne més

EL FUTUR D’EUROPA EN CLAU DE SOSTENIBILITAT
El cicle Parlant de sostenibilitat en un nou marc global arriba a la seva fi
amb dues sessions sobre el futur del model social europeu i de la UE com
actor internacional en polítiques de sostenibilitat.

> Per saber-ne més

VOLEU SER EXPERTS EN TURISME RURAL SOSTENIBLE?
EcoTural és la nova formació on-line d’EcoUnion sobre turisme rural, estructurada
en diferents blocs que es poden cursar des de febrer fins a maig de 2012.

> Per saber-ne més

TÈCNIQUES PER FER DEL VOSTRE BALCÓ UN HORT!
Voleu una collita de verdures pròpia? Es pot fer agricultura ecològica a Barcelona?
La Despensa Verde, La Fàbrica del Sol i altres entitats ens responen!

> Per saber-ne més

TOT EL QUE CAL SABER SOBRE LA NOVA LLEI
D’ENVASOS
L’associació Aproma organitza el 26 de gener una jornada per debatre a fons els
aspectes de la nova llei de Gestió d’Envasos i Residus d’Envasos.

> Per saber-ne més

TIM JACKSON I L’ECONOMIA PER A UN PLANETA FINIT
El 26 de gener a les 18 h tindrem l’oportunitat de conèixer de primera mà
el model proposat per l’expert Tim Jackson per assolir la prosperitat a
través de l’estabilització econòmica.

> Per saber-ne més

EL FUTUR D’EUROPA EN CLAU DE SOSTENIBILITAT
Al proper Esmorzar d’Acció 21 es presentaran tres experiències
d’ecodisseny desenvolupades per organitzacions signants: un producte, un
servei i un portal web.

> Per saber-ne més

CONCLOU LA PRIMERA PART DEL SEMINARI DE
PARTICIPACIÓ
Una cinquantena de persones han assistit al primer bloc del Seminari de
Participació per la Sostenibilitat. A la web podeu veure els primers resultats.

> Per saber-ne més
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NOUS SIGNANTS
Toc Toc, la guia dels infants per a mares i pares ha signat durant el mes de gener
el Compromís ciutadà per la sostenibilitat.

> Per saber-ne més

NOUS PLANS D'ACCIÓ
Encetem l’any amb el pla d’acció de Bodevici.

> Per saber-ne més
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