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FEBRER 2012

TORNEN LES CONFERÈNCIES DE L’AULA D’ECOLOGIA
Comença la dissetena edició de l’Aula d’Ecologia, un cicle que enguany se
centrarà en els canvis que la societat actual ha d’afrontar. Del 21 de febrer
al 8 de maig a la Biblioteca Jaume Fuster.

> Per saber-ne més

JOVES COMPROMESOS AMB EUROPA
9 joves de l'Agenda 21 Escolar van participar a la Conferència Estatal
Tinguem cura del planeta a Vitòria i 2 estudiants de la UAB van
representar l'Estat espanyol a la ciutat verda europea d’Hamburg.

> Per saber-ne més

BIOCULTURA DES DE DINS
Ja estan obertes les inscripcions per disposar d’un expositor a la Fira Biocultura,
que tindrà lloc del 3 al 6 de maig al Palau Sant Jordi de Barcelona.

> Per saber-ne més

20/20/20: JOVES, FUTUR I SOSTENIBILITAT
Si teniu entre 19 i 21 anys, i imagineu com afrontar la sostenibilitat d’aquí a 20
més, presenteu-vos a aquest concurs de vídeos. Podreu viatjar a Copenhagen!

> Per saber-ne més

VOLEU SORTIR EN AQUEST BUTLLETÍ?
La vostra organització realitza activitats obertes al públic? Voleu informar a la
xarxa de signants de l’Agenda 21 sobre la vostra tasca? Feu-nos-ho saber!

http://p3trc.emv2.com/HM?a=ENX7CqlovLqD8SA9MKJB4MHnGHxKLaFGnPcStGb5lw8W0bBhOG5mpqVsje_Hhe-j51Fk[20/02/2012 11:48:15]
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> Per saber-ne més

TURISME DE BARCELONA I LA PETJADA DE CARBONI
El Consorci de Turisme de Barcelona esdevé un organisme de promoció
turística pioner en el càlcul de la petjada de carboni. Publicacions,
transport i consum elèctric són les seves principals fonts d’emissió.

> Per saber-ne més

DAVANT DEL FRED, ELS SIGNANTS NO S’ATUREN!
Les properes setmanes vénen carregades d’activitats. Us mostrem algunes
propostes del Consorci de Biblioteques, l’Aula Ambiental de la Sagrada
Família, Setem, Eco-Union i Alternativa 3.

> Per saber-ne més

CONVERSES QUE CANVIARAN EL TEU DIA A DIA
Com et mous per la ciutat? Ets conscient d’allò que consumeixes? El Consell de la
Joventut de Barcelona us convida a debatre amb experts sobre aquests temes.

> Per saber-ne més

EMPRESES CAP AL RESIDU ZERO
La Fundació per a la Prevenció de Residus treballa per crear una xarxa
d'empreses Residu Zero. El 28 febrer tindrà lloc la sessió de formació a Barcelona.

> Per saber-ne més

AL RAVAL, CARNESTOLTES SENSE EMISSIONS
Producciones Callejeras us convida a pedalar en la Ravalstoltada per aconseguir
un concert de música sense emissions. El 25 de febrer, a la Plaça Folch i Torres.

> Per saber-ne més

VISITA A UN EDIFICI ECOEFICIENT
El proper 9 de març coneixerem la seu de la Fundació Catalana de
l’Esplai, un edifici dissenyat amb criteris de sostenibilitat. Les inscripcions
ja estan obertes, apunteu-vos-hi!

> Per saber-ne més

NOU REPTE: REDUIM LES NOSTRES EMISSIONS
Quines emissions genera la vostra activitat? El proper 15 març no us
perdeu la presentació del programa Acords Voluntaris per a la Reducció
de les Emissions amb Efecte d'Hivernacle.

http://p3trc.emv2.com/HM?a=ENX7CqlovLqD8SA9MKJB4MHnGHxKLaFGnPcStGb5lw8W0bBhOG5mpqVsje_Hhe-j51Fk[20/02/2012 11:48:15]
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> Per saber-ne més

VISIÓ 2050: EL CAMÍ EMPRESARIAL CAP A UN MÓN
SOSTENIBLE
El 27 de març torna el Cicle de Transicions amb la conferència de Maria
Mendiluce, representant del World Business Council for Sustainable Development.

> Per saber-ne més

REUNIÓ PLENÀRIA ANUAL DEL CMMAS
El dijous 2 de febrer de 2012 va tenir lloc al Saló de Cròniques de l’Ajuntament la
reunió plenària del Consell Municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat.

> Per saber-ne més

NOUS SIGNANTS
El mes de gener s’ha incorporat a la xarxa Alehop!, una entitat que promou el
codisseny sostenible.

> Per saber-ne més
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