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OCTUBRE 2012

MÉS DE 200 PERSONES A LA CONVENCIÓ DE SIGNANTS
El 18 d’octubre, més de 200 persones de diferents organitzacions de
l’Agenda 21 van assistir a la Convenció de Signants per consensuar el text
del nou Compromís, que es presentarà el proper mes de desembre.

> Per saber-ne més

S’APROVEN LES BASES DEL PLA BUITS
El 30 d’octubre s’obre el concurs de projectes per ocupar els espais buits
de la ciutat a fi de millorar la convivència ciutadana i l’aprofitament dels
espais públics. Consulteu les bases del Pla BUITS.

> Per saber-ne més

A BARCELONA, EL BUS SENSE EMBOLICS
La xarxa d’autobusos de Barcelona es mou des del passat 1 d’octubre sota una
nova concepció ortogonal. Informeu-vos dels canvis i no perdeu el bus!

> Per saber-ne més

GRAN ACTIVITAT AL TERCER SECTOR AMBIENTAL
Les entitats ambientals estan en plena forma. Durant els propers mesos tindran
lloc un congrés, un marketplace i un projecte de col·laboració amb el sector
empresarial.

> Per saber-ne més
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SOLIDARITAT I ORDENACIÓ DEL TERRITORI TENEN
PREMI
Dos premis guardonen la lluita en la defensa dels drets humans i la millora de
l’urbanisme i l’ordenació del territori a Catalunya. Consulteu les bases per
participar.

> Per saber-ne més

EL MEDI AMBIENT A LA PANTALLA GRAN
Del 5 al 10 de novembre se celebrarà el 19è Festival Internacional de
Cinema del Medi Ambient, que dedica una secció als escolars: el Petit
FICMA. El documental Trashed és un dels atractius del festival.

> Per saber-ne més

ENSENYA EL COR, FES BALANÇ SOCIAL
Amb la seva nova campanya, la Xarxa d’Economia Solidària vol aconseguir
que empreses i entitats publiquin el seu balanç social de forma
complementària al balanç comptable. Ensenyeu els vostres cors!

> Per saber-ne més

SIGUEM RESPONSABLES I EXPLIQUEM-HO!
Si la vostra organització fa polítiques de responsabilitat social, l’associació
+Responsables us facilita un material identificatiu per donar-ho a conèixer.

> Per saber-ne més

TEATRE SOCIAL I MEDI AMBIENT
Àmbit Prevenció, fundació que vetlla per la qualitat de vida i l’autonomia de
persones en risc d’exclusió social, ofereix actuacions teatrals sobre consum
responsable.

> Per saber-ne més

LES ENTITATS JUVENILS CONEIXEN L’AGENDA 21
El Centre de Recursos per a les Associacions Juvenils de Barcelona informa les
associacions sobre l’Agenda 21 al seu web.

> Per saber-ne més

EL PARE DE L’AGENDA 21, A BARCELONA
Jeb Brugmann, estratega urbà i promotor de l’Agenda 21 Local, ens
parlarà el 13 de novembre sobre l’estratègia per esdevenir una ciutat
productiva i resilient. Les inscripcions ja estan obertes!

> Per saber-ne més
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ESMORZARS SENSE RESIDUS
69 centres de l’Agenda 21 Escolar s’han proposat reduir els residus dels
esmorzars i alhora fomentar una alimentació més saludable. Durant aquest
curs elaboraran un Pla de Prevenció d’Embolcalls.

> Per saber-ne més

LA CAIXA DEL TEMPS, NOU RECURS DE L’SDEA
El Servei de Documentació d’Educació Ambiental disposa d’una nova maleta
didàctica en préstec per treballar el canvi climàtic a través de la flora i la fauna.

> Per saber-ne més

NOUS SIGNANTS
Quatre organitzacions de diversos àmbits han passat a formar part de la xarxa de
signants de l’Agenda 21.

> Per saber-ne més

NOUS PLANS
La Universitat de Barcelona ha presentat l’actualització del seu Pla per a la
Sostenibilitat.

> Per saber-ne més
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