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Si no pot veure aquest missatge correctament, si us plau fes clic aquí

 

NOVEMBRE 2012

 

S’INICIA EL COMPROMÍS 2012-2022
Els representants de les organitzacions són convidats, juntament amb
l’Alcalde, a signar el nou Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat i iniciar així
una nova etapa de treball. Que no hi falti cap entitat!
> Per saber-ne més

PORTES OBERTES PER AL PLA BUITS
El 29 de novembre, de 9 a 17 h, s’obriran els solars del concurs Pla Buits
que actualment són inaccessibles i podreu visitar-los i informar-vos de
primera mà. Aprofiteu aquesta ocasió per resoldre dubtes.
> Per saber-ne més
 

 

   

 

  

TORNA EL CONGRÉS NACIONAL DE MEDI AMBIENT
Del 26 al 30 de novembre, Madrid allotja el CONAMA 2012. Donar resposta als
actuals reptes de l’economia i consolidar les aliances amb el sector ambiental
iberoamericà són els objectius prioritaris del congrés.
> Per saber-ne més

 

  

DE CARA AL NADAL, CONSUM RACIONAL
Cada vegada són més les propostes de les organitzacions signants per viure les
festes nadalenques d’una forma més responsable i sostenible. Us en fem un recull.
> Per saber-ne més
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RENOVEU EL VOSTRE ARMARI SENSE DESPESES
Amb la campanya "Renova la teva roba” podreu gaudir d’una quinzena de punts
d’intercanvi de roba i d’activitats sobre consum responsable i prevenció de residus.
> Per saber-ne més

 

UN REBOST BEN ESPECIAL
La Fundació Terra, l’Associació de Mestres Rosa Sensat i Tarpuna
col•laboren en el projecte El Rebost Vital, que mostra com produir aliments
als espais urbans amb tècniques de l'agricultura ecològica.
> Per saber-ne més

POSA’T LA GORRA PER ANAR AL ZOOLÒGIC
El proper 15 de desembre, els infants i joves fins a 18 anys podran entrar
de franc al Parc Zoològic de Barcelona si porten la gorra solidària de
L'Associació de Nens amb Càncer. Us expliquem com aconseguir-la.
> Per saber-ne més
 

 

  

FEU-VOS AMB UNA CASA ECOLÒGICA
CanNova us ajuda a construir o reformar un habitatge amb criteris ecològics i de
cooperació. Descobriu què és el co-housing.
> Per saber-ne més

 

  

“UN PAS MÉS” EN LA INCLUSIÓ SOCIAL
La Fundació Formació i Treball ofereix formació i assessorament en emprenedoria
a persones en risc d’exclusió social que volen crear la seva pròpia empresa.
> Per saber-ne més

 

  

NEIX L’ECOSOL, LA MONEDA DEL MERCAT SOCIAL
A la passada Fira de l’Economia Solidària es va fer servir per primer cop una
moneda pròpia, l’ecosol, que dóna el tret de sortida al projecte de Mercat Social
Català.
> Per saber-ne més

 

JEB BRUGMANN I LA REVOLUCIÓ URBANA
El passat 13 de novembre Jeb Brugmann, iniciador del moviment mundial
de l’Agenda 21 Local, va compartir amb la xarxa de signants la seva
experiència sobre estratègia urbana i ciutats productives i resilients.
> Per saber-ne més
 

CANVIANT EMISSIONS PER PROJECTES DE COOPERACIÓ
L’Ajuntament comptabilitza i compensa les emissions de CO2 associades
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a esdeveniments, com ara els plenaris o la Convenció de Signants de
l’Agenda 21.
> Per saber-ne més
 

 

  

EMPRENEDORIA SOCIAL AL BELL MIG DE LA CIUTAT
Diversos signants van compartir experiències sobre emprenedoria social en una
jornada d’intercanvi amb la presència de Jeb Brugmann. Conegueu els seus
projectes.
> Per saber-ne més

 

  

OFERTA D’ACTIVITATS DIVERSES AL CALENDARI EN
XARXA
Voleu conèixer l’oferta de tallers, conferències, cursos i altres activitats que
ofereixen els signants? Consulteu el Calendari en Xarxa, una eina interactiva on hi
podeu entrar les vostres propostes.
> Per saber-ne més
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D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter
Personal, l'informem que les seves dades personals s'incorporaran al fitxer “Participació
Ciutadana” de l'Ajuntament de Barcelona, amb la finalitat de gestionar la comunicació de l’Ens i
altres tràmits. Les seves dades no seran cedides a tercers. Vostè consent expressament en el
tractament de les seves dades per la finalitat indicada. Podeu exercitar els drets d'accés,
rectificació, cancel•lació i oposició, adreçant-vos per escrit al Registre General de l'Ajuntament: Pl
Sant Jaume 2, 08002 Barcelona, indicant clarament en l'assumpte Exercici de Dret LOPD. Si vol
donar-se de baixa d’aquest butlletí electrònic faci clic aquí.

 

 
Aquest és un correu automàtic sense servei de resposta.

Si vols posar-te en contacte amb nosaltres:
Secretaria de l'Agenda 21

c. Nil Fabra, 20 08012 Barcelona
Tel. 93 256 25 93 Fax: 93 237 08 94

agenda21@bcn.cat
Vols saber més coses sobre l'Agenda 21?
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