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NOVETATS A WWW.BCN.ES/AGENDA21

El lloc web de l’Agenda 21 de Barcelona es modifica contínuament a mida que es van
creant recursos i documentació, s’incorporen dades actualitzades, sorgeixen notícies
d’interès... Aquesta dinàmica havia fet necessari remodelar el web per facilitar la
navegació, i l’oportunitat s’ha aprofitat per fer canvis més de fons sobre els quals fa
temps que es reflexionava. Per això s’ha optat per dissenyar una nova pàgina principal
que simplifica l’accés a tota la informació i alhora és més àgil i interactiva.

A la nova pàgina principal es ressalta l’accés als
quatre apartats clau relacionats amb el
desenvolupament de l’Agenda 21: Acció 21, Agenda
21 Escolar, Oficina Verda i Centre de Recursos
Barcelona Sostenible. Els tres darrers enllacen amb
tres webs independents amb un disseny i una
dinàmica pròpies. Addicionalment, també
s’incorporen a la pàgina principal cinc menús
desplegables que posen la majoria de la informació
del web a un sol clic. Però el cos principal de la
pàgina es dedica a les novetats i la informació més

destacada del moment, i inclou un calendari en el qual totes les organitzacions
signants del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat poden incorporar les seves
activitats. Per fer-ho, cada signant té assignat un nom d’usuari i una clau d’accés, que
podeu sol·licitar a la secretaria de l’Agenda 21.
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El dia 30 de novembre es va realitzar a l’Institut
d’Educació Contínua de la Universitat Pompeu Fabra
una sessió de treball en la qual es va presentar el nou
web i es va practicar la utilització del calendari
d’activitats en xarxa. Un dels objectius principals de la
sessió era practicar la introducció d’activitats en
aquest calendari comú, explorar les seves possibilitats
i fer propostes de millora. Alguns dels suggeriments ja
s’han posat en pràctica, i els demés s’han classificat
segons el grau de dificultat i s’estan estudiant.

La intenció és que amb el temps el calendari serveixi per recollir i difondre tota la
informació sobre actes relacionats amb la sostenibilitat a Barcelona,  però també per
evitar la superposició d’actes i per buscar col·laboracions a l’hora de programar.

Consulteu el web! www.bcn.es/agenda21

ACCIÓ 21

Ecoauditories sobre residus en organitzacions signants del Compromís Ciutadà
per la Sostenibilitat
Deu entitats, empreses i institucions de Barcelona participaran durant l’any 2005 en el
projecte d'ecoauditories de residus coordinat pel Centre d'Ecologia i Projectes
Alternatius (CEPA) en el marc de l’Agenda 21. L'ecoauditoria de residus que s’ha
proposat als signants del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat s'entén com un
procés voluntari d'autoavaluació que permet reflexionar sobre la pròpia pràctica de
l'organització i identificar mesures de millora aplicables a la seva realitat i
funcionament. Per altra banda, ofereix una oportunitat d'acció que pot anar més enllà
de l'organització i implicar o influenciar els usuaris. L'abast i característiques del pla
d'acció que es decideixi realitzar dependrà de l'entitat.

L'ecoauditoria inclou les fases de diagnosi, realització de propostes de millora,
aprovació del pla d’acció i avaluació i reajustament. Els deu participants adquireixen el
compromís d'assignar una persona o grup de treball responsable, i el CEPA
coordinarà i dinamitzarà el procés i en farà un seguiment. El gener de 2005
s'establiran els primers contactes i el mes de febrer es convocarà una primera sessió
de treball amb totes les organitzacions participants per exposar els objectius, dinàmica
de treball i calendari de trobades i reunions.

Organitzacions que participaran en el procés d’ecoauditoria de residus:
ACCIÓ ESCOLTA DE CATALUNYA

CENTRE CÍVIC CAN DEU (LES CORTS), en col·laboració amb el CEDAM (CENTRE CATALÀ
D'EDUCACIÓ AMBIENTAL)
CREU ROJA

ELEKTRON - NORTKELE

FEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS DE VEÏNS DE BARCELONA

FUNDACIÓ CLAROR

FUNDACIÓ PERE TARRÉS

JUSTÍCIA I PAU

PARCS I JARDINS DE BARCELONA. INSTITUT MUNICIPAL

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA
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Els esmorzars d’Acció 21 s’acomiaden...fins l’any vinent
El passat 12 de novembre va tenir lloc al Reial Cercle Artístic de Barcelona el cinquè
i darrer esmorzar d’Acció 21 de l’any 2004. Van presentar el seu Pla d’Acció la
Fundació Natura, el Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona i
l’Institut Municipal de Parcs i Jardins de Barcelona.

Andreu González va presentar la Fundació Natura,  entitat
dedicada a la conservació del patrimoni natural, i va
explicar algunes de les actuacions incloses en el seu pla,
entre les quals en destaca el treball per neutralitzar les
emissions de carboni en l’activitat de la Fundació, en les
de socis o voluntaris i en empreses. La neutralització
s’assoleix a través de l’eficiència energètica, la promoció
de les energies renovables i la reforestació.

Laura Alonso va exposar el Pla d’Acció del Col·legi
d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona. Entre les
seves actuacions n’hi ha de caràcter intern, com el sistema de gestió ambiental del
Col·legi o la recollida selectiva dels residus, i d’altres amb projecció al col·lectiu
d’enginyers i a tota la societat, com la convocatòria de premis a la sostenibilitat per a
projectes d’enginyeria.

Finalment, Alba Fransi va presentar el Pla d’Acció de Parcs i Jardins, un organisme
que ja té una llarga trajectòria de compromís amb la jardineria sostenible, i que ha
inclòs en el seu pla, entre d’altres, propostes d’increment dels espais verds, de millora
de la biodiversitat, de reducció del consum d’aigua de reg de la xarxa, de promoció de
la participació ciutadana i d’educació ambiental.

Amb aquesta trobada es tanca un cicle en què s’han presentat públicament quinze
Plans d’Acció. Durant l’any 2005 hi haurà noves oportunitats d’intercanvi de les quals
us informarem en propers butlletins.

Trobareu totes les presentacions de Plans d'Acció que les organitzacions signants del
Compromís han anat exposant als esmorzars d’Acció 21 a:
http://www.bcn.es/agenda21/pagines_noves/esmorzars21.htm

Trobareu les fitxes-resum dels Plans d’Acció a:
http://www.bcn.es/agenda21/A21_PlaAccio.htm

Nous signants del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat
AQA  INGENIEROS CONSULTORES, SL

WE ARE ABLE TO CONSULTORES SL

La llista complerta de signants es pot consultar al web de l’Agenda 21.

Noves organitzacions que han presentat la fitxa-resum del seu Pla d’Acció
ASSOCIACIÓ COMPÀS

FUNDACIÓ PERE TARRÉS

TRIXI SCP

Els Plans d’Acció presentats pels signants es poden consultar en format pdf al
web de l’Agenda 21.
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INICIATIVES 21

8è Concurs d'Idees Ambientals i Sostenibles. L'Oficina Verda: millorem
ambientalment els espais de treball i les aules
Amb la temàtica “L'Oficina Verda”, el Concurs organitzat per la Universitat
Politècnica de Catalunya amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona, l'EMMA i la
Diputació de Barcelona, pretén cercar idees innovadores i aplicables per millorar
problemàtiques ambientals existents als centres educatius i de lleure (millores
tècniques i/o de gestió, iniciatives educatives, de participació, etc.). El Concurs té dues
convocatòries: la convocatòria oberta, adreçada a totes les persones que pertanyin al
sistema educatiu i entitats de lleure, i la convocatòria universitària, adreçada a
estudiants, personal i titulats de les universitats de la xarxa d'universitats de l'institut
Joan Lluís Vives. Cadascuna de les convocatòries té un primer premi de 2400 € i un
segon premi de 1200 €. El termini per presentar propostes és el 31 de març de 2005.

Més informació: www.univers.upc.es/concursos/ideesambientals

 Programa Ecocasa
Des de l'Aula Ambiental del Punt Verd de barri de la Sagrada Família, i fruit de la
col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i la Fundació Terra, es convida els
veïns del barri a fer de casa seva una Ecocoasa. El programa proposa la realització
d’una diagnosi sobre la salut ambiental de l’habitatge i una sèrie de propostes de
millora, a partir de la visita d’un/a tècnic/a que recull les informacions necessàries
sobre els materials que formen l'edifici, l'eficiència dels llums i els aparells elèctrics,
sistemes de climatització, consum d'aigua, gestió dels residus, qualitat de l'ambient
interior, nivells de soroll...

Més informació: www.aulambiental.org

MÉS RECURSOS

Noves guies d’educació ambiental
Totes les persones interessades ja tenen a la seva disposició al Centre de Recursos
Barcelona Sostenible els números 21 i 22 de la col·lecció Guies d’educació ambiental:

- Els animals de companyia
Fruit d’un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i Ecologistes en
Acció, aquesta guia dóna pautes per a una relació respectuosa i responsable amb els
animals.

- Mobilitat més sostenible
Tercera edició de la guia de la mobilitat sostenible, totalment actualitzada i renovada,
que ofereix informació, dades i consells per reflexionar sobre les nostres pautes de
mobilitat i poder canviar-les progressivament.

Totes les guies estan disponibles també en format pdf al web de l’Agenda 21
www.bcn.es/agenda21

L’OCUC publica una guia sobre ecoetiquetatge
L’Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya ha editat una petita guia
il·lustrada titulada Ecoetiquetes: amigues del medi ambient. Es tracta d’un material
succint i pràctic que informa sobre etiquetatge de productes i serveis (distintiu de
garantia de qualitat ambiental, flor europea, etiquetes d’agricultura ecològica,
composició d’envasos i embalatges, gestió dels residus, eficiència energètica, etc.).

Més informació: www.ocuc.org
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Convocatòria de la Fundació “la Caixa” d’ajuts a projectes ambientals
Fins el 25 de febrer de 2005 és oberta la convocatòria d’ajuts a projectes ambientals
de la Fundació “la Caixa”. La convocatòria comprèn dos apartats: un d’específic, per a
actuacions en l’àmbit dels residus, i un de general,  per a actuacions en els àmbits de
la protecció de la biodiversitat i conservació d’espais naturals, la difusió i la informació
ambiental i la sostenibilitat en l’ús dels recursos naturals. La dotació màxima serà de
60.000 euros en el primer cas i 100.000 euros en el segon.

Més informació: www.fundacio.lacaixa.es

US RECOMANEM...

...que tingueu present el comerç just en els regals i aliments de Nadal. Aquí teniu
algunes propostes:

- La Xarxa de Consum Solidari té a la seva botiga de la plaça de Sant Agustí Vell
torró de comerç just i agricultura biològica elaborat amb cacau de República
Dominicana i sucre d'Equador. També hi trobareu ametlles de Tarragona, cava
biològic  i nombrosos productes alimentaris i d’artesania. Més informació:
www.xarxaconsum.org/

- Cooperacció-Comerç Just tracta de promoure  la incorporació del "Cafè Solidari"
a les cistelles nadalenques que algunes  institucions públiques, associacions i
empreses privades elaboren. Les persones interessades podeu trucar al telèfon
93 318 34 25. Més informació: www.cooperaccio.org/cat/C-Just/

...que visiteu l’exposició “L’energia... l’estalvi... i jo”. Mostra les diferents maneres
d’obtenir energia i d’estalviar energia a la llar. La trobareu fins el 16 de gener de 2005
al Centre Cívic Sant Andreu (C/ Gran de Sant Andreu, 111).

...que utilitzeu el calendari d’activitats en xarxa dels signants del Compromís
Ciutadà per la Sostenibilitat a www.bcn.es/agenda21 . Consulteu-lo i animeu-vos a
introduir-hi les vostres pròpies activitats! Si no teniu encara clau d’accés, demaneu-la a
la secretaria de l’Agenda 21.

INDICADORS DE L'AGENDA 21 DE BARCELONA

Indicador 18: Població amb estudis universitaris finalitzats

Dades de 2003: 27%

Tendència desitjada: augment

Paràmetre de càlcul: (Població amb estudis universitaris superiors i mitjans
finalitzats/població major de 18 anys) * 100

Font: Ajuntament de Barcelona. Direcció de Serveis d’Estudis i Avaluació
Nota: Amb l’objectiu de disposar anualment de les dades s’ha renovat la font d’informació.

Fa referència a l'objectiu 7 del Compromís Ciutadà: augmentar la cohesió social,
enfortint els mecanismes d’equitat i participació

Línia d'acció relacionada: 7.1 (podeu consultar el text íntegre del Compromís Ciutadà a
http://www.bcn.es/agenda21)
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ACTIVITATS

DEL CONSELL MUNICIPAL DE MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT

El dimarts 21 de desembre a les 17.30 h tindrà lloc al Saló de Cent de l’Ajuntament de
Barcelona la reunió plenària del Consell Municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat.
A l’acte es presentarà la memòria de gestió del Consell de l’any en curs, la proposta
d’actuació per al 2005 i la proposta de Pla d’Acció per la sostenibilitat de l’Ajuntament
de Barcelona. L’acte clourà amb el lliurament dels premis Acció 21 de l’any 2004.

Agrairem la confirmació de l’assistència a la secretaria tècnica del Consell
(tcastiella@mail.bcn.es)

Dirigiu qualsevol informació, consulta o suggeriment a:

Secretaria Agenda 21
Centre de Recursos Barcelona Sostenible
c. Nil Fabra, 20
Tel: 93 237 47 43
Fax: 93 237 08 94
agenda21@mail.bcn.es
www.bcn.es/agenda21


