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ATORGATS ELS PREMIS ACCIÓ 21 DE L’ANY 2004

El passat mes de desembre es van concedir els premis Acció 21 a projectes realitzats
o iniciats durant l’any 2004 que contribuïssin als objectius del Compromís Ciutadà per
la Sostenibilitat. A criteri del Jurat, en els 10 projectes guardonats hi conflueixen
simultàniament qualitats rellevants com el seu caràcter exemplificador, generalitzable i
innovador, la importància de la implicació i participació generada al seu voltant i l’abast
dels seus efectes en termes de beneficis socioambientals i nombre de beneficiaris. Les
iniciatives premiades són les següents:

♦ Fòrum d’Educació Ambiental. Per renovar l’educació davant els reptes de la
sostenibilitat,  presentada per la Societat Catalana d’Educació Ambiental.

♦ Fundació Futur,  presentada per la Fundació Futur.

♦ Projecte de reintroducció del falcó pelegrí a la ciutat de Barcelona,  presentada per
Thalassia, Estudis Ambientals, SL.

♦ Sant Jordi diferent i sostenible, presentada per l’AMPA IES Vila de Gràcia. Es
tracta d’una iniciativa desenvolupada conjuntament amb el CEIP JM Jujol, el
CEIPM Patronat Domènech, el CEIPM Reina Violant i les biblioteques Julià de
Capmany i Vila de Gràcia.

♦ Model d’impremta sostenible,  presentada per El Tinter, Arts Gràfiques, Edicions
i Produccions, SAL.

♦ Els premis a la sostenibilitat per a projectes d’enginyeria,  presentada pel Col·legi
d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona.

♦ Pla per afavorir la convivència al Poble Sec,  presentada per la Coordinadora
d’Entitats del Poble Sec.



2

♦ Projecte refugi sostenible,  presentada per l’Institut de Ciència i Tecnologia
Ambientals. Universitat Autònoma de Barcelona.

♦ Per una conducció segura i sostenible a la missatgeria,  presentada pel Gremi de
Missatgeria de Catalunya.

♦ Educació ciutadana i gestió de la fauna aquàtica als parcs urbans de la ciutat de
Barcelona,  presentada per l’Associació per a l’Estudi de l’Ecologia i el Medi
Ambient- ECOIMA.

El lliurament dels premis va tenir lloc el passat 21 de desembre al Saló de Cròniques
de l’Ajuntament de Barcelona. L’acte va ser presidit pel Jurat, i entre els assistents hi
havia membres del Consell Municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat i persones
vinculades a les associacions, empreses i institucions guardonades, que van donar a
l’esdeveniment una gran calidesa.

Igual que l’any passat, la revista Sostenible anirà publicant articles de les 10 iniciatives
guardonades. També podeu llegir l’article sobre els premis aparegut al diari Avui el dia
9 de gener, amb el títol Un Sant Jordi diferent i sostenible.

Més informació: www.bcn.es/agenda21

ACCIÓ 21

Projecte Oreneta
Per iniciativa de Galanthus Associació i Thalassia Estudis Ambientals,
l’Ajuntament de Barcelona ha endegat el Projecte Oreneta. Aquest projecte es proposa
fer un cens de les orenetes, falciots i ballesters de la ciutat; fomentar la protecció dels
nius existents i potenciar la recuperació de la població d’aquests ocells. Les actuacions
previstes contemplen, entre d’altres, la recerca de llocs de cria i la instal·lació de nius
artificials. La col·laboració en els treballs és oberta a les escoles i a qualsevol persona
interessada, per a la qual cosa ja s’ha editat un fullet divulgatiu del projecte que alhora
serveix com a guia d’identificació dels ocells i els nius. El fullet inclou una fitxa
d’observació que es pot enviar al Centre de Recursos Barcelona Sostenible un cop
omplerta amb les dades de què hom disposi.

Durant el mes de febrer es faran al Centre de Recursos Barcelona Sostenible dues
sessions sobre el projecte: una xerrada el dimarts 8 de febrer a les 18.30 h i un taller
de construcció de nius artificials el dijous 10 de febrer a les 18.30 h.

El projecte Oreneta s’integra a l’objectiu 1 del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat:
protegir els espais lliures i la biodiversitat, i ampliar el verd urbà.

Més informació: recursos@mail.bcn.es
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Noves organitzacions que han presentat la fitxa-resum del seu Pla d’Acció
ORGANITZACIÓ DE CONSUMIDORS I USUARIS DE CATALUNYA - OCUC
Els Plans d’Acció presentats pels signants es poden consultar en format pdf al
web de l’Agenda 21.

INICIATIVES 21

El carsharing ja està en període de rodatge
El carsharing ha iniciat el seu període de proves, que s’allargarà fins a finals d’aquest
mes de gener. El rodatge s’ha iniciat amb un centenar de socis i deu vehicles, que ja
estan circulant per Catalunya.

El carsharing o cotxe compartit és un concepte modern de mobilitat que promou l’ús
racional dels mitjans de transport i que ofereix la possibilitat d’utilitzar un vehicle quan
es necessita, sense haver de ser-ne el propietari. A Catalunya, aquesta iniciativa és
promoguda per Catalunya Carsharing S.A., una empresa participada per la Generalitat
de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona, l’Associació per a la Promoció del
Transport Públic, Transports Metropolitans de Barcelona, Ferrocarrils de la
Generalitat de Catalunya, Barcelona Serveis Municipals, l’Institut Català d’Energia i
Applus.

Més informació: www.catalunyacarsharing.com

Convocat el 4t Premi Embat d’Educació Ambiental
Embat Llibres i l’Editorial Graó han convocat la quarta edició del Premi Embat
d’Educació Ambiental, amb l’objectiu de difondre treballs que facin aportacions
significatives al desenvolupament d’aquesta estratègia. S’hi poden presentar les obres
inèdites, escrites en qualsevol llengua de l’Estat espanyol, que tractin d’aspectes
teòrics i/o pràctics de l’educació ambiental. El premi és de 3.000 euros, i la publicació
del treball guanyador a la col·lecció Monografies d’Educació Ambiental editada per la
Societat Catalana d’Educació Ambiental, la Societat Balear d’Educació Ambiental i
l’Editorial Graó. El termini de presentació d’originals finalitza el 13 de juny de 2005.

Trobareu les bases de la convocatòria a www.grao.com/

MÉS RECURSOS

Traduccions de la col·lecció Guies d’educació ambiental
Diverses publicacions de la col·lecció Guies d’educació ambiental de l’Ajuntament de
Barcelona estan disponibles en castellà, però a més algunes han estat traduïdes a
altres idiomes, responent a l’interès que han mostrat institucions de fora de Catalunya:

- Núm. 4. Propostes senzilles per reduir residus. Disponible en castellà en formats
paper i pdf

- Núm. 9: Guia de l’oficina verda. Disponible en anglès en format pdf.

- Núm. 10. Les festes més sostenibles. Disponible en castellà i en euskera en
paper i en anglès en format pdf.

- Núm. 15. Afegeix un toc de mediambient a la teva acció sindical. Disponible en
castellà en format pdf.
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Podeu obtenir les guies al web de l’Agenda 21 i al Centre de Recursos Barcelona
Sostenible.

US RECOMANEM...

...que participeu a les activitats d’hivern del Centre de Recursos Barcelona
Sostenible
Aquest mes us ofereix:

- dimecres 26 de gener, a les 18 h, presentació d’una nova edició, actualitzada i
ampliada, dels reculls de recursos pedagògics editats en col·laboració amb la
Societat Catalana d’Educació Ambiental. Els reculls estan centrats en
l’energia, l’aigua, els materials i residus, la biodiversitat i el consum. A la sessió
es lliuraran els reculls i es farà un taller per veure com utilitzar-los a la pràctica.

- dijous 27 de gener, a les 19.15 h, i dissabte 29 de gener, a les 9.30 h,
descoberta geològica de Barcelona, a càrrec de Joan Cuyàs, membre de
Depana. L’activitat consta d’una xerrada el primer dia i un itinerari a peu el segon
dia.

Podeu consultar totes les activitats d’hivern del CRBS i apuntar-vos-hi al web
www.bcn.es/agenda21/crbs

 ...que us presenteu al Premi Albert Pérez-Bastardas. La Fundació Roca i Galès, a
través de la seva revista Cooperació Catalana, convoca el IX Premi d’articles
periodístics de coneixement i defensa del medi ambient. Poden optar-hi articles inèdits
escrits en català amb una extensió de 3 a 6 fulls. El premi està dotat amb 650 euros, i
el termini de presentació finalitza el 23 d’abril.

Més informació: cc@rocagales.org

...que us informeu sobre la sessió La gestió dels residus de la construcció, que
organitza el Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona, el proper
27 de gener de 9 a 13 h a la sala d’actes del Col·legi.

Més informació i inscripcions: www.apabcn.es/matins

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 superiors i mitjans finalitzats/població major de
18 anys) * 100

Font: Ajuntament de Barcelona. Direcció de Serveis d’Estudis i Avaluació

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 passat 21 de desembre va tenir lloc al Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona la
reunió plenària anual del Consell Municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat. La
sessió va començar amb l’informe de gestió del Consell de l’any 2004 i les propostes
d’actuació per al 2005. A continuació, es va presentar l’esborrany de Pla d’Acció 21 de
l’Ajuntament de Barcelona, actualment en període de revisió, i l’informe
d’ambientalització municipal (disponible en pdf al web de l’Oficina Verda). També es va
comunicar als membres del Consell que a partir d’ara aquest actuarà com a Consell
Consultiu de l’Agència d’Energia de Barcelona. L’acte va finalitzar amb un torn
d’intervencions dels membres del Consell.

Clau de colors de l’Info 21:
En vermell: organització signant del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat
En blau i/o subratllat: text amb hipervincle

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


