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Convenció dels signants 2005
Compromís Ciutadà per la  Sostenib i l i tat

Com ja hem anat informant, enguany es realitzarà a Barcelona una Convenció dels
signants del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat, durant la qual es farà balanç dels
avenços assolits tres anys després de l’aprovació del Compromís i es definiran els
principals reptes pendents per als propers anys. Aquest esdeveniment serà també una
nova oportunitat per a l’intercanvi i el treball en xarxa entre els actors per la sostenibilitat.

El punt àlgid de la Convenció serà una jornada que tindrà lloc el mes d’octubre, però
bona part de la feina ja ha començat. L’Info 21 us mantindrà informats sobre el treball
de preparació de la Convenció, a través d’aquest nou apartat creat amb aquesta
finalitat. Avui hi trobareu informació sobre els grups de treball i sobre el catàleg de
bones pràctiques de les organitzacions signants del Compromís que s’està preparant.

Grups de treball
Actualment s’estan creant 10 grups de treball, un per cada objectiu del Compromís,
per compartir la feina feta per cada organització, valorar els avenços conjunts i definir
els reptes prioritaris. Cada grup està convocat a dues reunions, una a l’abril i l’altra al
maig. Una part de la feina, especialment després de la primera reunió, es farà per via
telemàtica.

El nombre d’entitats que s’han inscrit als grups de treball és força elevat, de manera
que alguns ja s’han tancat per no perjudicar la dinàmica de les reunions. Els signants
interessats encara teniu la possibilitat d’inscriure-us als grups que resten oberts.
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Grups de treball

1. Espais lliures i biodiversitat.
Reunions: 5 d’abril i 3 de maig, de 18.30 a 20.30 h.

6. Residus
Reunions: 14 d’abril i 12 de maig, de 18.30 a 20.30 h.
Complet

2. Ciutat compacta; espai públic de qualitat.
Reunions: 4 d’abril i 4 de maig, de 18.30 a 20.30 h.

7. Cohesió social
Reunions: 19 d’abril i 17 de maig, de 18.30 a 20.30 h.

3. Mobilitat
Reunions: 7 d’abril i 5 de maig, de 18.30 a 20.30 h.
Complet

8. Activitat econòmica
Reunions: 20 d’abril i 18 de maig, de 18.30 a 20.30 h.

4. Qualitat ambiental i salut
Reunions: 12 d’abril i 10 de maig, de 18.30 a 20.30 h.

9. Educació i comunicació ambiental
Reunions: 21 d’abril i 19 de maig, de 18.30 a 20.30 h.
Complet

5. Recursos naturals
Reunions: 13 d’abril i 11 de maig, de 18.30 a 20.30 h.

10. Impacte sobre el planeta i cooperació
internacional
Reunions: 26 d’abril i 24 de maig, de 18.30 a 20.30 h.
Complet

Un cop realitzada la inscripció, us farem arribar materials de treball i informació més
detallada sobre les reunions i el lloc de realització.

Més informació i inscripcions: www.bcn.es/agenda21/convencio

Catàleg de bones pràctiques
La Convenció serà un bon moment per compartir experiències i, en especial, per
comunicar les actuacions incloses en el pla d’acció de cada organització. Amb aquest
objectiu, es publicarà un Catàleg de bones pràctiques amb iniciatives de les
organitzacions signants.

Tots els signants han rebut ja la invitació a proposar entre una i tres bones pràctiques
que duguin a terme, que siguin concretes i fàcilment transferibles. Entre les
proposades se’n seleccionarà una per ser inclosa al catàleg.

Volem donar les gràcies a tots aquells que ja heu enviat les vostres bones pràctiques, i
recordar als que encara no ho heu fet que només cal que feu arribar a la secretaria de
l’Agenda 21 els títols de les bones pràctiques proposades i una línia de descripció, i
indiqueu també en quina fase es troba el vostre pla d’acció.

Per més informació, adreceu-vos a la secretaria de l’Agenda 21.

ACCIÓ 21

Presentació de projectes de l’Agenda 21 Escolar per al curs 2005-2006
Els centres d’ensenyament de Barcelona que vulguin presentar un projecte sobre la
seva Agenda 21 per al curs 2005-2006, ja tenen a la seva disposició el formulari de
presentació i sol·licitud d’ajuts. Poden obtenir-lo al web de l’Agenda 21 Escolar
www.bcn.es/agenda21/A21_ESCOLAR.htm o demanar-lo a la secretaria de l’Agenda
21 Escolar. El termini de presentació finalitza el 6 de maig.

Els dies 5 d’abril a les 18 h i 7 d’abril a les 13 h es realitzaran al Centre de Recursos
Barcelona Sostenible reunions informatives adreçades a centres interessats que
encara no participen al programa Agenda 21 Escolar.

Més informació:
www.bcn.es/agenda21/A21_ESCOLAR.htm agenda21escolar@mail.bcn.es
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Noves organitzacions que han presentat la fitxa-resum del seu Pla d’Acció
COMISSIONS OBRERES. UNIÓ SINDICAL DEL BARCELONÈS

EURYBIA, ASSOCIACIÓ PER AL FOMENT DEL MEDI MARÍ

PEDAL SCCL DE BICI MISSATGERIA

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

INICIATIVES 21

Campanya “Ningún niño boliviano sin libro”
Aquest Sant Jordi, l'Associació Espanyola Per a l'Ensenyament de les Ciències de la
Terra (AEPECT) i l’Agenda 21 Escolar organitzen per segon any consecutiu la
campanya “Ningún niño boliviano sin libro”. L’AEPCT desenvolupa des de l’any 2001
un projecte solidari de formació de mestres a Bolívia, i se n’havia adonat que en
aquest país els llibres per a infants i joves són un bé escàs i car.

Totes les entitats, institucions i empreses que vulguin participar d’aquesta iniciativa
poden aportar llibres propis o demanar la col·laboració dels seus membres. La manera
d’organitzar-ho és la següent:

- l’entitat col·laboradora ha de recollir llibres de contes, poesia i novel·les en castellà
per a infants i joves entre 0 i 16 anys; no llibres de text

- serà un gran ajut que la mateixa entitat classifiqui els llibres per edats en diferents
caixes: 0-6 anys, 6-12 anys i 12-16 anys. Cal indicar-ho a la caixa i identificar-la amb el
nom de l’entitat.

- del 25 al 30 abril exclusivament, cal portar les caixes a l’Aula Ambiental del Punt
Verd de la Sagrada Família (Lepant, 281-283).

Més informació: agenda21escolar@mail.bcn.es

MÉS RECURSOS

Nous reculls de recursos sobre aigua, energia i materials i residus
Ja està disponible al web de l’Agenda 21 la versió actualitzada i ampliada dels reculls
de recursos sobre aigua, energia i materials i residus. Hi torbareu una selecció de
lectures bàsiques, lectures d’aprofundiment, llibres per a infants i joves, materials
didàctics, vídeos, jocs, material multimèdia, webs, activitats, visites i adreces d’interès
sobre aquestes temàtiques. La col·lecció de reculls de recursos també n’inclou d’altres
sobre biodiversitat, consum, mobilitat, sons i sorolls, jocs, participació i principis de
sostenibilitat. La majoria dels materials citats en els reculls es poden consultar al servei
de documentació del Centre de Recursos Barcelona Sostenible.

Els reculls de recursos han estat realitzats per la Societat Catalana d’Educació
Ambiental amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona.

Podeu obtenir-los en format pdf a www.bcn.es/agenda21/A21_ESCOLAR.htm (vegeu
l’apartat “Documents”).
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US RECOMANEM...

...no oblideu que el calendari en xarxa del web de l’Agenda 21 us informa sobre les
activitats organitzades pels signants del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat. Per
als propers dies hi trobareu les conferències de l’Aula d’Ecologia 2005 i activitats de
Barcelona Camina, el Zoo de Barcelona, els Enginyers Industrials de Catalunya i
el CEDAM.

Més informació: www.bcn.es/agenda21

INDICADORS DE L'AGENDA 21 DE BARCELONA

Indicador 20: Grau d’associacionisme

Dades de 2002: 23,8%

Tendència desitjada: augment

Paràmetre de càlcul: població que diu pertànyer o ser voluntari d’una associació / població
total de Barcelona) * 100

Font: Ajuntament de Barcelona. Direcció de Serveis d’Estudis i Avaluació (Enquesta de
valors socials 2002)

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

Línia d'acció relacionada: 7.9 (podeu consultar el text íntegre del Compromís Ciutadà a
http://www.bcn.es/agenda21)

ACTIVITATS

DEL CONSELL MUNICIPAL DE MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT

Reunió del grup de treball de l’energia
El passat 3 de març va tenir lloc una reunió del grup de treball de l’energia, amb
nombrosa assistència. La reunió es va dedicar de manera monogràfica a l’ordenança
sobre captació solar tèrmica a Barcelona. Es va informar sobre el balanç de l’aplicació
de l’Annex sobre captació solar tèrmica de l’ordenança General de Medi Ambient Urbà
de Barcelona (“Ordenança solar”) i es va presentar una primera versió de proposta de
revisió.

Les aportacions del grup de treball de l’energia per a la revisió de l’ordenança
inclouen:

- Contemplar incentius fiscals i altres estímuls per incorporar captadors solars en
edificis ja construïts; oferir ajuts més atractius

- Crear una ordenança sobre instal·lacions solars fotovoltaiques

- Fer campanyes informatives, destacant els beneficis ecològics (reducció de les
emissions de CO2) més que els econòmics

- Impulsar la formació de professionals del manteniment

- Fer una tasca educativa d’acompanyament amb els constructors i altres agents
implicats en les instal·lacions

- Estudiar bones pràctiques existents en altres indrets i la seva aplicabilitat

- Fer un seguiment de les instal·lacions i el seu ús, a part de les llicències concedides
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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


