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Convenció dels signants 2005
Compromís C iutadà per  la  Sostenib i l i tat

Reunions de tots els grups de treball de preparació de la Convenció
Durant el mes d’abril s’han realitzat les primeres 10 reunions dels grups de treball de
preparació de la Convenció dels signants del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat.
La convocatòria ha despertat gran interès entre
els col·lectius signants, i s’han inscrit als grups
prop d’un centenar d’entitats, empreses,
institucions i centres d’ensenyament, a més de
representants dels diferents sectors de
l’Ajuntament de Barcelona i instituts municipals.

Aquest primer torn de reunions s’ha dedicat a
exposar i compartir el que s’ha fet fins ara, el que
queda per fer i el que s’ha après en el procés,
des de cada una de les organitzacions
participants. S’han presentat una gran varietat
d’iniciatives, moltes d’elles noves per a alguns
dels membres del mateix grup, els quals s’han conegut en aquestes trobades.

mailto:agenda21@mail.bcn.es
http://www.bcn.es/agenda21
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Cada grup de treball compta amb el suport d’un facilitador, responsable de la dinàmica
de treball, i d’un relator, expert en l’objectiu del Compromís corresponent. El relator
recull les aportacions fetes i, juntament amb altres dades, les utilitza per confeccionar
unes llistes provisionals dels avenços més significatius assolits i dels principals reptes
a abordar en els propers anys a la ciutat. Aquestes propostes s’estan publicant en uns
fòrums de debat a internet, de manera que els membres dels grups de treball en poden
fer una  valoració per via telemàtica.

Ja es poden consultar a internet les propostes d’avenços fets i reptes oberts en relació
amb els objectius 1, 2, 3 i 6 del Compromís:

Grup 1- Espais lliures i biodiversitat:
www.bcn.es/agenda21/convencio/grup1

Grup 2- Ciutat compacta; espai públic de
qualitat:
www.bcn.es/agenda21/convencio/grup2

Grup 3- Mobilitat:
www.bcn.es/agenda21/convencio/grup3

Grup 6- Residus:
www.bcn.es/agenda21/convencio/grup6

Les propostes dels demés grups de
treball s’aniran fent públiques a internet
en els propers dies.

El dia 3 de maig, el grup 1 estrenarà la segona ronda de reunions, que es dedicaran a
consensuar els avenços i els reptes de treball conjunt a la ciutat.

Des d’aquestes línies agraïm la col·laboració de les entitats i institucions signants que
cedeixen els espais per a la realització de les trobades dels grups de treball a la seva
seu: Agència d’Energia de Barcelona, Col·legi d’Arquitectes de Catalunya,
Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, Col·legi de Periodistes de Catalunya,
Foment del Treball Nacional, Institució Catalana d’Història Natural, Justícia i Pau,
Sector de Seguretat i Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona, Sector de Serveis
Urbans i Medi Ambient de l’Ajuntament de Barcelona, SETEM i Societat Catalana
d’Educació Ambiental. Moltes gràcies!

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

Envieu les vostres bones pràctiques per al catàleg col·lectiu!
La secretaria de l’Agenda 21 ha rebut fins aquest moment 122 iniciatives de 44
organitzacions signants del Compromís per ser incloses al Catàleg de bones
pràctiques col·lectiu que es publicarà amb motiu de la Convenció, i del qual ja s’ha
iniciat la redacció.

Si encara no les heu enviat, feu-ho abans de finalitzar aquest mes d’abril. És molt
senzill: seleccioneu entre una i tres bones pràctiques que dugueu a terme, que siguin
concretes i fàcilment transferibles, i feu arribar a la secretaria de l’Agenda 21 el títol i
una línia de descripció de cada una. Entre les que proposeu se’n seleccionarà una per
ser inclosa al catàleg. No oblideu indicar el nom de l’organització i la persona de
contacte per aquest tema.

Per més informació, adreceu-vos a la secretaria de l’Agenda 21
agenda21@mail.bcn.es

http://www.bcn.es/agenda21/convencio/grup1
http://www.bcn.es/agenda21/convencio/grup2
http://www.bcn.es/agenda21/convencio/grup3
http://www.bcn.es/agenda21/convencio/grup6
http://www.bcn.es/agenda21/convencio
mailto:agenda21@mail.bcn.es
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ACCIÓ 21

S’obre la convocatòria de Premis Acció 21 2005
El Consell Municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat convoca per tercer any
consecutiu els Premis Acció 21 per estimular iniciatives d’acció dels diferents
col·lectius ciutadans, que suposin una contribució efectiva a l’assoliment dels objectius
del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat. Es convoquen 10 premis, d’un màxim de
5.000 euros cada un, a les millors iniciatives d’acció, exemplificadores i
generalitzables, que estiguin en curs o hagin estat realitzades en el darrer any. La
convocatòria és oberta a totes les entitats i empreses de Barcelona. El termini de
presentació finalitza el 30 de setembre de 2004, de manera que els interessats teniu
un bon marge de temps per decidir-vos. Animeu-vos!

Trobareu les bases completes i informació sobre els guardonats en les convocatòries
anteriors a www.bcn.es/agenda21/accio21/premis.htm

Si teniu dubtes sobre la documentació que cal presentar, secretaria de l’Agenda 21
agenda21@mail.bcn.es

Nous signants del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat
GRUP CÍVIC DE SANT ANDREU

LA VOLA COMPANYIA DE SERVEIS AMBIENTALS

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
BICICLETA CLUB DE CATALUNYA

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

MÉS RECURSOS

Recull de recursos sobre alimentació i salut
Aquest dijous 28 d’abril, a les 18 h, es presenta al Centre de Recursos Barcelona
Sostenible el recull de recursos número 11, Alimentació i salut. Es realitzarà el taller El
mercat, a càrrec de l’Escola del Consum de Catalunya i s’exposaran llibres i materials
didàctics sobre el tema. El recull ha estat realitzat per la Societat Catalana
d’Educació Ambiental en col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona. Us hi
esperem!

Més informació: www.bcn.es/agenda21/crbs

US RECOMANEM...

..que assistiu a les xerrades sobre adolescència, consum i sostenibilitat que es
faran els dies 4 i 11 de maig de 18 a 19.30 h a l’Escola Vedruna Àngels (plaça dels
Àngels, 3), en el marc del programa Agenda 21 Escolar. La xerrada del dimecres 4 de
maig, Joves i consumisme, serà a càrrec d’Isaac González i Ricard Benito, i la del
dimecres 11 de maig, Reptes i oportunitats educatives, a càrrec de Jordi Collet. Els

http://www.bcn.es/agenda21/accio21/premis.htm
mailto:agenda21@mail.bcn.es
http://www.bcn.es/agenda21/crbs
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tres ponents són sociòlegs de la joventut i desenvolupen les seves activitats com
investigadors a l’Institut de Govern i Polítiques Públiques de la Universitat Autònoma
de Barcelona.

Més informació: www.bcn.es/agenda21/A21_ESCOLAR.htm

...que participeu a les xerrades-col·loqui del cicle La inseguretat alimentària,
organitzat per Ecoconcern-Innovació social. Tindran lloc al Centre de Recursos
Barcelona Sostenible els dimecres 11 de maig i 18 de maig, a les 19 h.

Més informació: www.bcn.es/agenda21/crbs

 ...que visiteu la 1ª mostra d’objectes creats amb materials de rebuig Reciclant, el
dijous 12 de maig, de 13 a 22 h, al Centre Cívic Pati Llimona (Regomir, 3). Els objectes
que s’exposaran han estat realitzats amb materials de rebuig per alumnes de centres
que participen a l'Agenda 21 Escolar. Per la tarda hi haurà una conferència a càrrec
del dissenyador Miquel Puig i una taula rodona amb participació de professors i
professores del CEIPM Arc Iris, el CEIPM Parc del Guinardó i l’Escola Virolai.
Més informació: www.bcn.es/agenda21/A21_ESCOLAR.htm

Recordeu 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 activitats de Justícia i Pau, la biblioteca Vila de Gràcia,
l’Aula Ambiental de la Sagrada Família, Barcelona Camina, els Enginyers
Industrials de Catalunya, Depana, AIRES - Plataforma Catalana d'Empreses
d'Inserció, l’Associació Hàbitats - Projecte Rius i el CEDAM, a més de les
conferències de l’Aula d’Ecologia 2005, les reunions de l’Agenda 21 i les activitats de
l’Agenda 21 Escolar.

Més informació: www.bcn.es/agenda21

INDICADORS DE L'AGENDA 21 DE BARCELONA

Indicador 22: nombre d’organitzacions que han obtingut certificació ambiental

Dades de 2003: 190 organitzacions

Tendència desitjada: augment

Paràmetre de càlcul: nombre d’organitzacions públiques o privades que han obtingut
certificació ISO 14000, EMAS o el Distintiu de Garantia i Qualitat Ambiental

Font: Generalitat de Catalunya. Departament de Medi Ambient

Govern Basc (IHOBE)

Fa referència a l'objectiu 8 del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat: potenciar
l’activitat econòmica orientada cap a un desenvolupament sostenible

Línia d'acció relacionada: 8.2

Podeu consultar el text íntegre del Compromís Ciutadà a www.bcn.es/agenda21

Podeu consultar l’informe complet dels indicadors de l’Agenda 21 de Barcelona de l’any
2004 a www.bcn.es/agenda21/A21_text/indicadors/Indicadors_A21_2004.pdf

http://www.bcn.es/agenda21/A21_ESCOLAR.htm
http://www.bcn.es/agenda21/crbs
http://www.bcn.es/agenda21/A21_ESCOLAR.htm
http://www.bcn.es/agenda21
http://www.bcn.es/agenda21
http://www.bcn.es/agenda21/A21_text/indicadors/Indicadors_A21_2004.pdf
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ACTIVITATS

DEL CONSELL MUNICIPAL DE MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT

Reunió de la Comissió Permanent ampliada
El dimarts 24 de maig, a les 18.30 h, tindrà lloc al Saló de Cròniques de l’Ajuntament
de Barcelona una reunió de la Comissió Permanent, oberta a tots els membres del
Consell que hi vulguin assistir. La reunió es dedicarà de manera monogràfica a qualitat
de l’aire i salut pública a la ciutat de Barcelona.

Agrairem que confirmeu l’assistència a la secretaria del Consell tcastiella@mail.bcn.es

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

mailto:tcastiella@mail.bcn.es
mailto:agenda21@mail.bcn.es
http://www.bcn.es/agenda21

