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

Els grups de treball de preparació de la Convenció consensuen els avenços
assolits i els reptes prioritaris
El passat 31 de maig van finalitzar les reunions
dels grups de treball de preparació de la Convenció
de signants del Compromís Ciutadà per la
Sostenibilitat. Durant els mesos d’abril i maig els
membres dels 10 grups s’han trobat en dues
ocasions per compartir experiències sobre cada un
dels objectius del Compromís i debatre sobre els
avenços més significatius en els darrers anys i els
principals reptes a afrontar a partir d’ara. Una part
de les aportacions s’ha realitzat a través de fòrums
de deliberació oberts a internet entre reunió i
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reunió, de manera que a les segones trobades s’han pogut acordar molts dels
continguts i aprofundir en les reflexions. Tot i
així, en diversos casos s’ha decidit obrir un
darrer debat telemàtic abans de donar per
definitius els llistats d’avenços i reptes.

Aquests llistats inclouen una mitjana de 15
propostes d’avenços i 12 propostes de reptes
per cada objectiu del Compromís. Tots els
textos es poden consultar a internet, com també
els resultats de les valoracions que n’han fet els
membres dels grups de treball. Podeu accedir-hi
des de www.bcn.es/agenda21/convencio

Aquests resultats són el punt de partida per l’informe que es presentarà a la Convenció
de signants del Compromís el 20 d’octubre. També s’estan utilitzant com a base per al
guió d’un vídeo sobre les actuacions més significatives desenvolupades en els darrers
3 anys que es presentarà i lliurarà durant aquesta mateixa jornada.

20 d’octubre de 2005: reserveu-vos la data a l’agenda!!!
El dijous 20 d’octubre d’enguany tindrà lloc a l’edifici Vèrtex del Campus Nord de la
Universitat Politècnica de Catalunya la Convenció dels signants del Compromís
Ciutadà per la Sostenibilitat. L’acte durarà matí i tarda i estarà dividit en tres grans
blocs: Avenços, Reptes i Xarxa. Ben aviar rebreu el preprograma i les indicacions per
a la inscripció.

No us ho podeu perdre!

Catàleg de Bones Pràctiques 21
Durant la Convenció es presentarà també el catàleg de bones pràctiques dels signants
del Compromís. Aquesta publicació vol ser alhora una carta de presentació de les
organitzacions compromeses amb la sostenibilitat a Barcelona i una font d’idees
concretes, fàcilment aplicables a moltes entitats, empreses i institucions.

El catàleg està en procés d’elaboració. Aquelles organitzacions que no hagueu pogut
presentar propostes de bones pràctiques i vulgueu ser-hi incloses, poseu-vos en
contacte el més aviat possible amb la secretaria de l’Agenda 21
agenda21@mail.bcn.es .

ACCIÓ 21

Nova guia de l’Agenda 21 personal: 20+1 accions
El dissabte 4 de juny, vigília del Dia Mundial del Medi Ambient, es fa pública la guia de
l'Agenda 21 personal "20+1 accions", editada per l'Ajuntament de Barcelona.
Aquesta guia ofereix exemples pràctics per introduir la sostenibilitat en la nostra vida
quotidiana. Per elaborar-la s’han triat 20 accions concretes amb la idea que cadascuna
fos senzilla en la seva realització i que en el seu conjunt fossin prou diverses com per
donar una idea global de tot allò que entenem que és l’Agenda 21. Entre les iniciatives
que s’hi inclouen hi ha la de fer-se el carnet de la biblioteca, idees per organitzar la
setmana de l'estalvi d'aigua a casa, per preparar un aperitiu sense residus, per reduir
la despesa energètica, per coordinar esforços a través de l'activitat associativa i moltes
d’altres. Però no són ni les úniques ni les més importants! La guia invita els lectors a
dur-les a terme i a proposar l'acció número 21.

Podeu sol·licitar la guia a la secretaria de l’Agenda 21 agenda21@mail.bcn.es

http://www.bcn.es/agenda21/convencio
mailto:agenda21@mail.bcn.es
mailto:agenda21@mail.bcn.es
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Nous signants del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat
CENTRE DE RECURSOS PEDAGÒGICS SANT ANDREU

ECO-UNION

La llista complerta de signants es pot consultar al web de l’Agenda 21:
http://www.bcn.es/agenda21/pagines_noves/signants.htm

Noves organitzacions que han presentat la fitxa-resum del seu Pla d’Acció
ACCIÓ ESCOLTA DE CATALUNYA

CENTRE DE RECURSOS PEDAGÒGICS SANT ANDREU

VERDES RECORDS SL / ASOCIACIÓN CULTURAL ESLABOM

Els Plans d’Acció presentats pels signants es poden consultar en format pdf al
web de l’Agenda 21: http://www.bcn.es/agenda21/A21_PlaAccio.htm

INICIATIVES 21

Setmana de la Bicicleta
Del 6 al 12 de juny té lloc a Barcelona la Setmana de la Bicicleta, organitzada per la
Comissió Cívica del Vianant i la Bicicleta de l'Ajuntament de Barcelona amb la
col·laboració d’Amics de la Bici, Bicicleta Club de Catalunya, Biciclot, Un Cotxe
Menys, Bike-Tech, Espai Bici, Cap Problema, Associació Nexes i la Fundació Natura.
Les activitats programades inclouen préstec gratuït de bicicletes, inspecció tècnica
gratuïta de bicicletes, préstec de bicicletes elèctriques al Centre de Recursos
Barcelona Sostenible, exposicions, tallers, bicicletades diürnes i nocturnes, cinema a
l’aire lliure i la primera concentració de bicicletes plegables de Barcelona. El dijous 9
de juny a diversos punts de la ciutat es realitzarà l’Operació Ring-ring 2005: et donaran
l’esmorzar i regals si hi vas en bici.

Podeu consultar el programa complet a http://www.bacc.info/

Informació sobre l’Operació Ring-ring: http://www.amicsdelabici.org

AIRES organitza una jornada-taller sobre gestió de residus d'aparells elèctrics i
electrònics
El dijous 9 de juny al matí té lloc a la Casa del Món (c/Tàpies, 1-3) la jornada-taller
Valorització de RAEE línia blanca: experiències a l'estat espanyol. Aquesta activitat té
lloc en el marc dels tallers tècnics sobre gestió de RAEE que organitza AIRES
(http://www.airescat.org ), la plataforma catalana d'empreses  recuperadores i
d'inserció sociolaboral de Catalunya.

L’assistència és gratuïta. Més informació i inscripcions al telèfon 93 429 76 29 o
formacio@airescat.org .

http://www.bcn.es/agenda21/pagines_noves/signants.htm
http://www.bcn.es/agenda21/A21_PlaAccio.htm
http://www.bacc.info/
http://www.amicsdelabici.org
http://www.airescat.org
mailto:formacio@airescat.org
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No us perdeu les rutes ambientals per Barcelona!
Durant el mes de juny encara teniu l’oportunitat d’apuntar-vos a les rutes ambientals
per la ciutat que s’ofereixen tant a particulars com a grups organitzats. El programa
s’anomena Com funciona Barcelona? i consisteix en tres recorreguts temàtics que
permeten conèixer instal·lacions i infrastructures relacionades amb l’energia solar, els
residus i l’aigua.

Ruta de l’energia: visita a les instal·lacions solars fotovoltaiques de l’Ajuntament de
Barcelona i al Centre de Recursos Barcelona Sostenible. Tots els dilluns, de 16 a 19 h.

Ruta dels residus: visita al Punt Verd de Sant Andreu i a l’Ecoparc 2. Tots els
dimecres, de 10 a 13 h.

Visita al dipòsit d’aigües pluvials de Joan Miró: tots els dimecres de 17 a 18.30 h i
tots els dissabtes de 10 a 11.30 h.

Les activitats finalitzen el 22 de juny, no us ho perdeu!

Informació i inscripcions: Centre de Recursos Barcelona Sostenible. Tel. 93 237 47 43,
recursos@mail.bcn.es

MÉS RECURSOS

Informació sobre el Dia Mundial del Medi Ambient a internet
Aquest diumenge 5 de juny se celebra el Dia Mundial del Medi Ambient. El lema
d’enguany és Ciutats verdes: un pla per al planeta! A tot el món s’organitzen actes
commemoratius, però en aquesta ocasió els esdeveniments internacionals, que el
2004 es van fer a Barcelona, tenen lloc a la ciutat de San Francisco.

Si voleu obtenir informació detallada sobre aquesta diada i recursos relacionats, podeu
consultar el web del Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient
http://www.unep.org

Des d’aquest mateix lloc web podeu accedir a informació en castellà sobre el Dia
Mundial del Medi Ambient 2005. També podeu clicar directament a
http://www.rolac.unep.mx/dmma2005/acerca.htm

En l’àmbit local, trobareu informació molt completa a la revista digital Sostenible:
http://www.sostenible.es/

Aquest dilluns 6 de juny a les 17.30 h té lloc al CosmoCaixa de Barcelona un acte
commemoratiu organitzat pel Departament de Medi Ambient i Habitatge de la
Generalitat de Catalunya amb la col·laboració del Centre Unesco de Catalunya.  La
celebració se centra en el decenni 2005-2015 de l'educació per a la sostenibilitat
declarat per la Unesco.  Més informació a http://mediambient.gencat.net/

Diguem sí a Kioto
Barnamil posa a la vostra disposició de forma totalment
gratuïta el material que ha elaborat per donar suport al protocol
de Kioto. Consta d’un fullet divulgatiu a color en format A4 i
d’una exposició formada per 6 plafons de 100x70 cm. Amb un
atractiu tractament gràfic i proporcionant informació clara i
succinta, justifica la necessitat de dir sí a Kioto. En trobareu
informació detallada a la pàgina web
http://www.barnamil.org/siakioto.htm

Els material es pot sol·licitar per correu electrònic adreçat a
barnamil@barnamil.org . Els fullets també es poden demanar al Centre de Recursos

mailto:recursos@mail.bcn.es
http://www.unep.org
http://www.rolac.unep.mx/dmma2005/acerca.htm
http://www.sostenible.es/
http://mediambient.gencat.net/
http://www.barnamil.org/siakioto.htm
mailto:barnamil@barnamil.org
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Barcelona Sostenible. Barnamil agrairà tota la difusió que les organitzacions signants
del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat en pugueu fer.

Barnamil és una associació de segon grau dedicada a la promoció de les energies
renovables i l’estalvi energètic. Els seus membres són Acció Ecologista, Aperca,
CEPA, Depana, la Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona i la
cooperativa Trèvol.

US RECOMANEM...

...que us informeu sobre la 20ª Conferència i Exposició de l’Energia Solar
Fotovoltaica Europea, que té lloc a Barcelona del 6 al 10 de juny. Especialistes en
energia solar de tota Europa es troben per compartir la seva visió sobre l’evolució de la
investigació, el desenvolupament, l’avanç tecnològic, les aplicacions i el finançament
en el sector de l’energia fotovoltaica. En el marc de la Conferència, el 9 de juny té lloc
també el fòrum Escenaris Polítics a Europa per a una Energia Fotovoltaica
Sostenible.

Trobareu informació detallada a http://www.barcelonaenergia.com

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 l’Agenda 21 Escolar, de l’Aula Ambiental de la
Sagrada Família, del CEDAM, de Barcelona Camina i del Bicicleta Club de
Catalunya.

Més informació: www.bcn.es/agenda21

INDICADORS DE L'AGENDA 21 DE BARCELONA

Indicador 23: nombre d’escoles que participen en projectes d’educació ambiental

Dades de 2003: 115

Tendència desitjada: Augment

Paràmetre de càlcul: Centres educatius de Barcelona que desenvolupen projectes
específics d’educació ambiental (Agenda 21 i/o Escoles Verdes)

Font: Ajuntament de Barcelona. Sector Serveis Urbans i Medi Ambient; Generalitat de
Catalunya. Departament de Medi Ambient

Fa referència a l'objectiu 9 del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat: progressar en
la cultura de la sostenibilitat mitjançant l’educació i la comunicació ambiental

Línies d'acció relacionades: 9.4, 9.7

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.barcelonaenergia.com
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 sobre qualitat de l’aire
El passat 24 de maig va tenir lloc al Saló de Cròniques de l’Ajuntament de Barcelona
una reunió de la Comissió Permanent ampliada del Consell dedicada a la qualitat de
l’aire i la salut pública a Barcelona. L’assistència a l’acte va ser nombrosa.

Es van presentar les dades de la qualitat de l’aire a la ciutat, constatant una clara
millora progressiva en els paràmetres. No obstant, es detecta un estancament en
alguns contaminants, com el diòxid de nitrogen i les partícules de mida inferior a 10
micres. Aquests punts poden resultar crítics: cal tenir present que les directives
europees en els propers anys seran més exigents, i el 2010 es marcaran uns
estàndards que ara no complim. Es tracta de dades significatives que ens han de fer
prendre molt seriosament el treball polític perquè la qualitat excel·lexi i no hi hagi riscos
per la salut de les persones.

A la reunió es van fer consideracions sobre l’impacte del trànsit i la major demanda
energètica en la qualitat de l’aire. Es va fer molt èmfasi sobre la importància de
proporcionar més i millor informació a la ciutadania, entre d’altres raons per justificar
les mesures que es prenguin. També es va posar de relleu que les emissions a
l’atmosfera produïdes a Barcelona i a l’àrea metropolitana afecten arreu del territori
(com és el cas de la comarca d’Osona).

Hi va haver un gran consens sobre que, si bé la qualitat de l’aire ha millorat, tenim
deures importants pendents: segueixen havent-hi contaminants persistents i que
poden ser un risc per a la salut. Aquests problemes no són atribuïbles a una indústria,
sinó al nostre estil de vida.

Les entitats promotores de la reunió van proposar una resolució del Consell adreçada
a l’Ajuntament en forma de recomanació que va ser modificada en alguns aspectes i
finalment aprovada.

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. 93 256 25 93 / 93 237 47 43
Fax: 93 237 08 94
agenda21@mail.bcn.es
www.bcn.es/agenda21

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

