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INFO 21
Notícies de l’Agenda 21 de Barcelona
número 43, any 4. Setembre 2005
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Dijous, 20 d’octubre, de 9 a 18 h    Campus Nord de la UPC, Edifici Vèrtex

Tres anys després de l’aprovació del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat, la
Convenció dels signants vol reunir totes les entitats, empreses i institucions que,
amb la seva adhesió a l’Agenda 21, han assumit la seva corresponsabilitat en la
construcció d’una Barcelona més sostenible, a fi de:

• Visualitzar la xarxa d’actors per la sostenibilitat i reforçar-la

• Fer balanç col·lectiu dels avenços assolits en relació als objectius del Compromís

• Identificar els obstacles i els grans reptes i propiciar la presentació de propostes
i recomanacions de futur.

El proper dimecres 28 d’octubre finalitza el període de preinscripció a
la Convenció de signants. Encara hi ha places disponibles!

Si no us hi heu apuntat, podeu fer-ho omplint el formulari que trobareu a la
web www.bcn.es/agenda21/convencio2005/

Més informació: agenda21@mail.bcn.es , tel. 93 256 25 93 / 93 237 47 43

mailto:agenda21@mail.bcn.es
http://www.bcn.es/agenda21
http://www.bcn.es/agenda21/convencio2005/
mailto:agenda21@mail.bcn.es
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Programa

 9.00 h. Recollida d’acreditacions

 9.30 h. Benvinguda i presentació de la jornada per l’Alcalde de Barcelona

1ª Part: Avenços

10.10 h. Presentació del vídeo “Acció 21”

10.30 h. Presentació del Catàleg de Bones Pràctiques “100 bones idees”.
Exemples concrets a càrrec dels signants.

11.00 h. Pausa cafè

2ª Part: Reptes

11.30 h. Presentació i valoració de l’informe “Reptes 21”. Intervenció dels
relators i dels assistents.

13.00 h. Ponència-comentari sobre “Què hem fet i què ens queda per fer”.
Ramon Folch i Guillén, expert del Consell Municipal de Medi Ambient i
Sostenibilitat.

3ª Part: Xarxa

14.30 h. Dinar

15.30 h. Sobretaula amb Xarxa 21 d’intercanvi: nous contactes i projectes de
futur per sectors

17.30 h. Exposició dels acords dels diversos sectors en les taules d’intercanvi.

18.00 h. Cloenda a càrrec d’Imma Mayol, Tercera Tinent d’Alcalde.

La Convenció de signants s’organitza seguint criteris ambientals
A través d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona, un equip de
treball de la Universitat Autònoma de Barcelona  vetlla per l’ambientalització de la
Convenció de signants del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat des de l’inici del
projecte. Els aspectes que es contemplen inclouen, entre d’altres, la mobilitat dels
participants, els materials lliurats, l’ús d’energia durant els actes, la generació de
residus durant el cafè i el dinar, la procedència dels productes alimentaris, la
comunicació de les actuacions ambientals i consideracions sobre l’impacte ambiental
global associat a l’esdeveniment. L’elaboració de propostes i l’aplicació de mesures
s’estan duent a terme en estreta col·laboració amb la secretaria de l’Agenda 21, la
Universitat Politècnica de Catalunya, amfitriona de la Convenció, la Fundació
Futur, encarregada de la restauració, i amb tots els implicats en l’organització de
l’acte.

ACCIÓ 21

El 30 de setembre finalitza el termini de presentació d’iniciatives als premis
Acció 21
Recordeu que aquest divendres 30 de setembre finalitza el termini per presentar
candidatures als premis Acció 21 de l’any 2005. Es convoquen 10 premis, d’un màxim
de 5.000 euros cada un, a les millors iniciatives d’acció dels diferents col·lectius
ciutadans que suposin una contribució efectiva a l’assoliment dels objectius del
Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat. Cal presentar una breu memòria descriptiva
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de la iniciativa i la documentació administrativa corresponent a qualsevol dels registres
municipals.

Més informació: www.bcn.es/agenda21/accio21/premis.htm

Adhesions personals a l’Agenda 21 de Barcelona durant les festes de la Mercè
Durant les recents festes de la Mercè, els ciutadans i ciutadanes que passejaven pel
passeig de Gràcia van poder signar el Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat. En un
estand de l’Ajuntament de Barcelona es convidava els visitants a adherir-se a l’Agenda
21 omplint el full de Compromís personal disponible a la web. En aquest mateix estand
es proporcionava informació sobre els serveis que ofereix el Centre de Recursos
Barcelona Sostenible, sobre l’Agenda 21 i l’Agenda 21 Escolar.

Totes les persones que vulguin manifestar el seu acord amb els principis de l’Agenda
21 de Barcelona i comprometre’s individualment a contribuir als seus objectius, poden
signar el Compromís a la web www.bcn.es/agenda21/

Nous signants del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS/ES DE ROQUETES

SIRESA (SOLUCIONS INTEGRALS DE RESIDUS SA)

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 el seu Pla d’Acció
ECOINSTITUT BARCELONA

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

Comença l’Ateneu d’Educació Ambiental per quart curs consecutiu
La Societat Catalana d’Educació Ambiental, en col·laboració amb el Centre de
Recursos Barcelona Sostenible, reemprèn aquest programa de formació adreçat a
educadors ambientals tant en l’àmbit formal com no formal, i molt especialment a
aquells que tenen com a responsabilitat la coordinació i formació d’altres agents
educatius.

L’Ateneu d’Educació Ambiental possibilita l’intercanvi d’experiències i recursos i
l’anàlisi de les accions educatives dutes a terme pels participants. Les trobades
s’inicien el dia 2 de novembre i tindran lloc en dimecres alterns, de 18 a 20 h, al Centre
de Recursos Barcelona Sostenible.

Més informació i inscripcions: recursos@mail.bcn.es o bé scea@pangea.org

http://www.bcn.es/agenda21/accio21/premis.htm
http://www.bcn.es/agenda21/
http://www.bcn.es/agenda21/pagines_noves/signants.htm
http://www.bcn.es/agenda21/A21_PlaAccio.htm
mailto:recursos@mail.bcn.es
mailto:scea@pangea.org
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MÉS RECURSOS

El web de l’Agenda 21 Escolar es renova totalment
Amb l’inici del curs, el lloc web de l’Agenda 21 Escolar
s’ha redissenyat íntegrament per fer-lo més actiu, més
útil i més atractiu. S’han ampliat les temàtiques i
s’ofereixen al món educatiu noves eines i documents
de suport.

Visiteu-lo a www.bcn.es/agenda21/a21escolar

US RECOMANEM...

... que participeu a les activitats de tardor del Centre de Recursos Barcelona
Sostenible. Durant el mes d’octubre es farà un taller de reconeixement de mol·luscs a
les platges de Barcelona, una visita a les cotxeres d’Horta de TMB, una visita a les
reserves naturals del delta del Llobregat amb Ecoima i una passejada per les rodalies
de la vall d’Horta amb Barcelona Camina.  A partir de l’1 d’octubre podreu inscriure-us
a totes aquestes activitats i a les previstes per als mesos de novembre i desembre.

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

INDICADORS DE L'AGENDA 21 DE BARCELONA

Indicador 1: superfície verda per habitant

Dades de 2003: 17,89 m2 de superfície verda per habitant

Tendència desitjada: augment

Paràmetre de càlcul: superfície de verd urbà (m2) per habitant

Font: Ajuntament de Barcelona. Institut Municipal de Parcs i Jardins

Fa referència a l’objectiu 1 del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat: protegir els
espais lliures i potenciar els espais verds i la biodiversitat

Línies d’acció relacionades: 1.3, 1.4, 1.5

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
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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
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