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DEL 23 DE GENER AL 22 DE FEBRER S’OBRE LA CONVOCATÒRIA DE
SUBVENCIONS DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA

Com ja es va anunciar a l’Info 21, enguany l’Ajuntament de Barcelona incorpora per
primera vegada l’àmbit del medi ambient en la convocatòria unificada de
subvencions per a la realització d’activitats i serveis de districte i de ciutat.  Els temes
dels projectes de medi ambient susceptibles de rebre ajuts estan directament vinculats
als objectius del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat:

- foment de la protecció dels espais lliures i la biodiversitat a la ciutat (objectiu 1)

- promoció de la mobilitat sostenible (objectiu 3)

- promoció de la preservació dels recursos naturals i impuls dels renovables
(objectiu 5)

- promoció de la reducció de residus, foment de la cultura de la reutilització i el
reciclatge (objectiu 6)

- impuls de la cultura de la sostenibilitat mitjançant l’educació i la comunicació
ambiental (objectiu 9)

- promoció de la reducció de l’impacte de la ciutat sobre el planeta (objectiu 10)

Els altres objectius del Compromís queden coberts per ajuts dels àmbits de
participació ciutadana, immigració, cultura, esports, salut pública, dones, drets civils,
joventut, educació i benestar social.

Poden beneficiar-se de les subvencions les persones físiques o jurídiques i els grups,
tinguin o no personalitat jurídica. Els projectes han de ser sense afany de lucre i han
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de tenir lloc a Barcelona (només fora de la ciutat en el
cas que es consideri d’interès per a la projecció
exterior d’aquesta). Les sol·licituds s’han de formular
mitjançant impresos normalitzats que es poden baixar
de la web www.bcn.es o recollir a les oficines del
Registre General dels Districtes, Sectors o Instituts.
El Centre de Recursos Barcelona Sostenible és un
dels punts on es faciliten els impresos i s’ofereix
informació.

Els projectes  es podran  presentar fins en el  23
febrer de 2006. Es recomana que la presentació es faci al punt assignat segons l’àmbit
temàtic i territorial. En el cas dels projectes de medi ambient, el punt recomanat és el
registre del Sector de Serveis Urbans i Medi Ambient (Torrent de l’Olla, 218-220, 5ª
planta, de dilluns a divendres de 10 a 14h). En el cas de projectes d’educació
ambiental d’abast de districte, el punt recomanat és el registre del districte
corresponent.

Animeu-vos a presentar les vostres iniciatives per al 2006 a aquesta convocatòria! Pot
ser una oportunitat perquè trobeu finançament aquelles entitats que teniu projectes de
suport a altres organitzacions signants del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat en
el desenvolupament d’accions. Si teniu dubtes, podeu adreçar-vos al Centre de
Recursos Barcelona Sostenible o demanar informació per correu electrònic
(agenda21@mail.bcn.es) o telèfon (93 237 47 43).

ACCIÓ 21

Els CRP de Barcelona, amb l’Agenda 21
A cada districte de Barcelona hi ha un centre de recursos pedagògics (CRP) que dóna
suport a l'activitat pedagògica dels centres d’ensenyament i a la tasca docent del
professorat.  Des de l’any 2001, d’acord amb l’Institut d’Educació i actualment amb el
Consorci d’Educació de Barcelona, els CRP realitzen sessions de treball trimestrals al
Centre de Recursos Barcelona Sostenible. Es tracta de sessions d’intercanvi i formació
en les quals els CRP reben publicacions per al seu fons documental, expliquen les
seves iniciatives en matèria d’educació ambiental, en proposen de noves i s’informen
sobre l’actualitat de l’Agenda 21, de l’Agenda 21 Escolar i dels projectes de l’Institut
d’Educació. Habitualment les sessions inclouen una xerrada o un taller monogràfic.

Amb el temps i a rel d’aquestes sessions de treball, els CRP han anat definint i fornint
el seu racó de la sostenibilitat, dedicat específicament a temes d’educació ambiental i
desenvolupament sostenible. El racó es materialitza de diverses maneres: amb una
mostra de publicacions, un plafó informatiu, un espai a la web... El CRP de Sant Martí,
el CRP de Nou Barris i el CRP de Sant Andreu són signants del Compromís Ciutadà
per la Sostenibilitat, i aquest darrer ja ha presentat la fitxa-resum del seu pla d’acció,
que podeu consultar a www.bcn.es/agenda21/accio21/A21_PlaAccio.htm

Les sessions de treball són obertes a altres interessats. Habitualment hi assisteix
també una persona del Centre de Documentació i Recursos Educatius del Parc de
Collserola i d’altres CRP de fora de Barcelona. La propera tindrà lloc el divendres 31
de març de 2006 de 9 a 12 h i es dedicarà als plans d’acció.

Més informació: agenda21@mail.bcn.es
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INICIATIVES 21

Jornada sobre Menjador Escolar Sostenible
El passat 2 de novembre la Fundació Futur va posar en
marxa per primera vegada a Espanya la gestió d’una cuina
escolar seguint els criteris del seu programa Menjador Escolar
Sostenible. Amb el programa, els nens i nenes de les Escoles
Simphonie han incorporat molts productes ecològics i de
comerç just a la seva dieta.

El dimecres 25 de gener la Fundació Futur, amb la col·laboració de la Fundació Un Sol
Món, presentarà el programa Menjador Escolar Sostenible.  L’acte tindrà lloc de les 18
a les 20 h a l’Auditori Caixa Catalunya (La Pedrera) i té per objectiu donar a conèixer
com gestionar un menjador escolar amb criteris de sostenibilitat social, ambiental i
nutricional.

Més informació: www.fundaciofutur.org/menjador.htm

Reserves per a la jornada: tel. 902 400 973

Comunicat d’Ecoconsum
Les organitzacions de consumidors/es de productes ecològics de Catalunya
(Ecoconsum) amb el suport de la Federació Catalana d’ONG per al Desenvolupament
han fet un comunicat en contra del projecte de Decret de coexistència entre conreus
d’organismes genèticament modificats OGM i conreus no OGM presentat pel
Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca. Ecoconsum defensa una agricultura
ecològica amb llindar “0” de contaminació per organismes genèticament modificats i
creu que la coexistència no és possible.

Si voleu més informació en relació a l’oposició al Decret de coexistència, podeu
consultar el manifest de Fraga:
www.ecologistasenaccion.org/IMG/pdf/Manifiesto_de_Fraga.pdf

Si voleu saber  més sobre Ecoconsum, podeu visualitzar la següent presentació:
www.moviments.net/ecoconsum/documentacio/presentacio.ppt

MÉS RECURSOS

Convocatòria d’ajuts de la Fundació “la Caixa” a projectes de medi ambient
La Fundació "la Caixa" col·labora amb entitats privades sense finalitat de lucre que
tenen com a objectiu la millora de la qualitat de vida en el seu entorn. L’actual
convocatòria d’ajuts a projectes de medi ambient s’estructura en tres apartats: espais
naturals i biodiversitat; difusió ambiental i sostenibilitat en l’ús de recursos naturals i
prevenció i gestió de residus. Els ajuts podran arribar fins al 75% del pressupost total
del projecte i seran com a màxim de 150.000 euros en l’apartat “espais naturals i
biodiversitat” i de 60.000 euros en els altres apartats. El termini de presentació de
sol·licituds finalitza el 28 de febrer de 2006.

Més informació: www.fundacio.lacaixa.es
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US RECOMANEM...

...que assistiu a la conferència Instruments i indicadors en la lluita contra el
canvi climàtic, a càrrec d’Arturo Gonzalo Aizpiri, secretari general de Prevenció de la
Contaminació i del Canvi Climàtic del Ministeri de Medi Ambient i la presentació d’El
Comptador, publicació anual de l’Agència d’Energia de Barcelona, a càrrec de
Ramon Folch i Frederic Ximeno, de l’ERF Gestió i Comunicació Ambiental, autors
de la publicació.

Aquests actes s’inscriuen en el cicle Repensar l’energia i tindran lloc el dimecres 8 de
febrer, a les 18 h, al Saló de Cròniques de l’Ajuntament de Barcelona.

Agrairíem que confirméssiu l’assistència a recursos@mail.bcn.es, tel. 93 237 47 43

Més informació: www.barcelonaenergia.com

....que aneu a les conferències de l’Aula d'Ecologia 2006, organitzades per
l’Ajuntament de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona i el Centre de
Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF). En aquesta onzena edició, l’Aula
d’Ecologia aborda alguns dels principals problemes ambientals que es donen a escala
planetària i local, i la seva interacció amb la vida humana. Les sessions tindran lloc els
dimarts, a partir dels 7 de febrer, a les 19.30 h, a la sala d’actes de la Casa Elizalde
(València, 302). La primera conferència, a càrrec del Dr. Jesús Mosterín, es dedicarà
als drets dels animals.

Per a més informació: Secretaria del CREAF, Facultat de Ciències, UAB. Tel. 93 581
13 12. Web: www.creaf.uab.es/cat/Agenda.htm

...que us apunteu a les activitats d’hivern de l’Aula Ambiental del Punt Verd de
barri de la Sagrada Família. Aquest dimecres 25 de gener, a les 19 h, s’organitza la
tertúlia-cafè petits gests per canviar tendències: és important estalviar aigua a casa?, a
càrrec de Joana Bou, membre d’Ecologistes en Acció de Catalunya.

Més informació: www.aulambiental.org

...que us informeu sobre les Jornades internacionals sobre sistemes eficients
d’autobusos que tindran lloc a Barcelona de l’1 al 3 de febrer, organitzades per
l’Associació per a la Promoció del Transport Públic.

Trobareu el programa actualitzat a www.laptp.org/arxiu/proptpcatala.pdf

Inscripcions a www.laptp.org/busbcn

...que consulteu el lèxic de medi ambient www.linmiter.net/lexique/catalan.html.
S’ha realitzat  en el context del projecte Linmiter, resultat de la cooperació panllatina.
Conté 179 termes en català, cors, friülès, gallec, ladí, occità i sard. També, inclou
l’equivalent en castellà, francès i anglès com a llengües de referència.

...que entreu al web de la campanya Arquitectura de les Paraules
www.arquitecturadelaspalabras.com . Empresa per Arquitectos Sin Fronteras, promou
la reflexió i la participació social a partir d’una cosa tan valuosa com les paraules, la
seva lectura i escriptura. La campanya s’emmarca dins d’una voluntat transformadora
que requereix el cultiu de la reflexió i la lectura calmada.
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INDICADORS DE L'AGENDA 21 DE BARCELONA

Indicador 5: Mode de desplaçament de la població

Dades de 2004:
A peu i en bici: 46.02%
Transport públic: 30.23%
Transport privat: 23,75%

Tendència desitjada: Disminució del

transport privat.

Paràmetre de càlcul:

Desplaçament: fracció modal dels viatges interns

diaris de més de 5 minuts.
Etapa: fracció modal en què es divideix un desplaçament i que comporta canvi de transport
sempre major a 5 minuts
La categoria transport públic inclou metro, autobús, tren, autocar i taxi i la categoria
transport privat inclou cotxe, moto, furgoneta i camió.

Font: Ajuntament de Barcelona. Sector de Via Pública

Fa referència a l'objectiu 3 del Compromís Ciutadà: Millorar la mobilitat i fer del carrer un
entorn acollidor

Línies d'acció relacionades: 3.3, 3.5, 3.6, 3.10 (podeu consultar el text íntegre del
Compromís Ciutadà a http://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/IndicadorsAg21_2005.pdf

ACTIVITATS

DEL CONSELL MUNICIPAL DE MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT

A la reunió plenària del Consell de Medi Ambient i Sostenibilitat del passat 20 de
desembre es va acceptar la proposta de creació de dos nous grups de treball: el
grup de treball sobre verd urbà i el grup de treball entorn a la contaminació acústica.

Els objectius i funcions del grup de treball sobre verd urbà son:

• Promoure iniciatives d’estudi relacionades amb els espais verds i l’arbrat de
Barcelona.

• Emetre informes i propostes dels projectes de millora i rehabilitació dels espais
verds, de l’arbrat i dels seus serveis que hagi impulsat Parcs i jardins i/o altres
estaments municipals.

• Proposar iniciatives i accions per millorar, protegir i ampliar el verd urbà de
Barcelona i la seva connexió.

• Promoure la col·laboració per impulsar la millora dels espais verds i el seu bon ús.

El grup de treball l’integraran membres del Consell i persones proposades per aquests
i per Parcs i Jardins de Barcelona, com especialistes en els temes de jardineria,
urbanisme i gestió del verd.

 L’altre grup de treball es constitueix sota el nom de Taula Cívica de Soroll. Està
motivat per la manifestació d’un creixent malestar en relació al soroll per causes
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objectives i percepcions socials canviants. Barcelona va ser una de les primeres
ciutats en fer mapes de soroll per conèixer els factors de la contaminació acústica.

Els objectius i funcions bàsiques d’aquest grup són:

• Rebre informació sobre la planificació i la implementació de les actuacions del Pla
de Minoració Acústica (elaborat pel sector de serveis Urbans i Medi Ambient)

• Estudiar i emetre informes respecte al soroll a la ciutat i les problemàtiques
associades.

• Proposar iniciatives i accions per a la minoració acústica i donar-ne suport.

• Concertar actuacions i promoure la coordinació i cooperació entre entitats i
institucions que treballin sobre aquest tema.

Els dos grups de treball es reuniran de forma ordinària un mínim de dues vegades
l’any.

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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