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SESSIONS SOBRE ELS PLANS D’ACCIÓ: RESERVEU-VOS LES DATES A
L’AGENDA!

Actualment ja són 62 les entitats, institucions i empreses signants del Compromís
Ciutadà per la Sostenibilitat que han presentat el seu Pla d’Acció 21 al Consell
Municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat. Per compartir experiències, avaluar els
plans d’acció, proposar millores en el procés i estimular la presentació de nous plans,
s’han programat diverses activitats que tindran lloc durant la primavera de 2006. Us
n’oferim un avançament perquè reserveu les dates a l’agenda:

Jornada d’avaluació dels plans d’acció
Sessió per valorar la utilitat dels plans d’acció, els aprenentatges en el procés
d’elaboració i implementació, els resultats obtinguts i els recursos que s’ofereixen des
de la secretaria de l’Agenda 21. Es partirà dels resultats d’un qüestionari previ que es
podrà omplir via web. La  sessió s’adreça a les organitzacions que ja han elaborat el
seu pla.

Dijous 30 de març, al Centre Cívic Golferichs (Gran Via de les Corts Catalanes, 491).
L’horari (matí o tarda) es fixarà en funció de la disponibilitat dels interessats.

mailto:agenda21@mail.bcn.es
http://www.bcn.es/agenda21
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Jornada sobre com elaborar el pla d’acció
Sessió de caràcter pràctic per proporcionar orientacions i recursos als signants del
Compromís que encara no han fet el seu pla d’acció. S’utilitzaran els resultats de la
jornada d’avaluació i es posarà sobre la taula allò que aquestes organitzacions ja
estan fent i el que podrien incorporar.

Dijous 27 d’abril, al Centre Cívic Golferichs. L’horari (matí o tarda) es fixarà en funció
de la disponibilitat dels interessats.

Esmorzars d’Acció 21
Sessions informals en el curs de les quals els
representants de tres organitzacions expliquen
el seu pla d'acció, donant peu a un torn d’inter-
vencions dels assistents. És una bona manera
de fer difusió, compartir experiències i animar
altres organitzacions a fer el seu pla. Els
esmorzars d’Acció 21 es van iniciar l’any 2004
amb molt d’èxit, i es reemprenen aquesta
primavera. S’adrecen a tots els signants del
Compromís i als membres del Consell Municipal
de Medi Ambient i Sostenibilitat.

• Divendres 12 de maig: Agenda 21 Escolar, El Tinter Arts Gràfiques i Col·legi Oficial
de Farmacèutics de Barcelona

• Divendres 26 de maig: Universitat Autònoma de Barcelona, Setem i Setelsa

• Divendres 9 de juny: Ajuntament + sostenible, UGT Catalunya i Camí Amic

Tots els esmorzars tindran lloc al Reial Cercle Artístic de Barcelona (c. Arcs, 5), de 9 a
10.30 h.

Més informació i inscripcions: agenda21@mail.bcn.es

ACCIÓ 21

Articles sobre els darrers guardonats amb els premis Acció 21 a la revista
Sostenible
Sostenible, la revista electrònica de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat,
ha començat a publicar una sèrie d’articles sobre les iniciatives guardonades amb els
premis Acció 21 de l’any 2005. El primer de la sèrie parla de ZeroCO2, un projecte de
la Fundació Natura i la Fundación Ecología y Desarrollo. Aquest projecte fomenta la
co-responsabilitat de tots els sectors de la societat davant el canvi climàtic i ofereix
informació i eines útils perquè empreses, administracions, organitzacions no lucratives
i individus coneguin, redueixin i compensin les seves emissions de diòxid de carboni a
l’atmosfera.

De manera continuada, Sostenible ha anat publicant articles dels premis Acció 21 des
de la primera convocatòria l’any 2003.

Podeu llegir els articles a www.sostenible.es

mailto:agenda21@mail.bcn.es
http://www.sostenible.es
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Nous signants del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat
CLUB LLEURESPORT

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

INICIATIVES 21

Col·laboració a la campanya Ningún niño boliviano sin libro
Des de l’any 2002, l’Associació Espanyola per a l'Ensenyament de les Ciències de
la Terra (AEPECT) duu a terme un programa de col·laboració amb Bolívia, centrat en
la formació pedagògica i específica del professorat de tots els nivells de l’educació
obligatòria. Entre els objectius del programa també s’inclou dotar els centres i
institucions educatives amb material didàctic i de consulta. L’AEPCT us proposa
col·laborar-hi aportant llibres en castellà per a infants i joves, nous o en molt bon estat i
que no siguin llibres de text. Els llibres es recolliran entre el 27 i el 31 de març a l’Aula
Ambiental del Punt Verd de barri de la Sagrada Família (c. Lepant / Provença). Us
proposem que organitzeu una petita campanya interna per recollir llibres al vostre
centre, entitat o empresa, del 20 al 24 de març com a molt tard.

El 2005 la participació en aquest projecte solidari va ser un èxit. Amb la col·laboració
de l’Agenda 21 Escolar i de nombrosos centres educatius i entitats, van sortir de

Barcelona cap a Bolívia més de 6.600 llibres
per infants i joves, per engegar i proveir
petites biblioteques locals en algunes de les
zones més necessitades del país. La
iniciativa va merèixer un dels premis Acció 21
de l’any 2005.

L’AEPECT està elaborant uns cartells per
poder difondre la campanya entre els
membres de la comunitat educativa dels
centres i les entitats participants. En tindrem
una versió electrònica que podrem enviar als
interessats, i impressions a color pels punts
de recollida.

Per participar a la campanya de recollida de
llibres, rebre els cartells o sol·licitar més
informació adreceu-vos a
agenda21@mail.bcn.es

Més informació sobre el projecte de
cooperació amb Bolívia:
www.aepect.org/bolivia2006.htm

Jornada sobre eficiència energètica d’edificis
Coincidint amb l’aprovació pel Govern de Catalunya del decret de regulació de criteris
ambientals i d’ecoeficiència dels edificis, el passat 16 de febrer el Col·legi Oficial
d'Enginyers Industrials de Catalunya va acollir la Jornada Eficiència Energètica
d'Edificis, organitzada conjuntament amb l'Associació Catalana de Tècnics en Energia,
Climatització i Refrigeració i amb la participació de l'Institut Català d'Energia.  A la
jornada es va destacar el nou marc legal sobre l’energia i els edificis que s’està
configurant a l’àmbit europeu, encaminat a reduir les emissions de CO2 i la

http://www.bcn.es/agenda21/pagines_noves/signants.htm
mailto:agenda21@mail.bcn.es
http://www.aepect.org/bolivia2006.htm
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dependència energètica de la Unió Europea, i es va tractar sobre la certificació
energètica dels edificis.

Més informació: www.eic.es
www.icaen.net
www.sostenible.es

Ecodisseny gràfic
eCOS sccl acaba de publicar Book, de Manuel Reyes i El Tinter. El llibre és una
trajectòria al disseny gràfic d'en Manuel Reyes, el qual ha desenvolupat, des de la
seva arribada a la impremta El Tinter, productes de disseny gràfic que incorporen
criteris de sostenibilitat.

eCOS sccl és un producte editorial que neix amb la voluntat de contribuir a la difusió
de l’economia solidària a través de la publicació de materials.

Més informació: eltinter@eltinter.com

MÉS RECURSOS

El 22 de febrer finalitza el termini de presentació de projectes a la convocatòria
de subvencions de l’Ajuntament
Us recordem que el proper dimecres 22 de febrer finalitza el termini de lliurament de
documentació per a la convocatòria unificada de subvencions de l’Ajuntament de
Barcelona per a la realització d’activitats i serveis de districte i de ciutat.  Enguany la
convocatòria incorpora per primera vegada l’àmbit del medi ambient.
Les bases de la convocatòria i els impresos de
sol·licitud estan disponibles al web www.bcn.es i
a les oficines del Registre General dels
Districtes, Sectors o Instituts. També podeu
demanar-los al Centre de Recursos Barcelona
Sostenible.

Es recomana que la documentació es presenti
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.

Publicació sobre Menjador Escolar Sostenible
La Fundació Futur ha publicat un petit manual basat en el seu programa Menjador
Escolar Sostenible, adreçat a totes les persones interessades en millorar la gestió de
la cuina i els menjadors escolars. La guia està estructurada en quatre eixos (alimentari,
ambiental, social i educatiu) i inclou informació i propostes concretes fàcilment
aplicables.

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

http://www.eic.es
http://www.icaen.net
http://www.sostenible.es
mailto:eltinter@eltinter.com
http://www.bcn.es
http://www.fundaciofutur.org/menjador.htm
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US RECOMANEM...

...que llegiu el Decret de regulació de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els
edificis, aprovat pel Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya en data 14 de
febrer. Aquest decret regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als
edificis, per continuar el procés de canvi social en la manera de concebre, dissenyar,
construir i utilitzar els edificis, des de la perspectiva de la sostenibilitat ambiental. El
decret afecta els edificis d'habitatges, residencials, administratius, docents, sanitaris i
esportius i inclou paràmetres d'estalvi sobre l'aigua, l'energia, els materials, els
sistemes de construcció i residus.

Podeu consultar el text íntegre del decret a http://mediambient.gencat.net/

...que us informeu sobre el curs Els residus, tipologia, tractament i problemàtica
actual, organitzat per Cedam-Signatus . Tindrà lloc a Barcelona els dies 6, 8, 10, 13 i
15 de març de 18 a 21 h. El període d’inscripció finalitza el 24 de febrer. Trobareu el
programa al web www.cedamaso.com/

...que assistiu a la presentació del llibre Els Boscos de Catalunya: aprofitament i
futur, el dijous 2 de març, a les a les 19,30 hores, a la Sala d’Actes del Centre
Excursionista de Catalunya (c. Paradís, 10-12) . El llibre conté les conferències del
cicle sobre aquesta temàtica organitzat  pel CEC.

Més informació: secretaria@cec-centre.org

...que visiteu el web de l’Associació per a la Prevenció d’Accidents de Trànsit
www.pat-apat.org/ . Hi trobareu informació sobre les activitats de l’entitat, un debat
continuat i publicació de comunicats sobre seguretat viària.

INDICADORS DE L'AGENDA 21 DE BARCELONA

Indicador 7: Nivell de contaminació acústica
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Tendència desitjada:

Bona: Leq <65 dB (A): Augment

A millorar: Leq > 75 dB (A): Disminució

Paràmetre de càlcul:

Superfície d’espai públic afectada: proporció d’espai públic* afectat entre les 7 i les 22 hores
en els següents rangs: <65 dB (A), 65-75 dB(A), >75 dB(A)

Població afectada: distribució de la població** en funció de les condicions acústiques

* Espai públic: vials, places, parcs i zones verdes

** Població exposada a la façana del seu domicili

Font: Ajuntament de Barcelona. Sector de Serveis Urbans i Medi Ambient

Fa referència a l'objectiu 4 del Compromís Ciutadà: Assolir nivells òptims de qualitat
ambiental i esdevenir una ciutat saludable

Línies d'acció relacionades: 4.6, 4.7 (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
2005 a www.bcn.es/agenda21/A21_text/indicadors/IndicadorsAg21_2005.pdf

ACTIVITATS

DEL CONSELL MUNICIPAL DE MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT

El grup de treball sobre contaminació acústica que el Consell va aprovar crear a la
reunió del dia 20 de desembre de 2005, es reunirà per primera vegada el proper
dimecres 22 de febrer de 2006, a les 17.30 h, a la Sala Annexa Lluís Companys, plaça
Sant Miquel 2a planta.

Agrairíem als membres del Consell interessats que confirméssiu l’assistència al
secretari 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
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