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PER A QUÈ SERVEIX EL PLA D’ACCIÓ?

El nostre pla d’acció ha servit per a...

ü ...passar del dit al fet; ordenar, prioritzar i definir un
calendari (BACC)

ü ...innovar, incorporar canvis amb un pressupost
important (Urbaser)

ü ...estructurar les nostres accions (Barcelona
Camina)

ü ... donar pes i legitimitat, fins i tot de cara als
directius de la pròpia empresa, a actuacions que ja
es feien però de manera dispersa (BSM Montjuïc)

ü ... emprendre accions internes com la recollida selectiva de residus, potser petites
però d’abast general i amb una participació important (UGT).

ü ... passar a ser punt de referència i descobrir aliances (CAPS)

ü El reconeixement extern ha afavorit que des de dins també ens veiem amb més
bons ulls i ha reforçat l’activitat, de manera que el procés es retroalimenta (UB)

ü A les empreses del sector ambiental el compromís “se’ls hi suposa”. En aquests
casos el millor reconeixement és el propi; la satisfacció de la feina ben feta (La
Vola)

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

2. Ciutat compacta

3. Mobilitat

4. Qualitat ambiental

5. Recursos

6. Residus

7. Cohesió social

8. Activitat econòmica

9. Educació ambiental

10. Im
pacte global i cooperació

Aquestes són algunes de les frases recollides a la jornada d’avaluació dels plans
d’acció realitzada el passat 30 d’abril, que mostren la percepció dels signants del
Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat sobre la utilitat que ha tingut elaborar i
implementar el seu pla d’acció.

La jornada, que va tenir lloc al Centre Cívic Golferichs, va començar amb la
presentació d’unes dades sintètiques sobre els 65 plans d’acció presentats, que
contemplen més de 750 actuacions vinculades als 10 objectius del Compromís.

Per preparar la jornada, prèviament s’havia demanat a les organitzacions que ja han
fet el seu pla d’acció que complimentessin un formulari d’avaluació per internet. Van
contestar el qüestionari 31 entitats, la qual cosa va permetre presentar dades de
conjunt i va facilitar les aportacions i el debat.

ALGUNES DADES DE CONJUNT
Es considera que el propi col·lectiu ha estat ben assabentat sobre l’elaboració del pla
d’acció en un 61% dels casos.

La participació en aquest procés ha estat alta en un 35% dels casos i baixa en un 16%.

Un 32% dels enquestats ha trobat poques dificultats en l’elaboració i implementació del
pla, i un 16% n’ha trobat moltes.

Un 90% de les actuacions contemplades als plans s’estan implementant.

Una tercera part de les actuacions dels plans són innovacions; no s’havien introduït abans.

Un 42% dels enquestats considera que, com a resultat del pla, ha millorat molt la
sensibilitat del seu col·lectiu envers els temes de sostenibilitat. Un 35% considera que
ha millorat molt la gestió interna i la sostenibilitat de l’organització. Un 23% ha percebut
reconeixement extern gràcies al pla d’acció.

Un 81% dels que van contestar el qüestionari aconsellarien a una altra organització
que fes el pla d’acció. Un 48% estarien disposats a ajudar en aquest procés.

Les aportacions durant la jornada van ser riques i nombroses. Reproduïm a
continuació algunes idees útils per a una entitat que vulgui començar el seu pla
d’acció:
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ALGUNES PROPOSTES PER FER UN PLA D’ACCIÓ
Implicar en el procés el propi col·lectiu: però cal demostrar als participants que les
seves aportacions es tindran en compte (UAB)
Implicar en el procés agents externs: és útil obrir-nos a l’exterior per veure’ns des
de fora (UPC)
Triar una estratègia adient a les característiques de l’organització: a l‘oficina som
12 persones, i la participació va ser del 100%. Als propietaris de Ciutat Vella, que estan
implicats en el pla, se’ls va informar del que s’estava fent (Foment de Ciutat Vella). Tot i
que en l’elaboració del pla la participació va ser limitada, posteriorment el propi pla ha
afavorit la participació; només cal veure l’increment de consultes que hi ha hagut (UB).
Planificar: si els objectius s’han definit clarament, els indicadors venen donats de
manera natural. La planificació és la clau (SCEA)
Buscar models i exemples existents: la sostenibilitat és un tema global i ens ha anat
molt bé l’intercanvi amb altres associacions europees del nostre mateix sector
(Barcelona Camina)
Utilitzar els programes d’actuació de caràcter general com a palanca: el nostre
programa es defineix al Programa d’Actuació Municipal (PAM), que és el que ens
permet plantejar nous reptes. El PAM és el nostre referent i ens ha de servir de
palanca per fer tot el que s’hi inclou i més (Parcs i Jardins).
Aprofitar mecanismes de treball establerts: el sistema de gestió de la nostra
empresa (ISO, RSC) ens dóna una pauta i ens ha facilitat molt la feina (La Vola)
Integrar: el nostre comitè de qualitat ha fet possible que riscos laborals, gestió
ambiental i gestió de qualitat empresarial es treballessin conjuntament. Ara tots els
departaments treballen en el mateix pla integral; és més fàcil i coherent (Trèvol)
Simplificar: una actuació molt fàcil però que alhora sembla que costa molt d’assumir
és la de deixar de fer. Hem de fer menys coses per tenir temps de pensar com fer
encara menys coses (Univerd).
Ser flexibles: la flexibilitat és un valor afegit, qui no canvia és que no ha après. Cal
acceptar i canviar; qui no arrisca no guanya (SCEA).
Assajar: Una prova pilot ens permet experimentar possibles millores i innovacions
sense prendre grans riscos (Qualitat Kultura)
Dedicar als indicadors un esforç raonable: és contraproduent obsessionar-se pels
indicadors i destinar-hi massa energia (UPC). Una empresa pot necessitar indicadors
quantitatius per justificar la seva feina, però en una associació, de vegades,
l’observació és suficient i no cal invertir recursos desmesurats (BACC).

EN SÍNTESI, EL PLA D’ACCIÓ US POT AJUDAR A:
ü Clarificar conceptes
ü Focalitzar prioritats
ü Passar a l’acció
ü Evolucionar
ü Quantificar les accions
ü Posicionar millor l’empresa
ü Ser sostenibles

Trobareu informació més detallada sobre els continguts de la jornada al web
www.bcn.es/agenda21

http://www.bcn.es/agenda21
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ACCIÓ 21

Jornada sobre com fer el pla d’acció
Recordem als signants del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat que encara no han
presentat el seu pla d'acció que el dijous 27 d’abril de 8.45 a 13 h tindrà lloc a la sala
d'actes del Centre Cívic Golferichs (Gran Via de les Corts Catalanes, 491) una jornada
de caràcter pràctic sobre com fer el pla d’acció. Hi poden assistir dues persones per
organització.

Programa
8.45 h. Recepció dels inscrits
9 h. Presentació. Panoràmica general dels plans d'Acció
9.15 h. Per a què serveix fer el pla d’acció? Aportació de les
organitzacions que ja han presentat el seu pla
10 h. Pausa-cafè
10.30 h. Intervenció de la Tercera Tinenta d'Alcalde de l'Ajuntament de
Barcelona, Sra. Imma Mayol
11 h. Com fer el pla d’acció? Fases del procés. Exemples
12.30 h. Col·loqui. Dubtes i comentaris
13 h Fi de la jornada

Cal inscriure’s abans del 24 d’abril a la secretaria de l'Agenda 21 per correu electrònic
(agenda21@mail.bcn.es ) o per telèfon (93 256 25 93 / 93 237 47 43).

Us hi esperem!

Nou cercador de plans d’acció al web de l’Agenda 21
El lloc web de l’Agenda 21 acaba d’estrenar
un cercador de plans d’acció. Les fitxes-resum
dels plans d’acció dels signants del
Compromís, fins ara disponibles només en
format pdf, han estat incorporades a una base
de dades. Això ha fet possible dissenyar un
cercador que permet seleccionar els plans
d’acció segons l’àmbit de les organitzacions
(ambientalistes, altres ONG, empreses,
universitats, associacions professionals...) i
també buscar actuacions concretes per
paraules clau o bé en funció dels objectius i línies d’acció del Compromís que
contemplen.

Aquesta nova eina promet ser molt útil per a donar a conèixer les actuacions de les
organitzacions signants, per a trobar actuacions que puguin servir de model per a
altres organitzacions i per a tenir una panoràmica de les iniciatives que s’estan
implementant a la ciutat.

Podeu accedir al cercador des del menú blau “plans d’acció dels signants” del portal
de l’Agenda 21 www.bcn.es/agenda21 . Us recomanem que el proveu i ens envieu la
vostra opinió o suggeriments de millora a agenda21@mail.bcn.es

mailto:agenda21@mail.bcn.es
http://www.bcn.es/agenda21
mailto:agenda21@mail.bcn.es
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Noves organitzacions que han presentat el seu Pla d’Acció
DIVISIÓ MONTJUÏC. BARCELONA SERVEIS MUNICIPALS

Els Plans d’Acció presentats pels signants es poden consultar a la nova base de
dades del web de l’Agenda 21: www.bcn.es/agenda21

INICIATIVES 21

La Fundació Terra busca cuiners pels forns solars
SOUL
La Fundació Terra disposa d’un nou i gran instrument per
la cocció solar: el Forn SOUL (Sun Oven Ulta Light). És
unltralleuger, de mides reduïdes, segur i fàcil de manipular.
La Fundació ofereix gratuïtament un kit d’un forn SOUL per
muntar a les 100 primeres entitats o escoles implicades en
la sostenibilitat que el sol·licitin. Els interessats han d’omplir
una fitxa d’inscripció i fer-la arribar a la Fundació el
divendres 21 d’abril com a màxim. Cal adquirir el
compromís de participar als tallers de muntatge i
funcionament dels forns que la Fundació organitza entre el
28 d’abril i el 5 de maig (2 persones per entitat) i a participar
el diumenge 24 de setembre al matí a la gran concentració
de forns solars al Festival Solar, que tindrà lloc dins la
programació de les Festes de la Mercè al Fòrum de
Barcelona.

Més informació: tel. 936 011 636, ecoterra@ecoterra.org

MÉS RECURSOS

Convocatòria d'ajuts del Departament de Medi Ambient per a actuacions
d'educació i sensibilització ambiental
És oberta la convocatòria del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la
Generalitat de Catalunya per a la concessió de subvencions a associacions,
fundacions i cooperatives sense ànim de lucre per al finançament d'actuacions
d'educació i sensibilització ambiental relatives a la nova cultura de l'aigua i al canvi
climàtic per a l'any 2006. L'import màxim de la subvenció per actuació és de 18.000
euros i el termini de presentació és el 5 de maig de 2006.

Més informació i impresos de sol·licitud: http://mediambient.gencat.net/

Convocatòria d’ajuts de la Comissió Europea en el camp de la protecció
ambiental
Fins el 19 de maig es poden presentar projectes per optar a ajuts econòmics de la
Direcció General de Medi Ambient de la Comissió Europea. La DG es proposa
subvencionar entre 16 i 30 projectes, per un import total aproximat de 2.360.000 euros.
Es contemplen 8 àmbits de finançament, entre els quals s’inclou la conscienciació i
comunicació ambiental.

Més informació i formularis de sol·licitud:
http://europa.eu.int/comm/environment/funding/general/index_en.htm

http://www.bcn.es/agenda21
mailto:ecoterra@ecoterra.org
http://mediambient.gencat.net/
http://europa.eu.int/comm/environment/funding/general/index_en.htm


6

US RECOMANEM...

...que intercanvieu llibres a la Festa Llibres per a Tothom que es fa al Centre Cívic
Drassanes (Nou de la Rambla, 43) del 18 al 24 d’abril.

Més informació: tel. 93 441 22 80, ccdrassanes@progress.com

...que us apunteu als tallers Decora la teva llar ecològicament que ofereix el
CEDAM al Centre Cívic Can Deu (plaça de la Concòrdia, 13). Al llarg d’aquest cicle de
tallers es donen a conèixer diferents tècniques de decoració reutilitzant materials. Els
propers tallers seran els dies 25 d’abril i 2, 9, 16, 23 de maig, de 18:30 a 20h.

Més informació i inscripcions: tel. 93 763 08 58

...que participeu a les activitats a càrrec de l’Aula Ambiental de la Sagrada
Família durant la Festa Major del barri, del 21 d’abril al 7 de maig: visita al Punt
Verd, docufòrum El malson de Darwin, cuina amb energia solar, estand sobre el
consum immaterial...

Més informació: www.aulambiental.org

que us informeu sobre el monogràfic sobre la Llei 3/98 d’intervenció integral de
l’administració ambiental organitzat pel Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya.
S’adreça a professionals que treballen en els diferents àmbits del medi ambient, tant
del sector públic com del privat. Tindrà lloc del 24 al 27 d’abril, de 16 a 20 h, a la Sala
d’actes del Departament de Medi Ambient i Habitatge. Serà el primer d’una sèrie de
monogràfics sobre temes d’actualitat ambiental organitzats pel Col·legi.

Trobareu el programa detallat i la butlleta d’inscripció a www.coamb.org/

...que assistiu a l’acte L’aigua i l’educació per a la sostenibilitat, organitzat per la
Fundació Territori i Paisatge i Unescocat. Tindrà lloc el proper dimarts 25 d’abril, a
les 19 h, a l’Auditori de la Pedrera. Es presentarà la col·lecció de pòsters i la guia
didàctica L’aigua al segle XXI, una proposta educativa adreçada al professorat i
alumnat de l’educació secundària. Es lliurarà una col·lecció de pòsters a tots els
assistents a l’acte. Cal confirmar l’assistència al telèfon 902 400 973.

...que us informeu sobre la jornada tècnica Construcció amb material reciclat:
edificació i obra civil, organitzada per la Borsa de Subproductes de Catalunya.
Tindrà lloc el 26 d’abril, a les 18 h, a la Casa Llotja de Mar (Passeig d’Isabel II, 1).

Més informació i inscripcions: http://mediambient.gencat.net/Images/43_98737.pdf

...que aneu al Museu de Ciències Naturals amb motiu de la presentació de la
nova edició ampliada del recull de recursos educatius sobre biodiversitat,
elaborat per la Societat Catalana d’Educació Ambiental en col·laboració amb
l’Ajuntament de Barcelona. Serà el dimecres 26 d’abril a les 18 h, i es farà una activitat
relacionada amb el tema.

Més informació i inscripcions: tel. 93 237 47 43, recursos@mail.bcn.es

...que assistiu a la presentació de la guia d’educació ambiental Finançament ètic
i sostenibilitat i a la conferència Les finances ètiques a Europa a càrrec de Jean Paul
Vigier, president de la Federació Europea de Banques Ètiques i Alternatives. L’acte
tindrà lloc el proper 27 d’abril a les 18 h al Saló de Cròniques de l’Ajuntament de
Barcelona. Es lliurarà un exemplar de la guia als assistents. És recomanable confirmar
assistència via correu electrònic (recursos@mail.bcn.es) o telèfon (93 237 47 43).

mailto:ccdrassanes@progress.com
http://www.aulambiental.org
http://www.coamb.org/
http://mediambient.gencat.net/Images/43_98737.pdf
mailto:recursos@mail.bcn.es
mailto:recursos@mail.bcn.es
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...que visiteu la Fira de les Alternatives i el Consum Responsable BioCultura
2006, al Palau Sant Jordi, del 5 al 8 de maig. L’organitza l’Associació Vida Sana i es
preveu la participació de 580 expositors, amb una important representació del sector
de l’alimentació biològica, i tot un ventall de productes i propostes per a la vida diària.
A més, del 2 al 8 de maig tindrà lloc la III Setmana de Gastronomia Biològica, dedicada
a la cuina dels països mediterranis. Es faran activitats a BioCultura i a tota la ciutat
(menjadors escolars, restaurants, mercats).

Més informació: www.vidasana.org

INDICADORS DE L'AGENDA 21 DE BARCELONA

Per error, en el darrer número de l’Info 21 es van publicar les dades de l’indicador 13
(consum d’energia d’origen renovable), en comptes del 9 (qualitat de l’aire). A
continuació proporcionem les dades de l’indicador 9:

Indicador 9: qualitat de l’aire

Dades de 2004:

Nivells d’ozó en el màxim horari: 177 micrograms/m3

Tendència desitjada: disminució

Gràfic d’evolució:

Paràmetre de càlcul:
Concentració d’ozó a l’aire en el màxim horari
LIP (Nivell llindar d’informació a la població) = 180 µg/m3

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: 4.1 (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

http://www.vidasana.org
http://www.bcn.es/agenda21
http://www.bcn.es/agenda21/A21_text/indicadors/IndicadorsAg21_2005.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

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

