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ELS ESMORZARS D’ACCIÓ 21, EN MARXA
El Reial Cercle Artístic de Barcelona ha estat
per sisena vegada l’escenari dels esmorzars
d’Acció 21, amb molt bona acollida per part
dels signants del Compromís Ciutadà per la
Sostenibilitat. El divendres 12 de maig els
assistents van tenir l’oportunitat de conèixer i
comentar les iniciatives més rellevants
contemplades als plans d’acció del Tinter
Arts Gràfiques i del Col·legi Oficial de
Farmacèutics de Barcelona, com també el
plantejament i desenvolupament de l’Agenda
21 Escolar de Barcelona.

Les tres presentacions estan disponibles en
format pdf al web de l’Agenda 21, juntament amb les realitzades als anteriors
esmorzars d’Acció 21. Hi podeu accedir directament a
www.bcn.es/agenda21/pagines_noves/esmorzars21.htm

La revista Sostenible ha publicat un extens article sobre la sessió titulat Esmorzars
d'Acció 21: Un espai de tertúlia i intercanvi d'idees sostenibles. El trobareu a
www.sostenible.es

mailto:agenda21@mail.bcn.es
http://www.bcn.es/agenda21
http://www.bcn.es/agenda21/pagines_noves/esmorzars21.htm
http://www.sostenible.es
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Els propers esmorzars d’Acció 21 d’aquesta primavera seran els divendres 26 de maig
i 9 de juny, de 9 a 10.30 h, també al Reial Cercle Artístic de Barcelona (c. Arcs, 5).

26 de maig
Universitat Autònoma de Barcelona

Ajuntament + sostenible

Setem

9 de juny
UGT Catalunya

Camí Amic

Setelsa

Totes les organitzacions signants del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat i els
membres del Consell Municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat hi són convidats.

Si encara no us heu inscrit, podeu fer-ho per correu electrònic
(agenda21@mail.bcn.es) o per telèfon (93 256 25 93 / 93 237 47 43). Les places són
limitades.

Us hi esperem!

ACCIÓ 21

S’endega el Pla de mobilitat a la superilla C2 de Gràcia
El Pla de mobilitat del districte de Gràcia estructura l’espai públic amb criteris
ambientals i de sostenibilitat, seguint tres estratègies: augmentar l’espai públic destinat
als vianants, disminuir el nombre de vehicles que ocupen l’espai públic i fomentar l’ús
del transport públic i de la bicicleta.

Aquest mes de maig ha començat a implementar-se el pla a la superilla C2, delimitada
pel Torrent de l’Olla, la Travessera de Gràcia, el Torrent de les Flors, el carrer
Providència i el carrer Biada. Les actuacions contemplades són de dos tipus: canvis de
sentit i instal·lació de pilons retràctils. Els canvis de sentit, que afecten 10 carrers,
volen evitar el trànsit de vehicles de pas i facilitar la circulació. Es van posar en
funcionament el passat 20 de maig. Els pilons retràctils començaran a funcionar a
principis de juny. Regularan la circulació en tres punts, amb uns horaris d’accés lliure i
uns horaris d’accés limitat a veïns, comerciants i industrials. Un porter automàtic amb
servei les 24 hores del dia donarà pas a taxis i serveis especials.

Més informació: http://w3.bcn.es/fitxers/gracia/pmweb.752.pdf

Rutes ambientals per Barcelona
Sota el títol genèric Com ho fem?, l'Ajuntament de Barcelona ofereix a partir del
proper mes de juny una sèrie de rutes ambientals per la ciutat.

El programa inclou les següents rutes:

ð Aigua
- Captem i distribuïm l’aigua: potabilitzadora de Sant Joan Despí i Museu Agbar
- Les clavegueres i la depuració de les aigües: visita al clavegueram i a l’estació

depuradora d’aigües residuals del Llobregat
- Els dipòsits i la depuració de les aigües: dipòsit de regulació d’aigües pluvials de

la plaça Joan Miró i estació depuradora d’aigües residuals del Llobregat

ð Residus
- Ruta dels residus: plantes de recollida, tria i tractament de deixalles

mailto:agenda21@mail.bcn.es
http://w3.bcn.es/fitxers/gracia/pmweb.752.pdf
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ð Energia
- Les energies renovables a la ciutat: placa fotovoltaica de l’edifici Nou de

l’Ajuntament i instal·lació solar tèrmica de les piscines Bernat Picornell

ð Espais verds
- Caminant pels espais verds: del parc de l’Oreneta al parc de Cervantes-Roserar
- Els parcs litorals amb bicicleta: zona Fòrum – parc Diagonal - parc de la Ciutadella

Totes les activitats són gratuïtes i s’admeten inscripcions individuals i de grups.
Més informació: recursos@mail.bcn.es

Nous signants del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat
ESPAI AMBIENTAL, SCCL

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

INICIATIVES 21

La 7ª Mostra d'Entitats d’Horta-Guinardó, més sostenible
Del 12 al 14 de maig va tenir lloc a la Rambla del Carmel la 7ª mostra bianual
d'Entitats Horta-Guinardó. Per aconseguir una Mostra d'Entitats respectuosa amb el
medi ambient i les persones es van prendre mesures en les següents línies d'actuació:

- Mobilitat: informació de bus i metro de la zona; informació de bus adaptat;
aparcament reservat per a persones amb discapacitat; aparcament per a bicicletes.

- Energia: enllumenat de baix consum
a tot el recinte, tant a les carpes com
el que es va afegir per a il·luminar la
zona del sopar d'entitats.

- Reducció de residus: ús exclusiu de
gots reutilitzables en tot el recinte,
amb servei de lloguer i neteja dels
gots (1 € retornable); utilització de
plats i coberts compostables a  la
Mostra Gastronòmica i al sopar
popular; utilització d'aigua a doll al sopar popular i a les activitats dels Castellers.

- Recollida selectiva: de paper, vidre, plàstic, matèria orgànica i rebuig, per tot el
recinte i en funció de les necessitats en cada cas.

En el concurs per a la contractació de les carpes es va introduir la reducció de residus
(no utilització de moqueta) i reducció de consum elèctric (enllumenat de baix consum i
independència d'endolls i interruptors).

Totes aquestes mesures s'han portat a terme gràcies al treball conjunt de Serveis
Tècnics del Districte, la Direcció de Serveis de Neteja Urbana, la Divisió de Serveis
Personals i amb l’assessorament del Servei de Prevenció i Medi Ambient de la
Universitat Autònoma de Barcelona. La mostra ha rebut el suport de l’Agència de
Promoció del Carmel i Entorns i Esteve Química.

Més informació: http://bcn.es/mostrahorta/

mailto:recursos@mail.bcn.es
http://www.bcn.es/agenda21/pagines_noves/signants.htm
http://bcn.es/mostrahorta/


4

Novetats a la web de medi ambient de la Universitat de Barcelona
La Universitat de Barcelona ha incorporat al web de medi ambient dues novetats: el
mapa sonor del Campus de Diagonal  i l’estudi de mobilitat de les facultats de Filosofia
i de Geografia i Història.

El mapa sonor del Campus de Diagonal s’ha realitzat a partir de 59 punts de mesura a
la Zona Universitària. Una de les conclusions destacables de l'estudi és que el trànsit
és la principal font de soroll ambiental a tot el campus i que s'excedeix el valor límit
d’immissió establert per la normativa en un 24% dels punts.

Més informació: www.ub.edu/ossma/mediambient/medi_soroll.htm

L’estudi de mobilitat de les facultats de Filosofia i de Geografia i Història s’ha realitzat
amb motiu del trasllat de les facultats des del campus de Diagonal cap a un nou edifici
a la zona del Raval (c/ Montalegre). L’estudi es basa en 674 enquestes als estudiants i
al personal que treballa en aquests centres. Dels resultats se’n desprèn que amb el
trasllat de les facultats l’ús del cotxe disminuirà un 60% i l’impacte ambiental de la
mobilitat, mesurat en emissions de CO2 i la petjada ecològica equivalent, un 34%.

A rel de l’estudi s'han previst diverses accions de sensibilització per promoure l'ús de
mitjans de transport sostenible entre la població d'aquestes facultats. Així, fins a finals
de juny es pot visitar al vestíbul de les facultats (c/ Baldiri i Reixac, s/n) una petita
exposició que mostra els resultats de l'estudi de mobilitat, i s'ha habilitat un ordinador
que permet consultar quina és la millor combinació de transport en mitjans sostenibles
(transport públic, a peu, en bici…) per accedir al nou centre.

Més informació: www.ub.edu/ossma/mediambient/documents/estudi_mobilitat.pdf

Premi per una conducció segura i sostenible a la missatgeria
Dins de la campanya per reduir la sinistralitat al sector de la missatgeria i al transport
en general, el Gremi de Missatgeria de Catalunya convoca el 1er Premi de bones
pràctiques. Poden optar-hi els treballs inèdits que aportin iniciatives que contribueixin a
aconseguir una conducció més segura i sostenible a la missatgeria reduint la
sinistralitat. Hi ha tres categories: empresa de missatgeria, individual
(treballadora/treballador) i institució o empresa clienta. Cal presentar un treball d’una
extensió de 2 a 6 fulls. El termini de presentació finalitza el 31 de maig de 2006. El
valor dels premis és de 600, 300 i 100 euros.

Més informació gremi@missatgeria.org

MÉS RECURSOS

A la vostra disposició: papereres d’ús individual per a la recollida selectiva
La secretaria de l’Agenda 21 posa a disposició dels signants
del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat papereres de
cartró d’ús individual per facilitar la recollida selectiva del paper
en oficines i despatxos. Les organitzacions interessades poden
sol·licitar-les fins el 23 de juny per correu electrònic adreçat a
agenda21@mail.bcn.es, indicant el nom de l’entitat o empresa,
la persona de contacte i el nombre de papereres. A partir del 3
de juliol es podran recollir al Centre de Recursos Barcelona
Sostenible les papereres demanades. Les existències són
limitades i es reservaran per ordre de sol·licitud.

http://www.ub.edu/ossma/mediambient/medi_soroll.htm
http://www.ub.edu/ossma/mediambient/documents/estudi_mobilitat.pdf
mailto:gremi@missatgeria.org
mailto:agenda21@mail.bcn.es
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US RECOMANEM...

...que aneu a la Festa del Comerç Just, que enguany arriba a 60 municipis de
Catalunya. A Barcelona, se celebrarà del 26 al 28 de maig a la plaça de Catalunya.

La Festa és coordinada pel Setem i hi participen Alternativa 3, Cooperacció, Intermon
Oxfam, Sodepau i la Xarxa de Consum Solidari.
 Trobareu informació detallada a la web www.festacj.org/

...que assistiu a les Jornades sobre Sobirania Alimentària o Transgènics
organitzades per Entrepobles amb la col·laboració de la Plataforma Transgènics Fora!.
Tindran lloc els propers dies 26 i 27 de maig a la Universitat Pompeu Fabra. Les
Jornades volen posar en evidència la incompatibilitat entre la Sobirania Alimentària i
els transgènics, intensificar l'intercanvi entre els moviments socials del Nord i del Sud i
enfortir la lluita per a l'establiment de les àrees lliures de transgènics. Es tractarà el
tema en tres grans blocs de discussió, amb tres taules rodones. Hi haurà un taller
d'intercanvi d'experiències entre grups locals, d'Europa i d'Amèrica Llatina i es
presentarà l'audiovisual "Transgènia".

Més informació: www.pangea.org/epueblos/

...que assistiu a l’acte Responsabilitat Social Empresarial: Oportunitats i Eines
per als Professionals, el dilluns 29 de maig, de 16 a 21 h, a l’Auditori Pompeu Fabra
de l’Edifici dels Enginyers Industrials de Catalunya (Via Laietana, 39, 5ª planta).

La jornada estarà dividida en dues parts. A la primera s’exposaran tres ponències que
tractaran la temàtica des dels vessants teòric i pràctic, posant al dia els conceptes
bàsics i comentant les bones pràctiques desenvolupades per les empreses que han
inclòs la RSE dins del seu àmbit de gestió. A la segona part, tindrà lloc una taula
rodona en la qual intervindran qualificats representants dels sectors social, acadèmic,
empresarial, del consum, polític i sindical.

Cal fer reserva per telèfon (93 319 23 04, de 9.30 a 13.30 h), o bé per correu electrònic
(reserves@eic.es) .

Més informació: www.eic.es

...que participeu a la 1a Setmana del Medi Ambient i Sostenibilitat que se
celebrarà del 6 al 10 de juny al districte de Ciutat Vella. La Setmana se centrarà en
les energies renovables, la nova cultura de l'aigua, el tractament de residus a la ciutat i
la mobilitat sostenible. Es realitzaran un gran nombre de visites, tallers, cursets,
xerrades i jocs. El 10 de juny de 10 a 22 h s'organitzarà una Fira del medi ambient,
coincidint amb la inauguració de la Plaça Charles Darwin (Barceloneta, davant del
Parc de Recerca Biomèdica).

La Setmana ha estat organitzada pel Consell de Sostenibilitat i Medi Ambient del
districte de Ciutat Vella, amb la col·laboració d’Eco-Union, el Genab - Grup
Ecologista del Nucli Antic de Barcelona, el Departament de Medi Ambient i
Habitatge de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona.

Les visites i activitats són gratuïtes, però cal inscripció prèvia al telèfon 93 319 16 80.

Trobareu el programa complet a http://ciutatvella.org/

http://www.festacj.org/
http://www.pangea.org/epueblos/
mailto:reserves@eic.es
http://www.eic.es
http://ciutatvella.org/


6

...que sigueu protagonistes de la Setmana de la Bicicleta, del 6 a l’11 de juny.
Cada vegada són més els usuaris habituals d’aquest mitjà de transport. Afegiu-vos-hi i
celebreu la Setmana de la bici! Hi ha diversos actes centralitzats a la plaça de
Catalunya: punt d’informació, comptador de CO2, exposició, préstec gratuït de
bicicletes, inspecció tècnica gratuïta, bicicletada nocturna... També hi haurà bicinema a
la fresca (al c. Verneda, 16) i el diumenge 11 a les 10 del matí se celebrarà la Festa de
la Bicicleta i els Patins (sortida del c. Aragó entre rambla de Catalunya i passeig de
Gràcia).

Col·laboren en els actes el Bicicleta Club de Catalunya, Biciclot, Un cotxe menys, el
Consell Municipal del Districte de l’Eixample, el Casal d’Associacions Juvenils de
Barcelona, la Comissió Cívica de la Bicicleta i l’Institut Barcelona Esports, entre
d’altres.

A més a més, del 7 a l’11 de juny tindrà lloc al Parc del Fòrum el I Congrés Català de
la Bicicleta.

Més informació a l’agenda de la web www.bcn.es

...que assistiu a la presentació dels llibres editats per eCOs sccl, el dimarts 6 de
juny, a les 19 h, a l’Auditori del Centre Cultural Can Fabra (c. Segre, 24-32).
Intervindran Manuel Reyes (El Tinter Arts Gràfiques), Xavier Palos (Cooperativa
Trèvol), Manuel Almirall (Fundació Futur) i Raimon Gassiot (eCOS).

Al final de l’acte, la Fundació Futur ens oferirà un tast d’algunes de les receptes del
llibre Una altra cuina és possible. 100 receptes amb ingredients de comerç just.

Agrairíem que confirméssiu l’assistència a recursos@mail.bcn.es

...que us informeu sobre:
- la Tercera Conferència Internacional sobre la Protecció Legal dels Animals a

Espanya, que organitza la  Fundación Altarriba i  tindrà lloc de l’1 al 3 de juny a la
Universitat de Barcelona.
Més informació: www.ciplae.org/catala.htm

- les jornades El voluntariat en la conservació de la natura: models i
experiències de gestió del voluntariat ambiental que organitza la Fundació
Territori i Paisatge a l’Auditori de La Pedrera els propers dies 6 i 7 de juny.
Més informació: www.caixacatalunya.es/obrasocial

Recordeu que al calendari en xarxa del web de l’Agenda 21 www.bcn.es/agenda21
trobareu una àmplia oferta d’activitats organitzades pels signants del Compromís
Ciutadà per la Sostenibilitat

http://www.bcn.es
mailto:recursos@mail.bcn.es
http://www.ciplae.org/catala.htm
http://www.caixacatalunya.es/obrasocial
http://www.bcn.es/agenda21
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INDICADORS DE L'AGENDA 21 DE BARCELONA

Indicador 11: Consum d’aigua per habitant

Dades de 2004: 196.98 l/habitant/dia

Tendència desitjada: disminució

Gràfic d’evolució:

Paràmetre de càlcul:
Consum d’aigua total (domèstic, comercial, indústria i serveis municipals) /[habitant *
dia]

Font: Agbar. Societat General d’Aigües de Barcelona, sa

Fa referència a l'objectiu 5 del Compromís Ciutadà: Preservar els recursos naturals i
promoure l’ús dels renovables.

Línies d'acció relacionades: 5.2 (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

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
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