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JA ÉS OBERTA LA CONVOCATÒRIA DE PREMIS ACCIÓ 21 2006

El Consell Municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat convoca per
quart any els Premis ACCIÓ 21 amb l’objectiu d’estimular iniciatives
d’acció dels diferents col·lectius ciutadans, que suposin una
contribució efectiva a l’assoliment dels objectius del Compromís
Ciutadà per la Sostenibilitat. La convocatòria és oberta a totes les
entitats i empreses de Barcelona, que poden presentar-hi
actuacions en curs o que hagin desenvolupat en el darrer any.

Enguany, coincidint amb la incorporació de l’àmbit de la
sostenibilitat a la convocatòria general de subvencions de
l’Ajuntament de Barcelona, s’ha acordat reduir el nombre de
premis, que seran 6 en comptes de 10, però en canvi s’ha

augmentat la dotació, que serà d’un màxim de 6000 euros per cada un dels premis.

Els candidats han de presentar a qualsevol dels registres municipals una breu
memòria de la iniciativa (màxim 10 pàgines) i la documentació administrativa
corresponent. El termini de presentació finalitza el 29 de setembre.

Al web de l’Agenda 21 es poden consultar les bases completes i les llistes de
guardonats en les tres convocatòries anteriors:
www.bcn.es/agenda21/accio21/premis.htm

Com ja hem anat anunciant a través de l’Info 21, la revista electrònica Sostenible va
publicant de manera continuada articles de les iniciatives guanyadores dels premis.
Podeu consultar-los a
www.sostenible.es/pubnoticia/inici.asp?p_idioma=1&p_id=317990

mailto:agenda21@mail.bcn.es
http://www.bcn.es/agenda21
http://www.bcn.es/agenda21/accio21/premis.htm
http://www.sostenible.es/pubnoticia/inici.asp?p_idioma=1&p_id=317990
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ACCIÓ 21

Els participants de l’Agenda 21 Escolar diuen adéu al curs
Els passats 6 i 8 de juny van tenir lloc a Barcelona els actes de
lliurament de les memòries i cloenda de l’Agenda 21 Escolar
del curs 2005-2006. Per primera vegada, donat l’augment dels
centres participants, l’acte s’ha desdoblat. El dia 6 es va
organitzar a l’auditori Winterthur la cloenda per a les escoles
d’educació infantil i  primària. La jornada va tenir un marcat
caràcter festiu i va finalitzar amb tots els assistents cantant i
ballant la Rumba de Barcelona, d’en Gato Pérez. El dia 8 va
ser el torn dels centres de secundària, que es van trobar a
l’edifici Vèrtex de la UPC. Durant tot el matí, els alumnes van
participar en les sessions de presentació d’experiències i
intercanvi entre centres. En acabat, i després del lliurament de
les memòries, un grup d’alumnes de l’escola Virolai va
interpretar el Rap de la sostenibilitat.
Més informació. www.bcn.es/agenda21/a21escolar

Els esmorzars d’Acció 21 també s’acomiaden fins la temporada vinent
Al llarg dels tres esmorzars d’Acció 21 d’aquesta
primavera, els signants del Compromís Ciutadà per la
Sostenibilitat han tingut l’ocasió de conèixer de primera
mà les actuacions del Tinter Arts Gràfiques, el Col·legi
Oficial de Farmacèutics de Barcelona, l’Agenda 21
Escolar, la Universitat Autònoma de Barcelona, el
programa Ajuntament + sostenible, el Setem, UGT
Catalunya i el col·lectiu Camí Amic. Totes les
presentacions es poden consultar a la web
www.bcn.es/agenda21/pagines_noves/esmorzars21.htm

A la mateixa pàgina es poden consultar 14 presentacions
més exposades en anteriors esmorzars d’Acció 21.

Les sessions han tingut bona acollida per part dels signants, amb una assistència de 38
persones de mitjana a cada una, i en principi aquest format es mantindrà en el futur.

http://www.bcn.es/agenda21/a21escolar
http://www.bcn.es/agenda21/pagines_noves/esmorzars21.htm
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Nous signants del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat
MEDIA RESPONSABLE

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

Noves organitzacions que han presentat el seu Pla d’Acció
ASSOCIACIÓ PER A L'ESTUDI DE L'ECOLOGIA I EL MEDI AMBIENT - ECOIMA

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

Parcs i Jardins obre el Centre de la Platja
Després d’un període de prova durant la tardor
passada, l’Institut Municipal de Parcs i
Jardins ha inaugurat aquest mes de juny el
Centre de la Platja, un espai de referència
d’educació ambiental i informació del litoral de
la ciutat. El Centre està situat a peu de platja,
davant de l’Hospital del Mar (sota el passeig
Marítim). El seu objectiu és donar a conèixer els
valors associats al litoral i promoure‘n usos,
activitats i actituds respectuosos amb l’entorn. A
més d’informació, el centre ofereix exposicions
temàtiques i activitats per a tots els públics, organitzades pel propi centre o en
col·laboració amb entitats de la ciutat. Aquest estiu, el programa d’activitats inclou,
entre d’altres, una xerrada sobre la vida de Joan Salvat-Papasseït i la seva relació
amb el litoral de Barcelona,  una passejada i taller sobre els residus a la platja, un
conte i taller sobre animals i plantes, una xerrada sobre com es preparen les platges
perquè en puguem gaudir i diverses activitats sobre prevenció i seguretat organitzades
en col·laboració amb la Creu Roja. El centre també ofereix, en col·laboració amb les
Biblioteques de Barcelona, la Biblioplatja: servei de préstec de llibres, revistes, diaris i
CD.

Més informació: www.bcn.es/parcsijardins/

Productes reciclats a Abacus cooperativa
La cooperativa Abacus, especialitzada en la
distribució de productes per a l'ensenyament, la
cultura i l'esbarjo, ha implantat en els seus
establiments la campanya Recicla’t per orientar
als socis i clients en el consum responsable del
paper. Amb la campanya es volen destacar els
productes reciclats que hi ha als establiments
d’Abacus i alhora informar sobre l’amenaça de la
destrucció dels espais forestals.

A la secció de Papereria de la web d’Abacus trobareu el catàleg de productes de paper

http://www.bcn.es/agenda21/pagines_noves/signants.htm
http://www.bcn.es/agenda21
http://www.bcn.es/parcsijardins/
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i cartró reciclat que distribueix la cooperativa:
www.abacus.es/externo/tienda/Listado.asp

La campanya Recicla’t s’emmarca en un conveni de col·laboració signat entre Abacus i
Greenpeace pel qual la cooperativa es compromet a col·laborar en la difusió de la
campanya que l’ONG ha llençat en defensa dels darrers boscos primaris del món.
Més informació: www.greenpeace.org/espana/campaigns/bosques

Trobada de centres de Sarrià – Sant Gervasi que fan l’Agenda 21 Escolar
El passat 14 de juny va tenir lloc al CosmoCaixa una trobada de les escoles i instituts
de Sarrià –Sant Gervasi que estan fent la seva Agenda 21, per tal de facilitar el
contacte i l’intercanvi entre l’alumnat i el professorat que forma part de la comissió del
districte que desenvolupa aquest programa (Plataforma Verda). Durant aquest curs, el
districte, amb la col·laboració del Rotary Club, ha patrocinat una sèrie de tallers sobre
la reutilització de materials de rebuig per construir joguines i altres objectes, que s’han
fet a cada un dels centres. Durant la trobada de final de curs també es van organitzar
tallers, en aquest cas per construir instruments musicals fent servir materials de rebuig
i experimentar amb el so.

Jornada sobre compra de fusta certificada
El dimecres 28 de juny la Xarxa de Ciutats i Pobles Cap a la Sostenibilitat organitza a
Barcelona una jornada sobre compra de fusta certificada per part de l’administració,
emmarcada en el cicle Compra pública verda i ecoproductes.   Els actes tindran lloc de
9.30 a 13.30 h a la Sala d’Actes de Edifici Vagó de la Diputació de Barcelona – Recinte
Escola Industrial (Urgell, 187). Hi intervindran Núria Buenaventura, presidenta de la
Xarxa; Bettina Schaefer , consultora de l’Ecoinstitut Barcelona; Txema Castiella,
director de Programes Ambientals de l’Ajuntament de Barcelona; Anna Aulet, tècnica
de Medi Ambient de l’Ajuntament de Lloret de Mar i Miguel Ángel Soto, responsable de
la campanya de boscos de Greenpeace. A més de les presentacions, es durà a terme
un taller pràctic.

Més informació i inscripcions: Secretaria Tècnica de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a
la Sostenibilitat, tel. 93 402 22 22 (extensió 37240), gabernetdn@diba.cat

MÉS RECURSOS

Publicació de la Convenció dels signants del Compromís Ciutadà per la
Sostenibilitat
En el darrer esmorzar d’Acció 21, que va tenir lloc el 9
de juny al Reial Cercle Artístic, es va presentar i lliurar
als assistents la publicació Convenció dels signants
del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat: Barcelona
20 d’octubre de 2005, editada dins la col·lecció
Documents de l’Agenda 21.

Aquesta publicació descriu el procés de la Convenció
de signants i presenta les seves aportacions més
significatives. Inclou la síntesi d’avenços i reptes
realitzada tres anys després de l’aprovació del
Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat i la ponència
Què hem fet i què ens queda per fer? presentada per
Ramon Folch a la Convenció. Conté també com a
annexos la descripció del procés, els resultats i la llista de participants als 10 grups de

http://www.abacus.es/externo/tienda/Listado.asp
http://www.greenpeace.org/espana/campaigns/bosques
mailto:gabernetdn@diba.cat
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treball de preparació de la Convenció; les aportacions del debat sobre avenços i reptes
realitzat el matí del 20 d’octubre de 2005; els resultats de les taules de treball per
sectors de la tarda del mateix dia 20; l’informe d’ambientalització de la Convenció;
l’avaluació de la jornada i la llista d’assistents.

El document s’enviarà per correu a les més de 400 persones que van participar als 10
grups de treball i a l’acte del 20 d’octubre, com també a totes les organitzacions
signants del Compromís i als membres del Consell Municipal de Medi Ambient i
Sostenibilitat.

Més informació: www.bcn.es/agenda21/convencio2005/

Ampliat el termini d’Ecoejemplos 2006
Ecoejemplos, el concurs de l’Obra Social de Caja Madrid que premia bones iniciatives
ambientals, amplia el termini de presentació de candidatures fins el 30 de juny. Hi ha
29.000 euros a repartir entre dues categories: ONG i persones particulars. Les
actuacions proposades han d’estar orientades a la conservació de la biodiversitat i al
foment del desenvolupament sostenible, i la seva data de finalització ha de ser
posterior al gener del 2004. Es valoraran especialment les iniciatives relacionades amb
la gestió dels residus, la contaminació, les energies renovables i la gestió de l’aigua.
No s’accepten projectes de sensibilització (jornades, congressos, seminaris,
campanyes).

Trobareu les bases i els formularis que cal presentar a www.obrasocialcajamadrid.es

US RECOMANEM...

..que no us quedeu gelats aquest estiu. Un ús racional
de l’aire condicionat és bo per al medi ambient, la salut i
la butxaca. Connecteu-lo només com a últim recurs, i en
aquest cas no baixeu la temperatura a menys de 25º.

Des del mes de juny i fins al setembre, l’Agència
d’Energia de Barcelona enceta la campanya No et
quedis gelat, per tal de crear consciència de la necessitat
de fer un ús racional dels aparells de climatització, tant a
la llar com als locals comercials i a les dependències
municipals. Aquesta iniciativa és un dels elements d’una
campanya de més abast de foment de l’estalvi i ús
racional de l’energia, posada en marxa després de
l’avaluació dels resultats del balanç energètic de l’Observatori de l’Energia de
Barcelona. La campanya pretén arribar molt especialment al sector domèstic, el
consum energètic del qual és el més elevat, segons les dades de l’Observatori.

Més informació: www.barcelonaenergia.com

...que visiteu l’exposició Hi havia una vegada Txernóbil sobre la catàstrofe
industrial més gran de la història de la humanitat. Serà oberta al CCCB (Montalegre, 5)
fins el 8 d’octubre de 2006.

Més informació. www.cccb.org

http://www.bcn.es/agenda21/convencio2005/
http://www.obrasocialcajamadrid.es
http://www.barcelonaenergia.com
http://www.cccb.org
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...que assistiu a la inauguració de l’exposició permanent de vehicles elèctrics al
nou departament d’Elektron anomenat Eco-car. Elektron, creada fa 17 anys, és una
de les empreses pioneres en la promoció de les energies renovables a Catalunya i ara
vol impulsar la mobilitat sostenible amb aquest nou departament. La inauguració serà
el dijous 29 de juny a les 19.30 h al local d’Elektron (c. Farigola, 20). Es prega
confirmació (tel. 93 219 30 37, info@eco-car.net).

Més informació: www.tiendaelektron.com
www.eco-car.net/

...que us inscrigueu al seminari taller El dret a disposar d’aigua potable que tindrà
lloc el dimarts 27 de juny de 9 a 13.30 h a l’Institut de Drets Humans de Catalunya
(Pau Claris, 92). És el primer d’una sèrie de seminaris l’objectiu dels quals és
presentar diversos dels drets reconeguts en el Projecte de Carta de Drets Humans
Emergents que per diverses raons no han estat el suficientment desenvolupats o bé
necessiten d’una reflexió més profunda. Es vol parlar de l’ús de l’aigua des de
perspectives diferents: el reconeixement al dret internacional; la realitat de l’aigua com
a recurs natural; els costos econòmics i l’anàlisi dels indicadors ambientals de consum
d’aigua des d’una companyia d'aigües municipal.

Més informació: www.idhc.org

...que us poseu una samarreta blanca i camineu acompanyant la 6ª Marxa per la
Cultura de Pau. La marxa es convoca amb el lema Reconvertim els castells de guerra
en castells de pau i anirà de Martorell al Castell de Montjuïc, els dies 1 i 2 de juliol. Els
convocants us proposen que els acompanyeu en l’entrada i participeu en els actes
organitzats a la vostra població. La marxa arribarà a la plaça Espanya de Barcelona el
diumenge 2 de juliol a les 17.15 h. A les 17.30 h es farà la concentració per pujar al
Castell de Montjuïc i de 18.30 a 19.30 h es faran al Castell actes reivindicatius i festius.

Per motius logístics, és convenient inscriure’s a la marxa amb antelació (tel. 605 782
507, marxapau@pangea.org)

Més informació: http://marxapau.pangea.org/06/

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

mailto:info@eco-car.net
http://www.tiendaelektron.com
http://www.eco-car.net/
http://www.idhc.org
mailto:marxapau@pangea.org
http://marxapau.pangea.org/06/
http://www.bcn.es/agenda21
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INDICADORS DE L'AGENDA 21 DE BARCELONA

Indicador 12: proporció del consum d’aigua per a serveis municipals no potabilitzada

Dades de 2004: 8,4%

Tendència desitjada: augment

Gràfic d’evolució:

Paràmetre de càlcul: Consum d’aigua del freàtic/ [Consum d’aigua per a serveis municipals *
any] * 100

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

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

Línies d'acció relacionades: 5.5 (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 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
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