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UN REPÀS ABANS DE VACANCES: RECURSOS A DISPOSICIÓ DELS
SIGNANTS DEL COMPROMÍS
Aquest és l’últim número de l’Info 21 abans de les vacances estivals; la secretaria de
l’Agenda 21 tancarà durant el mes d’agost. Al llarg dels 55 números de l’Info 21
apareguts fins ara, s’han anat oferint als signants del Compromís Ciutadà per la
sostenibilitat una gran varietat de recursos de suport. Avui us presentem una
recopilació de recursos que es mantenen vigents, perquè en tingueu coneixement els
nous signants i perquè serveixi de recordatori als més veterans.
A partir de l’1 de setembre, els col·lectius signants seguireu comptant amb:

ð Materials de suport
- Guia metodològica Acció 21: ofereix informació de context de l’Agenda 21 de

Barcelona, fa una proposta per desenvolupar un pla d’acció pas a pas i presenta
nombrosos exemples d’actuacions en tots els àmbits. Podeu demanar-la a la
secretaria de l’Agenda 21 o obtenir-la en pdf a la web
http://80.25.163.145/agenda21/download_recurs.php?idRecurs=121

- Publicacions gratuïtes: a la web
www.bcn.cat/agenda21/A21_text/cataleg.htm trobareu el llistat
de publicacions que la secretaria de l’Agenda 21 distribueix de
manera gratuïta. S’inclouen tant publicacions d’un cert
caràcter tècnic o especialitzades com reculls de bones
pràctiques i guies d’educació ambiental, de les quals podeu
demanar exemplars per fer difusió entre els membres del
vostre col·lectiu.

mailto:agenda21@mail.bcn.es
http://www.bcn.cat/agenda21
http://80.25.163.145/agenda21/download_recurs.php?idRecurs=121
http://www.bcn.cat/agenda21/A21_text/cataleg.htm
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- Servei de documentació: El Centre de
Recursos Barcelona Sostenible posa a la
vostra disposició un fons documental
especialitzat en temes vinculats a la
sostenibilitat, l’Agenda 21 i l’educació
ambiental. Us ofereix assessorament personal,
atenció i lectura en sala, secció de revistes i
publicacions periòdiques, servei
d’audiovisuals, catàleg del fons documental,
accés a diverses bases de dades a través del
servei de teledocumentació, edició i presentació de reculls de recursos temàtics...
Més informació a la secció “Servei de documentació” de la web
www.bcn.cat/agenda21/crbs

- Aparells en préstec: el CRBS també us ofereix aparells de mesura útils si feu
una ecoauditoria (sonòmetre, mesurador de despesa elèctrica, luxòmetre,
pol·lúmetre, mesurador de radiacions electromagnètiques) i aparells per a
demostracions i actes festius (cuina solar, forn solar, placa fotovoltaica,
llanternes solars, binocles...).

- Materials per a l’ambientalització interna: per a les vostres oficines o
despatxos, disposem de papereres d’us individual per a la recollida selectiva del
paper. Si organitzeu una festa o una trobada, podeu demanar en préstec gots de
plàstic reutilitzables i fins i tot una màquina de rentar gots.

ð Assessorament personalitzat
- Assistència general en el desenvolupament del pla d’acció: podeu demanar una

reunió a la vostra seu per exposar les vostres propostes i expectatives o les
dificultats que preveieu, per demanar ajut per implicar el vostre col·lectiu en el pla
d’acció o consells per dur-lo a terme.

- Atenció de consultes específiques: envieu un e-mail a agenda21@bcn.cat o
truqueu al 93 237 47 43 si teniu preguntes concretes.

ð Jornades de formació, oportunitats de trobada i intercanvi:
- FormAcció: jornades formatives organitzades

atenent a les necessitats detectades entre els
signants. Durant la propera tardor està prevista la
realització d’una sessió sobre avaluació i indicadors
(centrada en les actuacions de caràcter social i
educatiu) i una sobre com comunicar de manera
eficient. A la pagina
www.bcn.cat/agenda21/pagines_noves/formaccio.
htm trobareu documentació d’anteriors sessions de
FormAcció.

- Esmorzars d’Acció 21: tertúlies de presentació d’accions innovadores dins els
plans d’acció; una bona ocasió per a l’intercanvi i el debat. Els propers esmorzars
d’Acció 21 no estan previstos fins l’any vinent, però podeu consultar les
presentacions fetes en esmorzars anteriors a
www.bcn.cat/agenda21/pagines_noves/esmorzars21.htm

ð Activitats divulgatives:
- Visita guiada al Centre de Recursos Barcelona Sostenible: si voleu que els

vostres treballadors, socis o col·laboradors coneguin recursos pràctics per incorporar
la sostenibilitat a la vida quotidiana, podeu concertar una visita de grup al CRBS. La
visita pot incloure una presentació de l’Agenda 21. També podeu apuntar-vos

http://www.bcn.cat/agenda21/crbs
mailto:agenda21@bcn.cat
http://www.bcn.cat/agenda21/pagines_noves/formaccio
http://www.bcn.cat/agenda21/pagines_noves/esmorzars21.htm
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particularment a les activitats organitzades pel centre. Trobareu més informació a
www.bcn.cat/agenda21/crbs

- Programa de rutes ambientals per la ciutat “Com ho fem?”:  per conèixer com es
gestionen l’aigua, els residus, els parcs o com s’està introduint l’ús de l’energia solar
a Barcelona, apunteu-vos com a grup o individualment al programa Com ho fem?
Vegeu els detalls de les set rutes disponibles a
www.mcrit.com/crbs/principal/chf.pdf

ð Eines de comunicació:
- Butlletí electrònic Info 21: podeu demanar la subscripció de totes les adreces que

vulgueu. Utilitzeu-lo per obtenir informació actualitzada de l’Agenda 21, però també
per difondre les vostres actuacions en matèria de sostenibilitat. Envieu les notícies
que vulgueu publicar a agenda21@mail.bcn.cat . Actualment l’Info 21 arriba a més
de 1000 adreces d’entitats, empreses, institucions, mitjans de comunicació... Tots els
butlletins publicats des de l’any 2002 estan disponibles a
http://80.25.163.145/agenda21/info21.php?idTipus=1

- Web de l’Agenda 21: hi trobareu notícies d’actualitat i un recull de tota la informació
rellevant de l’Agenda 21 de Barcelona des dels seus orígens. Utilitzeu-la activament!
El calendari  en xarxa de la web us permet als signants del Compromís publicar les
vostres activitats. Entreu-hi fent clic a www.bcn.cat/agenda21

ð Premis Acció 21: per reconèixer i estimular iniciatives
d’acció que suposin una contribució efectiva a l’assoliment
dels objectius del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat.
Enguany es convoquen per quarta vegada. Hi ha 5 premis
dotats amb un màxim de 6000 euros cada un. Podeu
presentar-hi les vostres iniciatives dutes a terme o iniciades
en el darrer any. El termini de presentació finalitza el 29 de
setembre. Trobareu les bases completes i les iniciatives
guardonades en anys anteriors a
www.bcn.cat/agenda21/accio21/premis.htm

ð Xarxa d’actors: l’Agenda 21 vol afavorir l’intercanvi
d’informació, experiències i recursos i el plantejament de
projectes en cooperació. Ja existeix una oferta i demanda creuada de
col·laboracions, serveis, productes i recursos de tota mena entre signants. La difusió
de bones pràctiques, les trobades i les eines de comunicació estan pensades per
enfortir la xarxa de signants. Utilitzeu-los!

ACCIÓ 21

 Ambientalització dels quioscs de les platges
L’Institut Municipal de Parcs i Jardins ha adjudicat la concessió dels quioscs de les
platges. Els nous plecs per la concessió han incorporat tot un seguit de criteris que
implicaran una important millora ambiental:

- Reducció de residus: ús del got reutilitzable, utilització de productes a granel

- Recollida selectiva: és obligatòria la recollida selectiva d’envasos, vidre, paper,
orgànic i resta

- Eficiència i estalvi energètic i d’aigua: bombetes de baix consum, pèrgoles més
grans per fer més ombra, aixetes monocomandament, reutilització d’aigües brutes

- Formació als treballadors dels xiringuitos en tots aquests aspectes
Trobareu més informació sobre la política ambiental de Parcs i Jardins a l’apartat
“Sostenibilitat” de la web www.bcn.cat/parcsijardins

http://www.bcn.cat/agenda21/crbs
http://www.mcrit.com/crbs/principal/chf.pdf
mailto:agenda21@mail.bcn.cat
http://80.25.163.145/agenda21/info21.php?idTipus=1
http://www.bcn.cat/agenda21
http://www.bcn.cat/agenda21/accio21/premis.htm
http://www.bcn.cat/parcsijardins
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Nous signants del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat
BIDEA CONSULTORES

COL·LEGI D’AMBIENTÒLEGS DE CATALUNYA

HOTEL HILTON BARCELONA

LLUÏSOS DE GRÀCIA

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

Noves organitzacions que han presentat el seu Pla d’Acció
ABACUS COOPERATIVA

AGÈNCIA DE PROMOCIÓ DEL CARMEL I ENTORNS, SA

CENTRE DE RECURSOS PEDAGÒGICS HORTA-GUINARDÓ

CENTRE DE RECURSOS PEDAGÒGICS SARRIÀ-SANT GERVASI

COL·LEGI D’APARELLADORS I ARQUITECTES TÈCNICS DE BARCELONA

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

INICIATIVES 21

Crida a la col·laboració en un programa de monitoratge de rat-penats, amfibis i
rèptils a Barcelona
Galanthus, Associació per a l’Estudi i Divulgació del Medi Ambient, cerca voluntaris
que vulguin participar en un programa de monitoratge de rat-penats, amfibis i rèptils
dels parcs de Barcelona. Les persones interessades rebran formació sobre com
utilitzar un detector d'ultrasons i reconèixer cants de granotes i gripaus.

Dades de contacte: 608 26 30 70 (Sergi) o info@asgalanthus.org

Més informació sobre Galanthus: www.asgalanthus.org

Guia per reduir el soroll dels aparells d’aire condicionat
L’Ajuntament de Barcelona i el Gremi de Calefacció, Ventilació i Aire Condicionat de
Barcelona han signat un conveni amb l'objectiu de reduir el soroll dels aparells d'aire
condicionat. En el marc d’aquest acord de col·laboració, s’ha editat una petita guia de
bones pràctiques en 10 passos, a tenir presents en la instal·lació, manteniment i ús
d’aparells d’aire condicionat. El manual s’està difonent entre els instal·ladors i
empreses associades al Gremi.

El conveni forma part del Segon Programa Marc d’Actuacions per a la Minoració de la
Contaminació Acústica de Barcelona per tal de fer front de manera activa a la
problemàtica de soroll.

http://www.bcn.cat/agenda21/pagines_noves/signants.htm
http://www.bcn.cat/agenda21
mailto:info@asgalanthus.org
http://www.asgalanthus.org
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Conveni entre l’Agència d’Energia de Barcelona i Fecsa Endesa per al foment de
l’estalvi energètic
El passat 24 de juliol, l’Agència d’Energia de Barcelona i Fecsa Endesa van signar
un acord de col·laboració amb l’objectiu de fomentar l’eficiència i l’estalvi energètics i
l’ús de les energies renovables, emmarcat en la campanya per al foment de l’ús
racional i l’estalvi de l’energia que tenen en marxa l’Agència d’Energia i l’Ajuntament
de Barcelona. L’acord preveu, entre d’altres, el desenvolupament d’actuacions de
promoció, informació i sensibilització, dirigides principalment al sector domèstic.
Algunes d’aquestes accions ja s’estan portant a terme, com la inclusió d’un missatge
d’estalvi energètic a les factures elèctriques de Fecsa Endesa, així com la realització
conjunta de falques radiofòniques per fomentar un bon ús de la climatització a l’estiu.

Més informació: www.barcelonaenergia.com

MÉS RECURSOS

Catàleg de publicacions sobre sostenibilitat urbana i educació ambiental on line
El Centre de Recursos Barcelona Sostenible,
en conveni amb la Societat Catalana
d’Educació Ambiental, posa a la vostra
disposició més de 2500 obres sobre
sostenibilitat urbana,  Agenda 21 i educació
ambiental: llibres, revistes, audiovisuals, jocs,
material multimèdia... Podeu consultar-les en
sala o, identificant-vos com a signants del
Compromís, demanar-les en préstec.

Des d’aquest any, el catàleg està disponible en
forma de base de dades a la web del CRBS.
Hi podeu accedir directament des de la secció
Servei de Documentació de la web www.bcn.cat/agenda21/crbs

US RECOMANEM...

...que aneu a veure l’exposició Fotògrafs de la natura 2006. Es pot visitar fins
aquest diumenge 30 de juliol a la zona comuna del centre comercial L’Illa Diagonal (av.
Diagonal, 557), de 10 a 21.30 h. L’exposició, organitzada pel Departament de Medi
Ambient i Habitatge, mostra les 83 imatges corresponents als premis i les mencions
especials del Wildlife photographer of the year, el concurs de fotografies de la natura
més prestigiós del món, que organitzen el Natural History Museum i la BBC Wildlife
Magazine.

...que aquest estiu us apropeu amb la bici a la platja i jugueu uns partits de bici-
volei amb els Amics de la Bici. Després hi haurà un bany a la llum de la lluna plena,
el dimecres 9 d'agost i el divendres 8 setembre.

Més informació: www.amicsdelabici.org , ariuses@yahoo.es (Anna Rius)

...que consulteu les activitats d’estiu al calendari en xarxa del web de l’Agenda
21 www.bcn.cat/agenda21 . Per als propers dies, hi trobareu activitats del Centre de la
Platja i de Barcelona Camina.

http://www.barcelonaenergia.com
http://www.bcn.cat/agenda21/crbs
http://www.amicsdelabici.org
mailto:ariuses@yahoo.es
http://www.bcn.cat/agenda21


6

INDICADORS DE L'AGENDA 21 DE BARCELONA

Indicador 13: Consum d’energia d’origen renovable

13.1. Percentatge d’energia primària d’origen renovable: 0,17 % (2003)
Tendència desitjada: augment
Gràfic d’evolució:

Paràmetre de càlcul: Consum d’energia primària d’origen renovable/[Energia total primària
consumida a Barcelona per any] x 100
Fonts considerades: fotovoltaica , eòlica, biomassa i solar tèrmica del terme municipal de
Barcelona, sempre segons el mix català.

13.2. Energia equivalent produïda a les instal·lacions de captació solar: 7.872.567
kWh/any (dades estimades, 2004)
Tendència desitjada: augment
Gràfic d’evolució:

Paràmetre de càlcul: Energia equivalent produïda a les instal·lacions de captació solar (solar
tèrmica i solar fotovoltaica)
Fonts considerades: fotovoltaica i solar tèrmica del terme municipal de Barcelona,
sempre segons el mix català.

Font: Agència Local de l’Energia de Barcelona

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.cat/agenda21)

Podeu consultar l’informe complet dels indicadors de l’Agenda 21 de Barcelona de l’any 2005
a www.bcn.cat/agenda21/A21_text/indicadors/IndicadorsAg21_2005.pdf

http://www.bcn.cat/agenda21
http://www.bcn.cat/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

La Secretaria de l’Agenda 21 tancarà per vacances de l’1 al 31 d’agost. A partir
de l’1 de setembre reemprendrà l’activitat amb l’horari habitual: de dilluns a
divendres de 9.30 a 14 h i de 16.30 a 20 h.

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.cat/agenda21

mailto:agenda21@mail.bcn.es
http://www.bcn.cat/agenda21

