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NOVES SESSIONS DE FORMACCIÓ 21

Després dels mesos d’estiu, comença per als signants del Compromís Ciutadà per la
Sostenibilitat un nou programa d’activitats formatives. L’oferta s’inicia amb dues
sessions que es convoquen atenent a les necessitats expressades pels mateixos
signants en les darreres trobades sobre els plans d’acció:

Com avaluar amb indicadors
Dimecres 18 d’octubre, de 9 a 13 h
Lloc de realització: Institut d’Educació Contínua – Universitat Pompeu Fabra. Balmes,
132 (cantonada Rosselló). Aula 308
Sessió teòrico-pràctica per esbrinar alguns dels següents aspectes: val la pena fer
servir  indicadors a l’hora d’avaluar? Què hi guanyem utilitzant-los? No és massa
complicat? ... També es tractarà l’avaluació d’actuacions difícils de “mesurar”, com són
les de caràcter social i educatiu.
A càrrec d’Enric Pol, catedràtic de psicologia ambiental de la Universitat de Barcelona i
Hilda Weissmann, coordinadora pedagògica de l’Agenda 21 Escolar
Inscripcions fins l’11 d’octubre. Places limitades.

Com millorar la nostra comunicació
Dimarts 21 de novembre, de 9 a 13 h
Lloc de realització: Institut d’Educació Contínua – Universitat Pompeu Fabra. Balmes,
132 (cantonada Rosselló). Aula 308
Una sessió adreçada a aquelles organitzacions que treballen per a la sostenibilitat
desenvolupant actuacions interessants, innovadores, potents... però de vegades no
aconsegueixen donar-les a conèixer de manera eficient, sigui en el seu propi àmbit
(treballadors, socis, usuaris...) o als mitjans de comunicació.
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A càrrec de Toni Puig, expert en marketing i associacions
Inscripcions fins el 15 de novembre. Places limitades.

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS: Totes dues sessions són gratuïtes. La inscripció es
pot fer per telèfon, per fax, per correu electrònic o personalment a: Secretaria de
l’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. A/e: agenda21@bcn.cat.Cal indicar el nom
de la persona que s’inscriu, l’organització a la qual pertany i les dades de contacte.

ACCIÓ 21

Fins el 29 de setembre encara podeu presentar iniciatives als premis Acció 21
Us recordem que el proper divendres 29 de setembre és l’últim dia
per presentar iniciatives a la quarta Convocatòria de premis Acció
21. Es concediran 5 premis d'un màxim de 6000 euros a les millors
accions que estiguin en curs o s'hagin realitzat en el darrer any,
relacionades amb els objectius del Compromís Ciutadà per la
Sostenibilitat. Poden presentar-s'hi totes les entitats i empreses de
Barcelona, incloses les d’àmbit de barri o districte. Els candidats
han de presentar a qualsevol dels Registres Municipals  una breu
memòria (màxim 10 pàgines) i la documentació administrativa que
es detalla a les bases de la convocatòria.

Trobareu les bases i les llistes de guardonats a les convocatòries
anteriors a: www.bcn.es/agenda21/accio21/premis.htm

No dubteu en consultar qualsevol qüestió per telèfon o correu electrònic a la secretaria
de l’Agenda 21. Animeu-vos, hi sou a temps!

Noves organitzacions que han presentat el seu Pla d’Acció
ASSOCIACIÓ NOU HORITZÓ

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

INICIATIVES 21

Actes de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura
Del 22 al 29 de setembre se celebra a
Catalunya la Setmana de la Mobilitat
Sostenible i Segura, emmarcada dins la
iniciativa europea Eurpean mobility week.
Enguany la Setmana es dedica
especialment a fer palesos els efectes que
la mobilitat genera sobre el canvi climàtic.
Una seixantena de municipis, a més de
nombroses institucions, entitats i empreses,
participen en la Setmana organitzant
activitats, però també  implantant mesures
pràctiques permanents  que contribueixen a
la substitució del cotxe particular per altres mitjans de transport més sostenibles i, en
general, a una mobilitat urbana més sostenible.

mailto:agenda21@bcn.cat
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A Barcelona, alguns dels actes organitzats durant la Setmana són:

- la nova exposició itinerant Mou-te amb el Planeta, de l’Associació per a la
Promoció del Transport Públic – PTP, serà al passeig de Gràcia del 22 al 24 de
setembre i a la plaça Universitat del 28 al 30 de setembre.

- també a la plaça Universitat, del 26 al 30 de setembre, l’Ajuntament instal·larà
diferents espais lúdics de l’Àrea Verda i de la Zona 30.

- l’associació Barcelona Camina us anima a presentar-vos al V Concurs fotogràfic
A peu per la meva ciutat. El termini s’acaba aquest divendres 22 de setembre.
També us convida a les passejades extraordinàries que organitza amb motiu de
la Setmana de la Mobilitat: El Parc Güell (23 de setembre) i Origen i evolució de
la Plaça de Catalunya (24 de setembre). Més informació: www.barcelonacamina.org

- del 22 al 29 de setembre podeu participar en el Joc de la Mobilitat. Es tracta de
respondre un qüestionari amb preguntes sobre diferents àmbits relacionats amb
la mobilitat: a peu, motocicleta, bicicleta, cotxe, transport públic, seguretat viària i
sostenibilitat. Els participants rebran un obsequi i entraran en un sorteig de
premis. Consulteu els punts de recollida i lliurament dels cupons a la web
www.bcn.cat/pdf/catala/mobilitat_punts.pdf

- durant els mateixos dies, al Centre d'Informació i Atenció al Client de Transports
Metropolitans de Barcelona a l’estació de Plaça Universitat podeu visitar
l’exposició de dibuixos Cuida el teu bus.

- el 22 de setembre, Dia Sense Cotxes, el Bicicleta Club de Catalunya inaugura
la 5a edició del programa de rutes culturals amb bicicleta per Barcelona,
Bicibarris, amb una ruta inaugural gratuïta que sortirà de la plaça Universitat a les
19h. La inscripció és obligatòria (tel. 933 077 100 o bicibarris@bacc.info ) . El
Bicibarris 2006 seguirà  Les 9 rutes del comerç amb bicicleta.  Més informació:
www.bacc.info

- el mateix 22 de setembre, la PTP felicitarà les persones que utilitzin el transport
públic amb el repartiment d'obsequis a una cèntrica estació de Barcelona.

- per iniciativa de Trèvol Ecomissatgers i Amics de la Bici, del 23 al 25 de
setembre, dintre de la Mostra d'Associacions (plaça de Catalunya), s'exposarà
una selecció de 80 obres presentades a la 7ª edició del Concurs de fotografia
Memorial Vicens Bagan, La Bicicleta, un transport a la ciutat. El lliurament de
premis serà el 23 de setembre, a les 19 hores, a la mateixa carpa de l'exposició.

- el diumenge 24 de setembre, la Fundació Terra organitza el Ral·li Solar 2006,
que reuneix vehicles d'emissions locals zero per demostrar opcions més
sostenibles per desplaçar-se. El Ral·li partirà del Parc del Fòrum i recorrerà
diferents carrers de la ciutat. A partir de les 11 del matí hi haurà actes d’animació,
i a les 12 partiran els vehicles. Més informació: www.festivalsolar.org/ralli.html

- el 27 de setembre de 10 a 12 h, el Districte d’Horta-Guinardó us convida a una
passejada pels jardins del Laberint d’Horta guiada per la historiadora Carolina
Chifoni. Més informació: tel. 93 291 60 92.

- el dia 26, en el marc del IV Cicle de Conferències pel Pacte per la Mobilitat, el
Centre Cívic Pati Llimona (Regomir, 3) acollirà la
conferència La mobilitat a les zones comercials urbanes.

- el mateix 26 de setembre, a les 19 h, el BACC i la botiga
Cap Problema presentaran a l’Aula Ambiental de la
Sagrada Família (Lepant/Provença) la campanya: Mou-te
en bici, segur!, en la qual es parlarà de tots els elements
que calen per circular en bicicleta de manera segura. Més
informació: www.aulambiental.org

http://www.barcelonacamina.org
http://www.bcn.cat/pdf/catala/mobilitat_punts.pdf
mailto:bicibarris@bacc.info
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http://www.festivalsolar.org/ralli.html
http://www.aulambiental.org
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- el 27 de setembre a les 7 de la tarda tindrà lloc al Casal de Barri de Prosperitat
(plaça Àngel Pestaña, 1) la xerrada Les lluites veïnals per aconseguir una
mobilitat sostenible a Nou Barris.

- el 27 de setembre a les 6 de la tarda s’inicia la Cursa de Transports. Aquesta
cursa fa una comparativa del que costa en temps i diners desplaçar-se per la
ciutat en sis modes de transport: a peu, en transport públic, amb bicicleta, en taxi,
a peu i en cotxe. La principal novetat d’aquesta edició és la incorporació a la
cursa de rutes interurbanes entre Barcelona i ciutats com Mataró o Granollers, a
més dels itineraris que discorren per la ciutat. Més informació: www.laptp.org

Per altra banda, per la Mercè s’ha preparat un dispositiu especial de transport públic
per facilitar els desplaçaments durant els dies de Festa. El Metro farà servei
ininterromput des de divendres 22 a les 5 del matí fins dilluns 25 a les 12 de la nit. Les
línies de bus que portin als escenaris festius es reforçaran, i hi haurà un servei
permanent de bus que unirà el Fòrum amb les parades de metro de Sagrera (L1 i L5),
Selva de Mar (L4) i Bac de Roda (L2).

Trobareu àmplia informació sobre el Pacte per la Mobilitat i com moure’s per Barcelona
en transport públic, a peu i en bicicleta a www.bcn.cat/mobilitat

MÉS RECURSOS

Es presenta la guia d’educació ambiental número 30
Amb la guia Ajuntament+sostenible, la col·lecció de Guies d’Educació Ambiental
editada per l’Ajuntament de Barcelona ha arribat als 30 primers números. Per celebrar-
ho, ens trobarem el proper dissabte 23 de setembre, a les 12 hores, a la Carpa de la
Sostenibilitat, situada al passeig de Gràcia, entre Diputació i Gran Via. Les persones
interessades podran recollir les guies i un nou arxivador per guardar-les.

Distribució de guies d’educació ambiental entre els membres del vostre
col·lectiu
Les organitzacions signants del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat que ho
desitgeu podeu sol·licitar la secretaria de l’Agenda 21 guies d’educació ambiental per
distribuir entre els vostres socis, treballadors, clients, proveïdors, col·laboradors...

Les guies disponibles per fer-ne difusió més àmplia són:

21 Consells per tenir un habitatge sostenible
Guia elaborada pel Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes
Tècnics de Barcelona i l'Ajuntament de Barcelona. Està
estructurada en dos blocs. El primer és una breu
introducció als problemes globals: el canvi climàtic, el
deteriorament de la capa d'ozó, la pluja àcida,
l'exhauriment dels recursos naturals i l'augment dels
residus. El segon el formen pròpiament els 21 consells
per tenir un habitatge sostenible, dividits en quatre
apartats: estalviant cada dia, fent manteniment, triant al
comprar i fent obres a casa.

http://www.laptp.org
http://www.bcn.cat/mobilitat
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Ocells de Barcelona
Aquesta guia ens ofereix una aproximació als ocells més
significatius de la ciutat de Barcelona. Comença amb una
descripció dels diferents ambients urbans i els ocells que s’hi
poden trobar al llarg de l’any, i seguidament presenta vint-i-
cinc fitxes bellament il·lustrades d’espècies destacables: les
més comuns, les que es troben en regressió o en expansió,
les reintroduïdes, les exòtiques... Finalment, la guia ens
explica com aprendre a escoltar els cant dels ocells a la
ciutat. Va acompanyada d’un CD amb enregistraments dels
cants dels vint-i-cinc ocells descrits.

Podeu consultar les guies en format pdf a la web
www.bcn.cat/agenda21/pagines_noves/GuiesdEducacio.htm

Podeu demanar-ne els exemplars que vulgueu per als membres del vostre col·lectiu,
enviant un e-mail a agenda21@bcn.cat . Indiqueu el nom de l’entitat, la persona de
contacte, els títols sol·licitats i la quantitat. Rebreu un missatge de resposta indicant-
vos quan podeu passar a recollir el material al Centre de Recursos Barcelona
Sostenible.

US RECOMANEM...

...que llegiu el número 1 de Deverd, el nou suplement mensual sobre medi ambient i
Agenda 21 de l’Independent de Gràcia. L’Independent és una publicació setmanal
informativa del barri, gratuïta i amb 10.000 exemplars. Trobareu la publicació en pdf a
la web http://graciaweb.com/independent/

...que participeu a la Festa de la Tardor que organitza l’Associació Nou Horitzó el
dissabte 30 de setembre a la plaça Carles Cardó Sanjuan (Horta-Guinardó). A partir de
les 10 del matí i al llarg del dia hi haurà activitats lúdiques, exhibició de manualitats,
exposició d'energies renovables, xocolatada amb cuina solar. hi haurà activitats
lúdiques, mercadillo, exhibició de manualitats fetes amb materials reutlitzats... Per
dinar hi ha una paella popular, però cal que us hi apunteu abans! Més informació: tel.
93 408 54 44, nouhoritzo@correu.voluntariat.org

que visiteu l’exposició L’Energia que obrirà les portes el proper 2 d'octubre al Moll
de la Fusta de Barcelona. Restarà oberta fins el 20 de novembre, de 9 a 19 h.  És una
iniciativa de l'Obra Social de la CAM (Caja de Ahorros del Mediterráneo). És possible
realitzar visites guiades gratuïtes per a grups escolars. Més informació: tel. 93 212 62
88 www.obrasocial.cam.es

...que passegeu pel passeig de Gràcia durant les festes de la Mercè. Sota el títol
La ciutat de les persones, els diferents serveis de l’Ajuntament presentaran la seva
feina a través d’activitats lúdiques. Entre el carrer Diputació i la Gran Via, el sector de
Serveis Urbans i Medi Ambient de l’Ajuntament dedica un espai al compromís amb la
sostenibilitat.  Hi haurà animació i tallers de reciclatge, energia, aigua, pentinats
creatius amb materials de recuperació... També podreu visitar l’exposició  Idees amb
“aefecte” , amb suggeriments per fer regals immaterials.

A més a més, a la plaça Catalunya es farà la XI Mostra d’Associacions, amb presència
de més de 300 entitats. Hi haurà concerts, exposicions i activitats de tot tipus.

Tota la informació sobre la Mercè a: http://merce.bcn.cat/

http://www.bcn.cat/agenda21/pagines_noves/GuiesdEducacio.htm
mailto:agenda21@bcn.cat
http://graciaweb.com/independent/
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INDICADORS DE L'AGENDA 21 DE BARCELONA

Indicador 14: Generació de residus urbans

Dades 2004: 1,52 kg/hab·dia
Tendència desitjada: disminució
Gràfic d’evolució:

Paràmetre de càlcul: Residus* urbans generats per habitant i dia

*Inclou recollida indiferenciada, recollida selectiva i altres recollides

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

Fa referència a l'objectiu 6 del Compromís Ciutadà: Reduir la producció de
residus i fomentar la cultura de la reutilització i el reciclatge

Línies d'acció relacionades: 6.1 (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

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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Centre de Recursos Barcelona Sostenible
c. Nil Fabra, 20
Tel. 93 256 25 93 / 93 237 47 43
Fax: 93 237 08 94
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