
1

INFO 21
Notícies de l’Agenda 21 de Barcelona
Número 63, any 6. Març 2007

• SUMARI
- Moltes novetats a l’Agenda 21 Escolar
• Acció 21
- Iniciatives per a una mobilitat més sostenible
- Proper esmorzar d’Acció 21: Consum responsable
- Visita 21 al Zoo de Barcelona: no ho oblideu!
- Nous signants del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat
- Noves organitzacions que han presentat el seu Pla d’Acció
• Iniciatives 21
- L’Ona Solar popular del Mercat del Carmel avança!
- 2n Cicle d’Ecologia Urbana i Canvi Climàtic
- Neix a Barcelona Cetaqua, centre tecnològic de l’aigua
- Tres bosses per reciclar a les llars de la ciutat
• Més recursos
- Nova guia d’educació ambiental sobre prevenció de residus
- Alerta CO2

- El Centre de Documentació de Medi Ambient, a la Universitat de Barcelona
- Ajuts per a projectes del Tercer i Quart Món 2007
- Programa VOLCAM d’ajudes al voluntariat ambiental

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@bcn.cat
www.bcn.cat/agenda21

• Us recomanem...
- Activitats de primavera al Centre de la Platja
- 12ª edició d’ExpoEcoSalud
- Fira i congrés internacional Energy Forum 2007
- Cursos de bicicleta per a adults organitzats pel BACC  (Biciescola)
- Celebració del desè aniversari del Projecte Rius
• Indicadors de l'Agenda 21 de Barcelona
- Indicador  20: Grau d’associacionisme

MOLTES NOVETATS A L’AGENDA 21 ESCOLAR

El passat 16 de març es va donar llum verda al
nou Punt Verd Mòbil Escolar, que ofereix servei
específicament als centres educatius de Barcelona
i ja ha iniciat la seva itinerància. El disseny gràfic
del camió és únic i ha estat realitzat col·lectiva-
ment per les escoles Arc Iris, Frederic Mistral i
Virolai. Alumnes del CEIP JM Jujol i de l’IES Vila
de Gràcia el van estrenar dipositant-hi piles i
radiografies, oli, cartutxos de tinta i tóners,
productes químics dels laboratoris, i fins i tot un
ordinador vell i una aspiradora!

Per altra banda, el 22 de març es va inaugurar a l’Escola Universitària d’Enginyeria
Tècnica Industrial de Barcelona la Tercera Mostra Reciclant, que enguany es subtitula
Va de màquines. Reciclant és una mostra d’objectes creats per amb material de
rebuig, en la qual participen infants i joves de totes les edats. Es pot visitar fins aquest
dijous 29 de març, de 8 del matí a 10 del vespre, a l’Escola Industrial (C/ Urgell, 187),
edifici 12, vestíbul de la sala d’actes del 1er pis.

mailto:agenda21@bcn.cat
http://www.bcn.cat/agenda21
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Els centres que fan la seva Agenda 21 Escolar són molt actius, i no acabaríem mai de
parlar de les seves iniciatives. Si hi esteu interessats, us aconsellem que feu una
ullada a la seva completíssima web www.bcn.cat/agenda21/a21escolar

Les escoles de Barcelona que vulguin presentar un projecte d’Agenda 21 per al curs
vinent, tenen temps fins el 4 de maig. Els centres que no estiguin integrats al programa
Agenda 21 Escolar i vulguin més informació, estan convidats a la sessió que es farà al
Centre de Recursos Barcelona Sostenible aquest dimarts 27 de març a les 18 h.

Més informació i inscripcions: agenda21escolar@bcn.cat , tel. 93 237 47 43 / 93 256 25 99

ACCIÓ 21

Iniciatives per a una mobilitat més sostenible
El dia 3 de març va tenir lloc al Reial Cercle Artístic de Barcelona el desè esmorzar
d’Acció 21 convocat pel Consell Municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat. L’acte es
va dedicar de manera monogràfica a al presentació d’iniciatives dels signants del
Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat relacionades amb la millora de la mobilitat.

Diana González, del Bicicleta Club de Catalunya (BACC), va donar a conèixer els
objectius i desenvolupament de la campanya de promoció de la bicicleta a la feina
Bicia’t cada dia, que durant tres anys ha dut a
terme el BACC i de la qual s’han pogut
beneficiar 13 entitats i empreses. Tenint en
compte només l’any en què cada organització
es va adherir a la campanya, més d’un 10%
dels treballadors i associats actius van agafar
habitualment la bicicleta, i s’han arribat a fer
1791 desplaçaments en bicicleta.

Pau Noi, de l’Associació per a la Promoció
del Transport Públic, va iniciar la seva
intervenció fent uns apunts sobre la insostenible
escalada de la mobilitat, i va justificar i explicar
com es va gestar i dur a bon port el projecte de Carsharing a Barcelona, des dels inicis
en què es va conèixer aquesta experiència de cotxe compartit en altres països, fins
que es van ultimar els detalls del servei, passant per l’adquisició dels coneixements
necessaris i la constitució de la societat gestora.

Seguidament, Josep Maria Gil i Vicenç Tarrats, de CCOO del Barcelonès, van
exposar les línies d’acció del sindicat relacionades amb la mobilitat en el món del
treball, fent especial èmfasi en els plans de mobilitat als polígons industrials, com és el
cas del polígon de la Zona Franca, el més gran del sud d’Europa. Van explicar també
iniciatives concretes, com per exemple la publicació de guies d’accés sostenible als
centres laborals o les mobilitzacions a favor de millores en el transport públic.

La sessió va finalitzar amb un torn de preguntes i intervencions dels assistents.

Trobareu les presentacions del BACC i de CCOO a la web
www.bcn.cat/agenda21/pagines_noves/esmorzars21.htm

Més informació sobre Carsharing a Catalunya: www.catalunyacarsharing.com

http://www.bcn.cat/agenda21/a21escolar
mailto:agenda21escolar@bcn.cat
http://www.bcn.cat/agenda21/pagines_noves/esmorzars21.htm
http://www.catalunyacarsharing.com
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Proper esmorzar d’Acció 21: Consum responsable
Coneixerem les iniciatives d’Abacus cooperativa, la Xarxa de Consum Solidari i
l’Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya
Divendres 4 de maig, de 9 a 10.30 h, al Reial Cercle Artístic de Barcelona (c. Arcs, 5).
Més informació i inscripcions: agenda21@bcn.cat , tel. 93 256 25 93 / 93 237 47 43.

Visita 21 al Zoo de Barcelona: no ho oblideu!
Us recordem que el proper dijous 29 de març, de 9 a 11 h, tindrà lloc al Zoo de
Barcelona la primera visita proposada per conèixer sobre el terreny com s’estan
implementant els plans d’acció de les organitzacions signants del Compromís Ciutadà
per la Sostenibilitat. Presentarà l’acte Carme Maté, directora executiva del Zoo i
responsable de temes de medi ambient i sostenibilitat, i hi intervindran Mª Josep
Virgos, coordinadora del Pla d'Acció del Zoo, i Damià Gibernet, coordinador de l'Equip
Verd del Zoo.

Es presentarà el Pla d'Acció per a la Sostenibilitat del Zoo de Barcelona 2005 – 2008 i
es mostraran actuacions concretes de cada un dels 3 àmbits del Pla d'Acció:
ambientalització, educació del públic i estudiants i protecció de la biodiversitat.

La segona Visita 21 serà a l’empresa Urbaser, el dijous 19 d’abril. Urbaser és una de
les empreses que recullen els residus de la ciutat de Barcelona, i el seu pla d’acció
inclou mesures d’adaptació del seu parc de vehicles i de les instal·lacions als criteris
de sostenibilitat de l’Agenda 21 Barcelona.

Les Visites 21 s’adrecen als membres del Consell de Medi Ambient i Sostenibilitat i als
signants del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat. Més informació i inscripcions:
agenda21@bcn.cat , tel. 93 256 25 93 / 93 237 47 43.

Nous signants del Compromís
Ciutadà per la Sostenibilitat
GERONA GRUP S.L

CLUB EMAS

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
PARC D’ATRACCIONS TIBIDABO SAU – BSM

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

El Club EMAS,
associació
d’organitzacions
registrades
EMAS a
Catalunya ,
signant el
Compromís en el
marc del Saló
Ecocity.

mailto:agenda21@bcn.cat
mailto:agenda21@bcn.cat
http://www.bcn.cat/agenda21/pagines_noves/signants.htm
http://www.bcn.cat/agenda21
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INICIATIVES 21

L’Ona Solar popular del Mercat del Carmel avança!
La Fundació Terra, en col·laboració amb l'Institut de
Mercats de Barcelona, ha endegat la primera iniciativa
d'inversió en energia verda de participació popular contra
el canvi climàtic aprofitant els mecanismes de promoció
de l'energia solar fotovoltaica. Els ciutadans tenim
l’oportunitat de fer un gest invertint en energia renovable a
la central fotovoltaica de l’Ona Solar del Mercat del
Carmel: invertir una petita quantitat, 1.000 euros,
suposarà ser propietari d'uns 175 kWh d'energia elèctrica
neta a l’any i permetrà reduir 80 kg d’emissions de CO2
anuals durant 25 anys.

El projecte previst a la coberta del mercat del Carmel tindrà 41,4 kW de potència
nominal i es preveu una producció de 51.000 kWh/any. Ja s’han cobert prop del 50 %
de les participacions, i la Fundació Terra us invita a afegir-vos-hi:

“Omplir el sostre del mercat del Carmel amb panells fotovoltaics és un repte en el qual
tots hi som convidats. És una inversió assequible i que deixa una bona rendibilitat
alhora que esdevé una eina poderosa per potenciar les renovables en l’àmbit urbà. A
l’Ona Solar no hi ha res a perdre i en canvi molt a guanyar per al benestar de les
futures generacions. Estem segurs que hem dissenyat un projecte engrescador però
només serà possible amb la convicció del màxim nombre de persones.

Pensa-t’ho i apunta’t a la iniciativa de l’Ona Solar del Mercat del Carmel. Mai invertir en
renovables no havia estat tan fàcil!”

Trobareu informació detallada a:
http://www.ecoterra.org/articulos65cat.html - català
http://www.ecoterra.org/articulos65es.html - castellà

2n Cicle d’Ecologia Urbana i Canvi Climàtic
Des d’aquest mes de març i fins el 10 de juny, Eco-union
organitza a Barcelona el 2n Cicle d’Ecologia Urbana i Canvi
Climàtic.

El cicle integra les següents activitats:

- 2n Curs d’Ecologia Urbana i Canvi Climàtic, del 13 d'abril al
2 de juny al CosmoCaixa i al Museu de Ciències Naturals. El curs té una durada de 45
hores, dividides en 6 mòduls: energia, mobilitat, aigua, residus, territori i construcció,
amb un format que contempla xerrades, col·loquis, visites i tallers. Les inscripcions
finalitzen el 9 d’abril i les places són limitades.

- Itineraris d'Ecologia Urbana. Es tracta d’una sèrie d'itineraris per Barcelona ciutat i
per rutes verdes, guiats per experts en medi ambient, enginyeria i història. Les dates i
la informació sobre les inscripcions es publicaran a la web d’Eco-union.

- Cine Fòrum Mediambiental, fins el 10 de juny, els dimecres de 19 a 22 h, a l’Auditori
de l’Aula Ambiental de Ciutat Vella (Sant Pere més Alt, 25, baixos).

Més informació: www.eco-union.org

http://www.ecoterra.org/articulos65cat.html
http://www.ecoterra.org/articulos65es.html
http://www.eco-union.org
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Neix a Barcelona Cetaqua, centre tecnològic de l’aigua
El grup Agbar, la Universitat Politècnica de Catalunya i el
Consell Superior d’Investigacions Científiques són els socis
fundadors de la fundació privada que ha impulsat el nou centre
tecnològic de l’aigua. Cetaqua neix amb la vocació de portar a
terme projectes de recerca, desenvolupament i innovació en la
gestió integral de l'aigua. Els principals eixos d'investigació són
la gestió de recursos hídrics alternatius, en especial la
desalinització i la reutilització. També es dedicarà a la recerca i el desenvolupament en
la gestió de crisis derivades del canvi climàtic, com ara les sequeres i inundacions, per
minimitzar-ne els efectes. Altres tasques que desenvoluparà el centre són l'avaluació i
gestió de riscos sanitaris i ambientals, i l’oferiment als sectors públic i privat de
solucions aplicables empresarialment en la gestió integral de l'aigua.

Cetaqua s'instal·la provisionalment al Campus Nord de la UPC i més endavant es
traslladarà al Campus del Besòs. Els seus impulsors esperen convertir Cetaqua en un
centre de referència del seu àmbit a Europa.

Més informació www.upc.edu  www.agbar.es  www.csic.es
www.cetaqua.com (en construcció)

Tres bosses per reciclar a les llars de la ciutat
L’Ajuntament de Barcelona està repartint casa per casa un lot amb tres bosses
reutilitzables: la verda per al vidre, la blava per al paper i la groga per als envasos de
metall, plàstic i tetrabric. Així, cada bossa té el
mateix color que els contenidors als quals s'ha
d'abocar el contingut de les bosses i contribuir així al
reciclatge. En total, fins al mes d'abril es repartiran
aquestes bosses a 720.000 llars. En cas de que no
us arribin directament a casa, les podreu anar a
buscar als punts verds de la ciutat a partir del 15
d'abril.

Més informació: www.bcn.cat/neta

MÉS RECURSOS

Nova guia d’educació ambiental sobre prevenció de residus
Ja és a la vostra disposició el número 32 de la col·lecció Guies
d’Educació Ambiental: 10 Estratègies per prevenir els residus:
guia del consumidor. Aquesta guia proposa petits canvis als
nostres hàbits quotidians que poden fer reduir els residus que
produeix cada persona, cada família. Presenta 10 estratègies
per millorar els nostres hàbits de compra i d’ús del productes, i
també ens informa sobre iniciatives i adreces útils.

La guia ha estat elaborada per l’Organització de Consumidors
i Usuaris de Catalunya i editada per l’Ajuntament de Barcelona,
amb el suport de l’Agència de Residus de Catalunya i la

Fundació Eroski. Es pot recollir al Centre de Recursos Barcelona Sostenible o
consultar en pdf a la web www.bcn.cat/agenda21 . S’enviarà per correu als membres
del Consell Municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat i al signants del Compromís
Ciutadà per la Sostenibilitat.

http://www.upc.edu
http://www.agbar.es
http://www.csic.es
http://www.cetaqua.com
http://www.bcn.cat/neta
http://www.bcn.cat/agenda21
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Alerta CO2

En el marc de la campanya ZeroCO2, la Fundació Natura ha presentat un joc
d’ordinador sobre el canvi climàtic. Alerta CO2 és un joc d’investigació que proposa als

participants reduir les emissions de CO2 de Ciutat Metròpolis a
través de diferents escenes i missions. Les decisions preses
afectaran el grau d’escalfament de Metròpolis i els efectes del
canvi climàtic a la ciutat (tornados, sequera, incendis...). El joc
està dissenyat per a un públic juvenil però és apte per a totes
les edats.

Per jugar: www.fundacionatura.org/jocCO2/

Més informació de la campanya ZeroCO2 a www.ceroco2.org/Cat/Default.aspx

El Centre de Documentació de Medi Ambient, a la Universitat de Barcelona
El Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya i la
Universitat de Barcelona han signat un conveni pel qual el Centre de Documentació
de Medi Ambient (CDMA) s'ubica actualment a la Biblioteca de Biologia de la
Universitat , alhora que s’amplia el personal tècnic i l'horari de servei.

El conveni vol establir sinèrgies en els àmbits de coneixement d'ambdues institucions i,
des d'un únic espai, apropar els fons de temàtica ambiental als professionals, als
investigadors, al professorat, a l'alumnat i a tots els centres de documentació de
Catalunya que disposin de recursos sobre medi ambient.

Més informació:
http://www.bib.ub.edu/biblioteques/biologia/
http://mediambient.gencat.net/cat/

Ajuts per a projectes del Tercer i Quart Món 2007

Com cada any, el Col·legi d’Enginyers Tècnics
Industrials de Barcelona destina el 0,7% del seu
pressupost anual a la subvenció de projectes d’acció
social. Enguany aquest import ascendeix a 26.789
euros. Poden optar a les subvencions aquells projectes

relacionats de manera directa o indirecta amb l’enginyeria i el desenvolupament social
i cultural a països del Tercer Món o bé al conegut com a Quart Món, és a dir, el nostre
entorn més desfavorit. Aquest tipus de projectes tindrà preferència tot i que també se’n
valoraran d’altres que afavoreixin el desenvolupament socio-cultural de la població
respectant el medi ambient.

Les bases i el formulari per a la sol·licitud d’aquests ajuts estan disponibles al web del
CETIB. Les peticions es poden presentar a la seu del Col·legi (Consell de Cent, 365),
fins al 5 d’abril a les 14 hores.

Més informació: www.cetib.cat

Programa VOLCAM d'ajudes al voluntariat ambiental
El Programa VOLCAM, iniciativa de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), té
com a finalitat contribuir a la promoció d'iniciatives de participació social per la
conservació de la natura, el patrimoni rural i la millora de la qualitat ambiental.

Aquestes ajudes, dirigides al desenvolupament de projectes ambientals, pretenen com
a principi inspirador afavorir la participació ciutadana i fomentar el voluntariat

http://www.fundacionatura.org/jocCO2/
http://www.ceroco2.org/Cat/Default.aspx
http://www.bib.ub.edu/biblioteques/biologia/
http://mediambient.gencat.net/cat/
http://www.cetib.cat
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ambiental, de manera que la pròpia població esdevingui partícip i conscient de la
necessitat de preservar el medi ambient.

El formulari de sol·licitud amb a la documentació obligatòria a aportar, s’ha d’enviar per
correu electrònic a volcam@cam.es abans del 31 de març de 2007.

Més informació i bases: http://obrasocial.cam.es/cas/actividad1.asp?pActividad=5738

 US RECOMANEM...

...que participeu a les activitats de primavera al Centre de la Platja
El Centre de la Platja, equipament municipal de Parcs i Jardins, és un espai
d’educació ambiental i informació del litoral de Barcelona que es troba als porxos de la
Platja de la Barceloneta , davant de l’Hospital del Mar. Aquesta primavera us ofereix
una gran varietat d’activitats esportives, culturals i educatives, a més de visites guiades
a l’exposició del centre. Les activitats són gratuïtes i hi ha una programació variada
que s’ajusta a totes les edats.

Consulteu el programa a  www.bcn.cat/parcsijardins/cat/platges/cplatges07.pdf

Més informació: tel. 93 224 75 71, centreplatja@bcn.cat

...que assistiu a la 12ª edició d’ExpoEcoSalud, saló de la salut i
de la qualitat de vida, mercat de productes ecològics i mostra de
teràpies naturals. Els actes tindran lloc entre el 30 de març i l’1
d’abril al Palau de la Metal·lúrgia del Recinte Firal de Montjuïc.

Més informació: www.expoecosalud.es

...que visiteu la fira i congrés internacional Energy Forum 2007 que tindrà lloc del
25 al 27 de abril al Palau de Congressos de Barcelona (Montjuïc). Energía & Empresa,
publicació oficial de l’ esdeveniment, edita un número especial que es repartirà a tots
els assistents. Més informació www.energycongress.net/index.asp

...que us apunteu als cursos de bicicleta per a adults que organitza el Bicicleta
Club de Catalunya (BACC) de març a juny. A la Biciescola del BACC trobareu
cursos per aprendre a anar en bicicleta, per circular i de mecànica.

Més informació: www.bacc.info

....que participeu als actes de celebració del desè aniversari del
Projecte Rius. Al llarg de l'any 2007 es realitzen un seguit d'activitats
commemoratives dels 10 anys de l’entitat.

Més informació: www.projecterius.org

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

mailto:volcam@cam.es
http://obrasocial.cam.es/cas/actividad1.asp?pActividad=5738
http://www.bcn.cat/parcsijardins/cat/platges/cplatges07.pdf
mailto:centreplatja@bcn.cat
http://www.expoecosalud.es
http://www.energycongress.net/index.asp
http://www.bacc.info
http://www.projecterius.org
http://www.bcn.cat/agenda21
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INDICADORS DE L'AGENDA 21 DE BARCELONA

Indicador 20: Grau d’associacionisme.

Dades 2002: 23,8 %

Tendència desitjada: augment

Gràfic d’evolució:

 Paràmetre de càlcul:
(Població que diu pertànyer o ser voluntari d’una associació/ Població total de
barcelona)*100

Font: Ajuntament de Barcelona. Direcció de Serveis d’Estudis i Avaluació.

Fa referència a l'objectiu 7 del Compromís Ciutadà : Augmentar la cohesió social
enfortint els mecanismes d’equitat i participació.

Línies d'acció relacionades: 7.9 (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 2006 a www.bcn.cat/agenda21/A21_text/indicadors/IndicadorsAg21_2006.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@bcn.cat
www.bcn.cat/agenda21
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