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OBERTA LA CONVOCATÒRIA DE PREMIS ACCIÓ 21 2007

Per cinquè any, el Consell Municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat convoca els
premis Acció 21 a les millors iniciatives d’acció relacionades amb els objectius del
Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat. Es convoquen 5 premis d’un màxim de 6.000
euros cada un, per a actuacions que estiguin en curs o hagin estat realitzades en el
darrer any.

S’hi poden presentar totes les entitats, organitzacions i empreses de Barcelona. A més
de la documentació administrativa pertinent, els candidats han de lliurar una breu
memòria que descrigui la iniciativa que es presenta. El termini de presentació finalitza
el 28 de setembre de 2007.

Des del seu inici, els premis Acció 21 s’han concedit a un total de 35 iniciatives
d’àmbits tan diversos com la protecció de la biodiversitat urbana; el foment de
l’enginyeria, l’arquitectura i la construcció sostenible; la mobilitat dels treballadors; la
missatgeria ecològica; el bon aprofitament dels recursos al nostre abast; la compra
responsable; el foment de l’estalvi energètic; la promoció de les energies renovables;
la prevenció de residus; la millora de la convivència als barris; l’economia social; la
recerca; l’educació ambiental; la participació ciutadana; les xarxes de voluntariat;
l’ambientalització interna d’una organització; la prevenció del canvi climàtic o el comerç

http://www.bcn.cat/agenda21
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 just. Les memòries de totes aquestes actuacions es poden consultar al Centre de
Recursos Barcelona Sostenible.

Les bases completes de la convocatòria i la llista d’iniciatives guardonades els anys
anteriors estan disponibles a la web http://www.bcn.cat/agenda21/accio21/premis.htm

No dubteu en consultar qualsevol qüestió a la secretaria de l’Agenda 21
agenda21@bcn.cat

ACCIÓ 21

Més continguts i una nova imatge per al web de l’Agenda 21 de Barcelona
Nous colors, nous menús, noves seccions... Aquest
mes de maig s’ha renovat totalment el disseny gràfic
del web de l’Agenda 21 de Barcelona i s’han
incorporat continguts addicionals.

La novetat principal de la home page
http://www.bcn.cat/agenda21 és la secció titulada
Barcelona biodiversitat, que permet enllaçar amb el
catàleg interactiu de mapes d’espais d’interès natural
de Barcelona i amb el web del projecte de
reintroducció del falcó pelegrí a Barcelona.

L’àmbit Acció 21 http://www.bcn.cat/agenda21/accio21,
adreçat a les organitzacions signants del Compromís
Ciutadà per la Sostenibilitat, s’ha ampliat
significativament per facilitar l’accés a tots els
recursos disponibles. Destaquem la incorporació
d’una columna anomenada Anuncis en xarxa on els
signants podeu introduir de manera autònoma les
vostres ofertes i demandes. És una bona oportunitat
de difusió, ja que el web de l’Agenda 21 rep una
mitjana de 16.400 visites cada mes. Per publicar el
vostre anunci, només cal que hi entreu amb el mateix
nom d’usuari i clau d’accés que utilitzeu per introduir
activitats al calendari en xarxa
http://www.bcn.cat/agenda21 . Si no recordeu les
dades d’accés, podeu demanar-les a la secretaria de
l’Agenda 21.

Els àmbits dedicats a l’Agenda 21 Escolar
http://www.bcn.cat/agenda21/a21escolar i a
l’Ajuntament+sostenible
http://www.bcn.cat/agenda21/ajuntamentsostenible se
sumen també al nou disseny.

Us convidem a fer un tomb pel web. Agrairem que feu
arribar els vostres comentaris, suggeriments i
correccions a la secretaria de l’Agenda 21
agenda21@bcn.cat

http://www.bcn.cat/agenda21/accio21/premis.htm
http://www.bcn.cat/agenda21
http://www.bcn.cat/agenda21/accio21
http://www.bcn.cat/agenda21
http://www.bcn.cat/agenda21/a21escolar
http://www.bcn.cat/agenda21/ajuntamentsostenible
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L’Agenda 21, amb el consum responsable
El passat 4 de maig, el Reial Cercle Artístic de
Barcelona va acollir els signants del Compromís
Ciutadà per la Sostenibilitat en un esmorzar d’Acció
21 dedicat a la presentació d’experiències
relacionades amb el consum responsable.

Roger Sunyer, d’Abacus cooperativa, va explicar
l’origen, filosofia, serveis, estructura i funcionament
de la cooperativa, que actualment compta amb 344
socis de treball i més de 500.000 socis de consum. Va descriure el procés
d’ambientalització, que abasta la compra de productes i materials, la contractació de
serveis, el consum d’aigua i energia i la gestió dels residus. Amb la col·laboració de
Greenpeace, Abacus cooperativa ha fet una aposta important per orientar els socis i
clients en el consum responsable del paper i fomentar l’ús del paper reciclat. També
són destacables altres iniciatives com l’edició de guies orientatives sobre videojocs o
consum responsable.

Sergi Viñals va parlar de les actuacions de l’Organització de Consumidors i Usuaris
de Catalunya (OCUC), que des de l’any 1992 té un departament de medi ambient i
treballa en els àmbits de la prevenció de residus, la mobilitat sostenible, l’estalvi
d’aigua i d’energia, l’alimentació, l’habitatge, el turisme... L’OCUC edita publicacions
per orientar els consumidors, realitza estudis sobre hàbits de consum i organitza
trobades, xerrades i tallers. Amb un grup de socis ha dut a terme una prova pilot de
prevenció de residus, proporcionant a cada família un kit de productes que faciliten la
reducció de residus i fent-ne un seguiment.

Alfredo Grafulla va explicar algunes de les línies d’acció de la Xarxa de Consum
Solidari, centrades en la defensa de la sobirania alimentària dels pobles. Aquesta
ONG actua tant a nivell local, amb la creació de botigues-cooperatives de consum als
barris de Barcelona i altres municipis, com a nivell internacional, establint vincles amb
cooperatives de productors de països del Sud.

L’aportació de la Xarxa va donar peu a un torn d’intervencions sobre el pes de l’acció
individual en el mercat i les possibles actuacions de caràcter més general. Es van
apuntar iniciatives i possibilitats com la d’adaptar la normativa a les dimensions de les
empreses per no perjudicar els petits productors; les campanyes per garantir un
etiquetatge correcte dels productes (com ara el canvi de nom dels productes
alimentaris anomentats falsos bio) o la reivindicació d’una normativa d’envasos i
embalatges basada en la prevenció de residus impulsada per la societat civil.

Més informació: http://www.bcn.cat/agenda21/accio21/activitats21/esmorzars21.htm

Nou signant del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat
MANNERS TRADUCCIONS I CONGRESSOS SL

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

Nova organització que ha presentat el seu Pla d’Acció
SIRESA

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

http://www.bcn.cat/agenda21/accio21/activitats21/esmorzars21.htm
http://www.bcn.cat/agenda21/xarxadactors/signants.htm
http://www.bcn.cat/agenda21/xarxadactors/plans.htm
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INICIATIVES 21

El 7 de juny, anar en bici té recompensa
El proper 7 de juny, en el marc de la Setmana de la Bicicleta, el
Bicicleta Club de Catalunya organitza el Dia Bicia't. Per participar
heu de crear el vostre equip amb els companys de feina, associació o
centre educatiu. Passeu en bicicleta, individualment o en grup, pels
punts de control i demostreu els vostres coneixements al trivial per a
ciclistes urbans.

Hi haurà premis per als membres de l'equip guanyador i, pel sol fet d'anar en bicicleta,
entre les 7.30 i les 10.30h us oferiran esmorzar gratis i regals a tots els punts de
control.

Informació i inscripcions a http://www.bacc.info/diabiciat

Les àvies i els avis escriuen contes i els infants els dibuixen
L’Associació Nou Horitzó, organització d’ajuda a la gent
gran, ha editat el llibre Les àvies i els avis escriuen contes i
els infants els dibuixen. La iniciativa, que ja ha assolit la XIV
convocatòria, s’ha adreçat principalment a la gent gran
d’Horta-Guinardó i als nens i nenes de 6 a 12 anys. El
projecte, que compta amb el suport de mestres i monitors,
és una oportunitat per a la gent gran d’exercitar la memòria,

la narració, la participació, etc., alhora que promou el respecte mutu i l’apropament
entre dues generacions diferents.

Podeu descarregar-vos el llibre en format pdf a la secció Mira què fem de la web
http://www.nouhoritzo.voluntariat.org

Cicle de Cinema per la sensibilització sobre problemàtiques i realitats de països
del Sud

Els Comitès per països del Setem organitzen novament el Cicle de Cinema Diàlegs
per la sensibilització. Sempre en divendres i fins al mes de juny, es realitzen
projeccions de pel·lícules o documentals relacionats amb alguns dels països en què el
Setem organitza Camps de Solidaritat. Després de les projeccions hi ha un espai per
al debat sobre les temàtiques tractades. Les sessions es fan a la seu de Setem a
Barcelona (c/ Bisbe Laguarda, 4 Metro: L2 - Sant Antoni).

Més informació i programa a http://www.setem.cat

El districte de Sarrià-Sant Gervasi promou l’ambientalització de les festes
El districte de Sarrià-Sant Gervasi està promovent la reducció
de les deixalles que es generen a les festes populars.
Mitjançant la sensibilització ciutadana i el lliurament dels
recursos necessaris a les comissions de festes (gots
reutilitzables o compostables, vaixelles, guies, cartells
informatius, etc.), es proposa celebrar unes festes amb
menor impacte ambiental.

http://www.bacc.info/diabiciat
http://www.nouhoritzo.voluntariat.org
http://www.setem.cat
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La UPC i La Salle, constructors de l'estand sostenible del Departament de Medi
Ambient i Habitatge a Construmat
L’estand que el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de
Catalunya ha mostrat aquest any a la fira Construmat ha comptat amb la peculiaritat
d'haver estat concebut per alumnes d’arquitectura de La Salle-Universitat Ramon
Llull i de l’Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès de la Universitat
Politècnica de Catalunya.

La iniciativa, que s'ha vehiculat a través de la plataforma d’investigació Arquitectura i
Sostenibilitat PAuS, agrupa les dues institucions universitàries i el Col·legi
d'Arquitectes de Catalunya.

L'estand s’ha dedicat a la divulgació d’alternatives constructives respectuoses amb el
medi ambient, mostrant exemples que ja funcionen a Europa i introduint la nova
normativa.

A l’hora de construir l'estand s'han tingut en compte des dels materials utilitzats als
sistemes i eines constructives. A més, les estructures estan preparades per tal
d'adaptar-se a noves instal·lacions tecnològiques si en un futur fos necessari.

Més informació: http://www.etsav.upc.edu  http://www.construmat.com
http://www.salle.url.edu

MÉS RECURSOS

III Edició del Premi Ramon Margalef d’ecologia i ciències ambientals

Fins el 31 de maig es poden presentar candidatures a la III Edició del Premi Ramon
Margalef. L’objectiu del premi és el reconeixement a les persones o col·lectius d’arreu
del món que, a través de la seva trajectòria científica i docent, el seu pensament,
creativitat, innovacions o descobriments, hagin contribuït al desenvolupament
significatiu de l'ecologia o una altra ciència ambiental, així com al progrés conceptual i
la seva aplicació orientada a la gestió sostenible dels recursos naturals, del territori o
del mar.

La dotació del premi es de 100.000 euros. Les candidatures, argumentades, amb carta
o nota raonada, signada per la persona responsable de la presentació de la
candidatura i acompanyades d'un currículum, s’han d’adreçar a la Secretaria Tècnica
del Premi Ramon Margalef, Departament de la Presidència de la Generalitat de
Catalunya. El seu contingut pot ser enviat anticipadament per correu electrònic a la
Secretaria del premi prm@gencat.net o mitjançant el formulari existent a la pàgina web
del premi http://www.gencat.net/premiramonmargalef

Nou recurs educatiu sobre contrapublicitat i consum responsable
Ecologistes en Acció ha editat un CD didàctic que
pretén aportar algunes eines educatives entorn la
contrapublicitat i el consum responsable.

Les últimes dècades han estat marcades per un
augment espectacular del consum de recursos

naturals, béns i serveis. Un consum que, per altra banda, no es pot estendre a tots els
habitants del planeta. És social i ambientalment insostenible. La publicitat ha tingut un
paper fonamental en l’augment del consum, convertint-se en el mirall en el qual es

http://www.etsav.upc.edu
http://www.construmat.com
http://www.salle.url.edu
http://www.gencat.net/premiramonmargalef
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reflecteixen les societats desenvolupades.

Aquest nou recurs educatiu dóna algunes eines per a que els consumidors i les
consumidores mostrin un comportament crític i responsable i escullin el seu propi
model de consum.

Podeu descarregar-vos el CD a http://www.cederron.org

US RECOMANEM...

... les xerrades-taller per a pares, mares i mestres que organitza Abacus
cooperativa:

-Xerrada-taller Comerç just i consum responsable, a càrrec de Mari Vera del Setem, el
dijous 24 de maig a les 18h al c. Còrsega, 269 de Barcelona. S’explicarà com l’exercici
del consum responsable en el dia a dia contribueix a fomentar unes relacions Nord-
Sud més justes.

- Xerrada-taller sobre La motxilla verda, a càrrec d’Helena Estevan de l’Ecoinstitut, el
30 de maig a les 18h a al local d’Abacus al c. Ausias Marc, 16 de Barcelona. Es
proporcionaran consells pràctics per a fer una compra ecològicament responsable i es
donaran a conèixer els avantatges del material escolar que obeeix a criteris de
sostenibilitat. També es resoldran dubtes sobre el paper reciclat.

Més informació: http://www.abacus.cat/botiga?cSeccion=LIBROS&nSeleccion=459

...la xerrada-col·loqui El canvi climàtic a Catalunya: Evidències i previsions.
Prevenció i adaptació, el dilluns 28 de maig, a les 19h, a l’auditori del CCCB (c.
Montalegre, 5). L’acte pretén ser un espai de reflexió sobre l’evolució del clima prevista
a Catalunya en els propers anys, els reptes que haurem d’afrontar, el que podem fer
per evitar el canvi climàtic i, en tot cas, per mirar d’adaptar-nos-hi. La xerrada està
organitzada per l’Obra Social de la Caja de Ahorros del Mediterráneo i comptarà amb
la intervenció de Javier Martín, Catedràtic de Geografia Física de la Universitat de
Barcelona; Josep Garriga, Director de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic de la
Generalitat de Catalunya i José Luís Gallego, periodista ambiental i escriptor.

...la darrera sessió del III Cicle del Llibre Solidari, dimarts
29 de maig, a les 19.30h a llibreria Altaïr (c. Gran Via, 616).

Sicom - Solidaritat i Comunicació i el programa TotsxTots
de Com Ràdio organitzen aquest cicle que proposa llibres
escrits per persones vinculades al món de la cooperació
internacional i la solidaritat. Intervindran en l’acte de colenda
Arcadi Oliveres, autor de Un altre món; Pallassos sense
Fornteres, autors de Risas y humor; Xavier Montagut i
Esther Vivas, autors de Supermercados, no gracias; i Anna Kipen i Mónica
Caterberg, autores de Maltrato, un permiso milenario. Conduirà la taula i el col·loqui
Irene Boada, de Sicom.

Més informació: http://www.altair.es/actb.htm , http://www.sicom.cat

...l’exposició de Suzanne Davit a l'Institut Botànic de
Barcelona. Fins el 31 de juliol podeu veure l’obra d'aquesta
il·lustradora francesa que va treballar durant gairebé quaranta
anys a l'Institut Botànic de Barcelona. Va deixar un fons d’
espectaculars làmines de botànica que ara s'exposen per
primera vegada.

Més informació http://www.institutbotanic.bcn.es/davit.html

http://www.cederron.org
http://www.abacus.cat/botiga?cSeccion=LIBROS&nSeleccion=459
http://www.altair.es/actb.htm
http://www.sicom.cat
http://www.institutbotanic.bcn.es/davit.html
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...el taller sobre espècies invasores que us ofereix el Projecte Rius al Centre de
Recursos Barcelona Sostenible (Nil Fabra, 20), divendres 8 de juny de 18 a 20 h.

Més informació de les activitats del centre a http://www.bcn.cat/agenda21/crbs

...l’exposició Ecodisseny, que es podrà visitar al CosmoCaixa del 8 de juny al 30 de
novembre.

Aquesta exposició presenta el resultat d'incorporar criteris ambientals al disseny de
mobiliari urbà i és el fruit d’un projecte de recerca coordinat per l’ICTA de la Universitat
Autònoma de Barcelona. Hi ha participat un equip interdisciplinari de dissenyadors,
arquitectes, químics i ambientòlegs, amb el suport del FAD. S'emmarca en el
Programa Català d'Ecodisseny, del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la
Generalitat de Catalunya, que fomenta la recerca d'estratègies per a la prevenció de
l'impacte ambiental associat al cicle de vida dels productes.

Més informació: http://obrasocial.lacaixa.es/centros/cosmocaixabcn_ca.html

...les activitats de la 1ª Setmana Verda de Les Corts, del 5 al 10 de
juny. El programa, organitzat pel CEDAM, inclou una visita als horts
urbans de Torre Melina, una xerrada sobre estalvi de recursos i
economia domèstica, vídeo-fòrum, una visita al Centre de Recursos
Barcelona Sostenible, una matinal botànica al Parc del Montnegre-
Corredor i una visita naturalista al Parc de l’Oreneta.

A més, fins el mes de juliol l’Aula d’Educació Mediambiental de Les
Corts organitza sortides per a descobrir la flora i la fauna que ens envolta, servei de
préstec de bicicletes, audiovisuals i tallers.

Totes les activitats són gratuïtes però cal inscripció prèvia.

Més informació i inscripcions: http://www.cedamaso.com , aula@cedamaso.com
Tel. 93 763 08 58

... l’exposició Els colors ocults de la natura. Amb motiu de l’Any de la Ciència 2007,
el Jardí Botànic de Barcelona ens apropa a un món desconegut
per als nostres sentits: els colors que no veiem. Mitjançant les
tècniques de fotografia ultraviolada i infraroja ens convida a
descobrir una nova dimensió visual.

L’exposició es podrà visitar del 30 de maig al 31 de desembre.

Més informació: http://www.jardibotanic.bcn.cat

...la web de ManagEnergy http://www.managenergy.net

És una iniciativa de la Comissió Europea que té per objectiu recolzar el treball dels
actors que treballen en eficiència energètica i energies renovables a l’àmbit local. Les
principals eines són tallers de formació i esdeveniments on line. La web inclou bones
pràctiques, legislació europea, programes i un sistema de cerca de partners amb unes
3000 organitzacions. També hi ha un espai per a nens i joves i per al professorat, amb
jocs, un concurs de dibuix i fotografia i una base de dades de recursos educatius sobre
l’energia d’arreu d’Europa.

http://www.bcn.cat/agenda21/crbs
http://obrasocial.lacaixa.es/centros/cosmocaixabcn_ca.html
http://www.cedamaso.com
http://www.jardibotanic.bcn.cat
http://www.managenergy.net
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INDICADORS DE L'AGENDA 21 DE BARCELONA

Indicador 22: Nombre d’organitzacions amb certificació ambiental

Dades 2005: Nombre d’empreses públiques o privades que han obtingut certificació
ISO 14000, EMAS o el distintiu de Garantia i Qualitat ambiental = 306 organitzacions.

Tendència desitjada: augment

Gràfic d’evolució:

Paràmetre de càlcul:
Nombre d’organitzacions públiques o privades que han obtingut certificació ISO
14000, EMAS o el distintiu de Garantia i Qualitat Ambiental

Fonts: Generalitat de Catalunya. Departament de Medi Ambient
Govern Basc (IHOBE)

Fa referència a l'objectiu 8 del Compromís Ciutadà: Potenciar l’activitat
económica orientada cap a un desenvolupamet sostenible.

Línies d'acció relacionades: 8.2 (podeu consultar el text íntegre del Compromís
Ciutadà a http://www.bcn.cat/agenda21)

Podeu consultar l’informe complet dels indicadors de l’Agenda 21 de Barcelona de
l’any 2006 a http://www.bcn.cat/agenda21/a21/indicadors.htm

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
http://www.bcn.cat/agenda21

http://www.bcn.cat/agenda21
http://www.bcn.cat/agenda21/a21/indicadors.htm
http://www.bcn.cat/agenda21

