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DIA MUNDIAL DEL MEDI AMBIENT. ACTES PER A TOTS ELS PÚBLICS

L’any 1972, l’Assemblea General de les Nacions Unides va designar el 5 de juny Dia
Mundial del Medi Ambient com a vehicle per sensibilitzar l’opinió mundial sobre els
temes ambientals, intensificar-ne l’atenció i l’acció política. La data commemora l’inici
de la Conferència de les Nacions Unides sobre Medi Humà (Estocolm,1972), a rel de
la qual es va crear el Programa de les Nacions Unides sobre Medi Ambient i
Desenvolupament (PNUMA).

Cada any, el PNUMA selecciona una ciutat com a epicentre de les celebracions
internacionals. Enguany, la capital del Dia Mundial del Medi Ambient és Tromsø, la
porta de l’Àrtic noruec. En recolzament a l’Any Polar Internacional, el lema de la diada
és El desglaç: un tema candent?. El missatge se centra en els efectes del canvi
climàtic sobre els ecosistemes i comunitats polars, i les conseqüències ulteriors a tot el
món.

Trobareu informació sobre els actes a la web http://www.unep.org/wed/2007/spanish

Us recomanem especialment que consulteu la magnífica galeria de fotografies sobre
l’Àrtic, l’Antàrtida, les glaceres i el canvi climàtic.

A Barcelona també tenim l’oportunitat de participar en nombrosos actes durant tota la
setmana... i més enllà:

 Acte de cloenda de l’Agenda 21 Escolar 2006-2007. El dimarts 5 de juny, de
8.30 a 13.15h, el Campus Nord de la UPC (edifici Vèrtex) acull alumnes de
secundària de 29 centres educatius que presenten les seves experiències. L’acte
començarà amb la conferència Tan lluny i tan a prop, a càrrec de Begoña Vendrell,
investigadora de l’Antàrtida, i clourà amb el lliurament de les memòries de les
escoles a les regidores de medi ambient i educació.

http://www.bcn.cat/agenda21
http://www.unep.org/wed/2007/spanish
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El dijous 7 de juny, de 10 a 12.30 h, serà el torn dels alumnes d’educació infantil i
primària, que gaudiran d’un acte festiu a l’Auditori Winterthur de l’Illa Diagonal,
abans de lliurar també les memòries del curs.

Més informació: http://www.bcn.cat/agenda21/a21escolar/noticies.htm

 Celebració del Dia Mundial del Medi Ambient amb cinema amb la PTP i
CCOO, el 5 de juny a les 19 h. La sessió s’inaugurarà amb una presentació a
càrrec de Llorenç Serrano, Secretari de Salut, Ambient i
Treball; Josep Garriga, Director de l'Oficina de Canvi
Climàtic de la Generalitat de Catalunya i ¡ Ricard Riol,
president de l'Associació per a la Promoció del Transport
Públic (PTP). Seguidament es projectarà el documental
sobre canvi climàtic Una veritat incòmoda dirigit per
Davis Guggenheim.

L’acte tindrà lloc a la Sala d’Actes de la seu de CCOO de
Barcelona (Via Laietana, 16). Es prega confirmació de
l’assistència:

CCOO, tel. · 934 812 780 , ambientmedia@ccoo.cat

PTP, tel.· 932 444 970 , info@laptp.org

 Lliurament dels Premis Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya 2007, el 5
de juny a les 18.30h al Mercat de les Flors. Cal confirmar l’assistència.

Més informació: http://mediambient.gencat.net/

 Exposició El clima canvia, i tu?, del 5 al 17 de juny, de 10 a 20 h, a la carpa dels
jardins del Palau Robert (passeig de Gràcia, 107). Els dies 8, 9, 10, 16 i 17 de juny
hi haurà tallers per a famílies i infants.

Més informació:
http://www10.gencat.net/probert/catala/noticies/n47_diamediambient.htm

 Segona Setmana del Medi Ambient a Ciutat Vella. Del 8 al
10 de juny el Districte de Ciutat Vella tornarà a ser l'escenari
d'una setmana en què es vol mostrar com contribuir a la cura
del medi des de la vida quotidiana. A través de xerrades,
visites i tallers es podrà descobrir com contaminar menys i
estalviar diners en aigua i electricitat, com són d'importants els
mars i els oceans, com afecta la contaminació a la nostra
salut, com és de saludable i ràpid anar en bicicleta i, fins i tot,
ens convidaran a un tast de xistorra feta només amb l'escalfor
del sol.

El dissabte 9 de juny se celebrarà la Fira del medi ambient a
la plaça Charles Darwin, i serà el dia més intens: gimcana, jornada de portes
obertes al Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona, activitats divulgatives,
cercavila, col·loqui, contes, tallers de descoberta del mar, exposició Vint anys
d’investigació polar, projecció de la pel·lícula Una veritat incòmoda de Davis
Guggenheim i dia de portes obertes del polisportiu Marítim.

Organitza els actes el Consell de Sostenibilitat i Medi Ambient de Ciutat Vella, amb
la col·laboració de Foment de Ciutat Vella, Eco-union, Genab, CSIC, Fundació
Terra i nombroses entitats i institucions. Més informació: http://bcn.cat/ciutatvella i
http://www.ciutatvella.org

http://www.bcn.cat/agenda21/a21escolar/noticies.htm
http://mediambient.gencat.net/
http://www10.gencat.net/probert/catala/noticies/n47_diamediambient.htm
http://bcn.cat/ciutatvella
http://www.ciutatvella.org
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 1ª Setmana Verda de Les Corts, del 5 al 10 de juny. El programa inclou una visita
als horts urbans de Torre Melina; una xerrada sobre estalvi de recursos i economia
domèstica; projecció del documental Camí de l’extinció i 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.

La Setmana Verda de Les Corts és una iniciativa de l’Aula d’educació ambiental de
Les Corts amb la col·laboració del CEDAM.

Més informació i inscripcions: http://www.cedamaso.com , aula@cedamaso.com

INICIATIVES 21

Drap Art presenta Trash people, de HA Schult, a la plaça Reial
HA Schult és considerat arreu del món un pioner entre
els artistes ambientals i, des de fa dècades,
aconsegueix repetidament sacsejar la consciència de
l’espectador, escenificant a les places públiques
aquells temes que el públic, de fet, mira d’ignorar.

Ara arriba a Barcelona, de la mà de Drap Art, amb
Trash people, 1000 figures de mida humana creades
a partir de materials de rebuig, que ja han visitat
alguns dels indrets més simbòlics del món.

L’autor parteix de la premissa L’ésser humà produeix deixalles, neix de les deixalles i
acabarà sent una deixalla. Així, els Trash People són un reflex de nosaltres mateixos.
Amb l’exposició, l’autor pretén cridar l’atenció sobre la necessitat de protegir el medi
ambient i denunciar el vessant més condemnable de la societat de consum.

L’exposició es podrà visitar del 4 al 9 de juny a la Plaça Reial.

El projecte ha rebut el suport de l’Ajuntament de Barcelona i de les empreses que
gestionen la neteja de la ciutat.

Més informació: http://w3.bcn.es/fitxers/ciutatvella/trashmedamb.896.pdf ,
http://www.drapart.org , http://www.haschult.de

Recordeu: 7 de juny, Dia Bicia’t
Recordeu que aquest dijous 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 als punts de control indicats al
mapa:

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

http://www.cedamaso.com
http://w3.bcn.es/fitxers/ciutatvella/trashmedamb.896.pdf
http://www.drapart.org
http://www.haschult.de
http://www.bacc.info/diabiciat
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8è Concurs de fotografia La bicicleta, un transport a la ciutat
Amics de la Bici i Trèvol Cooperativa organitzen la 8ª edició del
concurs de fotografia La bicicleta, un transport a la ciutat. Memorial
Vicenç Bagán.

El concurs va dirigit a tothom a qui agradi la bicicleta i la fotografia,
i les imatges han de reflectir la quotidianitat de la bicicleta com a
transport; obres que demostrin visualment i artísticament a la
ciutadania que la utilització de la bicicleta no és un caprici sinó una necessitat, i que a
més és una manera de moure’s molt pràctica, ecològica, saludable i divertida.

El termini de presentació finalitza el 12 de setembre de 2007.

Més informació i bases: http://www.amicsdelabici.org

MÉS RECURSOS

Premis a la Conservació de la Biodiversitat 2007
Els Premis de la Fundació BBVA a la Conservació de la Biodiversitat, dotats amb més
d’un milió d’euros, tenen com a objectiu el reconeixement públic de la tasca de la
comunitat científica, de les organitzacions conservacionistes i dels/les professionals
que contribueixen amb la seva feina a la protecció del patrimoni natural.

Hi ha tres modalitats diferents:
- Premi a la investigació científica en ecologia i biologia de la conservació.
- Premis a les actuacions en conservació de la biodiversitat. Amèrica Llatina i Espanya.
- Premi a la difusió del coneixement i sensibilització en conservació de la biodiversitat.

La data límit per presentar candidatures és el 12 de juliol de 2007. Les bases de la
convocatòria ,els formularis de sol·licitud i informació complementària es poden trobar
a http://www.fbbva.es

Més informació: Fundació BBVA convocatorias@fbbva.es

Premis Europeus de Medi Ambient a l’Empresa
Els Premis Europeus de Medi Ambient a l’Empresa, convocats per la Direcció General
de Medi Ambient de la Comissió Europea, tenen com a objectiu el reconeixement
públic d’aquelles organitzacions que contribueixen al compliment dels principis del
desenvolupament sostenible.

La Fundació Entorno-BCSD España, juntament amb el Ministeri de
Medi Ambient, és la institució encarregada de la convocatòria i la
coordinació de la Secció Espanyola.

L’edició 2007-2008 presenta diferents categories:

- Gestió per al desenvolupament sostenible

- Producte i/o servei per al desenvolupament sostenible

- Procés per al desenvolupament sostenible

- Cooperació internacional per al desenvolupament sostenible

Es convoca també un premi especial aplicat exclusivament a la
Secció Espanyola: comunicació per al desenvolupament sostenible

El termini de presentació de candidatures finalitza el 28 de setembre de 2007.

Més informació, bases i formularis:
http://www.fundacionentorno.org/xtras/jmenvios/jmailer0708.htm

http://www.amicsdelabici.org
http://www.fbbva.es
http://www.fundacionentorno.org/xtras/jmenvios/jmailer0708.htm
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Primer número de la revista Educació i Sostenibilitat
Educació i Sostenibilitat és una publicació nascuda per iniciativa de
RCE Barcelona. El seu objectiu és promoure la integració de la
sostenibilitat en l’educació mitjançant la divulgació de casos pràctics
inspiradors, i la reflexió sobre el paper de l’educació en el camí cap a
un futur més sostenible. El primer número es titula El canvi climàtic.
Reflexions des del punt de vista educatiu.

RCE Barcelona és un dels trenta-cinc centres regionals d’expertesa
en educació pel desenvolupament sostenible reconeguts per la
Universitat de les Nacions Unides. Les seves activitats són
coordinades des del Centre per a la Sostenibilitat (CITIES) de la
UPC.

Trobareu la revista en format digital de la web http://www.rce-barcelona.net . També en
tenim exemplars a la vostra disposició a la secretaria de l’Agenda 21
agenda21@bcn.cat

US RECOMANEM...

...les properes activitats de l’Aula Ambiental de Sagrada Família:
- Aquest dimecres 6 de juny, a les 19h, podeu participar a la tertúlia-cafè Falcons,

orenetes i altres veïns de la ciutat, a càrrec de l’Associació Galanthus.

- El dissabte 16 de juny, a les 10.30 h, Eco-union us ofereix un taller de
construcció d’enginys solars.

Totes dues activitats es faran a l’Aula Ambiental del Punt Verd de barri de la Sagrada
Família (c. Lepant/Provença). Més informació i inscripcions:
http://www.aulambiental.org , info@aulambiental.org , tel. 934 350 547

...la jornada Producte i medi ambient: eines d'anàlisi, ecodisseny i comunicació
ambiental. S’organitza en el marc del projecte Ecojoguina (ecodisseny en el sector de
la joguina amb components elèctrics i/o electrònics) i tindrà lloc el proper dijous 7 de
juny, de 9 a 17.30h, a la Sala de Actes de l’Escola Superior de Comerç Internacional
de la Universitat Pompeu Fabra (passeig Pujades, 1).

Més informació i inscripcions: giga@admi.esci.es (Sra. Alba Bala)

...el Seminari de diagnosi ambiental al Parc de Collserola: projectes de Ciències
Ambientals de la UAB, també el dijous 7 de juny, de 9.30 a 14h, al Consorci del
Parc de Collserola. Es presentaran diversos treballs de final de carrera relacionats
amb la qualitat ambiental del Parc (contaminació, espècies invasores, aprofitament
energètic..)

Podeu descarregar-vos el programa de la jornada a
http://antalya.uab.es/_c_ceambientals/inici/Fitxers/2007/2006_maig_Seminari_JoanR.pdf

Més informació i inscripcions: Consorci del Parc de Collserola, tel. 932 803 552
ci@parccollserola.net

http://www.rce-barcelona.net
http://www.aulambiental.org
http://antalya.uab.es/_c_ceambientals/inici/Fitxers/2007/2006_maig_Seminari_JoanR.pdf
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...el segon acte del festival Hamaka 2007, que en
aquesta ocasió es farà al Parc del Guinardó, el
diumenge 10 de juny de 10 a 20h. Hamaka és un
esdeveniment gratuït de música i arts, concebut amb
criteris de sostenibilitat, adaptat i atractiu per a totes les
edats. Una iniciativa impulsada per Verdes Records
per relaxar-se, menjar i beure sà i gaudir dels sentits.

Més informació: www.hamaka.org

...la 1ª Convocatòria del Premi R-sona
Amb motiu del Dia de la Música, el centre Cívic Parc-Sandaru convoca el premi R-
sona, un reconeixement a la creativitat de propostes originals i de creació pròpia d’un
instrument musical utilitzant materials de rebuig.

Hi poden participar totes les persones que ho desitgin però únicament s’admetrà una
proposta per concursant.

El jurat tindrà en compte com a criteris de valoració l’originalitat de l’instrument, la
reutilització dels materials emprats en la seva construcció i la capacitat sonora o
musicalitat de l’instrument.

Teniu temps de presentar els vostres instruments fins el 18 de juny de 2007 al taulell
d’informació del centre Cívic Parc-Sandaru.

Els instruments guanyadors es faran públics al concert de la nit del 21 de juny, dia de
la música. El premi consisteix en passis i allotjament per a dues persones, dos dies a
escollir, al Festival Internacional de las Culturas Pirineos Sur que es celebrarà del 12 al
28 de juliol al Llac de Lanuza i a Sallent de Gállego (Pirineu aragonès).

Més informació: Centre Cívic Parc-Sandaru. C/ Buenaventura Muñoz, 21. 08018
Barcelona, tel. 933 090 635 , info@ccparcsandaru.cat

...la 1ª Trobada Internacional d’Amigos de los
Árboles que se celebrarà el dissabte 23 de
juny al Palau de Congressos de Catalunya
(Barcelona). En la trobada es pretén analitzar la
situació actual dels boscos de l'estat espanyol i
les possibles actuacions per millorar-la. Hi

participaran destacades figures com Joaquín Araujo, Vandana Shiva i Al Gore, i
representants d’Amics de la Terra, Vida Sana, Ecologistes en Acció, Fundació
Natura i Greenpeace, entre altres. Cristina Narbona, ministra de Medi Ambient, obrirà
la taula del matí.
Més informació i inscripcions: http://www.masarboles.es

http://www.masarboles.es
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INDICADORS DE L'AGENDA 21 DE BARCELONA

Indicador 23: Nombre d’escoles que participen en projectes d’educació ambiental

Dades 2006: Escoles que desenvolupen projectes específics d’educació ambiental
(A21 i/o Escoles Verdes) = 185

Gràfic d’evolució:
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Paràmetre de càlcul:
Escoles que desenvolupen projectes específics d’educació ambiental (A21 i/o
Escoles Verdes)
Fonts: Ajuntament de Barcelona. Sector de Serveis Urbans i Medi Ambient
Generalitat de Catalunya. Departament de Medi Ambient
Fa referència a l'objectiu 9 del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat :
Progressar en la cultura de la sostenibilitat mitjançant l’educació i la comunicació
ambiental.
Línies d'acció relacionades: 9.4, 9.7 (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 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
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