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BALANÇ DE PARTICIPACIÓ DELS SIGNANTS DE L’AGENDA 21

El proper 9 de juliol es compliran 5 anys de l’acte
de signatura realitzat al Saló de Cent, en el qual
l’Ajuntament de Barcelona i 120 entitats van
ratificar el Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat.
Ja hem arribat, doncs, a l’equador del període
2002-2012 cobert pels objectius del Compromís.

En aquest moment simbòlic, hem fet un petit
balanç de la participació dels signants al llarg
d’aquesta etapa, principalment recollint dades
sobre els plans d’acció i sobre l’aprofitament dels
recursos oferts pel Consell Municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat i la secretaria de
l’Agenda 21.

Des del 2002, el nombre d’organitzacions adherides a l’Agenda 21 ha anat augmentant
fins arribar a les 436 actuals. D’aquestes, ja han presentat i estan duent a terme el
seu pla d’acció 184 centres educatius i 81 col·lectius de tots els àmbits, la qual
cosa representa més del 60% dels signants.

Els centres educatius tenen el seu propi programa fet a mida, l’Agenda 21 Escolar,
motiu pel qual aquest balanç s’ha centrat en les altres 252 organitzacions: universitats,
col·legis professionals, sindicats, empreses, associacions i el mateix Ajuntament.

http://www.bcn.cat/agenda21
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Us oferim una síntesi de les dades de participació i aprofitament dels recursos:

 174 organitzacions signants (69%) han participat en les activitats i utilitzat els
principals recursos que ofereix la secretaria de l’Agenda 21.

 94 organitzacions signants (38%) han assistit a les sessions de FormAcció 21. En
total, fins ara s’han realitzat 11 sessions de formació, d’intercanvi i d’avaluació dels
plans d’acció, amb una assistència mitjana de 29 persones per sessió.

 85 organitzacions signants (34%) han participat als esmorzars d’Acció 21. En total,
s’han realitzat 11 esmorzars de presentació de plans d’acció, amb una assistència
mitjana de 40 persones a cada acte.

 21 organitzacions signants (8%) han participat a les dues Visites 21 realitzades
enguany al Zoo de Barcelona i a Urbaser. L’assistència mitjana ha estat de 31
persones a cada visita.

 Des de la primera convocatòria l’any 2003, s’han presentat als premis Acció 21 un
total de 113 iniciatives de 84 entitats i empreses, de les quals 59 són
organitzacions signants, i s’han concedit 35 premis.

 L’any 2005, 73 organitzacions signants (32%) van formar part dels 10 grups de
treball de preparació de la Convenció de l’Agenda 21 i 97 organitzacions signants
(43%) van assistir a la Convenció el dia 20 d’octubre. Afegint-hi els centres
escolars, les diferents dependències de l’Ajuntament i altres administracions, en
total van participar a la trobada del 20 d’octubre 176 organitzacions i 309 persones.

 49 organitzacions signants (20%) utilitzen el calendari en xarxa de la web de
l’Agenda 21 per difondre les seves activitats.

Animem a tots els signants a implicar-se i a seguir utilitzant els recursos de l’Agenda
21. Si formeu part del 31% d’organitzacions que no els aprofita, us convidem a
enviar-nos un e-mail a agenda21@bcn.cat explicant-nos els motius. No us semblen
útils? El format no us ho permet? Teniu propostes alternatives o complementàries?

Més informació dels recursos per als signants: http://www.bcn.cat/agenda21/accio21

ACCIÓ 21

198 escoles de Barcelona faran la seva Agenda 21 durant el curs 2007-2008
La comissió avaluadora de l’Agenda 21 Escolar ja ha aprovat els projectes que 198
centres educatius de la ciutat han presentat de cara al curs vinent. D’aquesta setena
convocatòria en destaca la incorporació de 28 centres
nous i el compromís que han assumit 17 centres
veterans, que han fet una memòria de la trajectòria de
la seva Agenda 21 i un pla triennal per al període
2007/2010.

Us adjuntem unes imatges dels actes de cloenda de
l’Agenda 21 Escolar del curs 2006-2007, organitzats els
passats dies 5 i 7 de juny.

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

http://www.bcn.cat/agenda21/accio21
http://www.bcn.cat/agenda21/a21escolar
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1r Congrés UPC Sostenible 2015: Educació, Tecnologia i Desenvolupament
Humà Sostenible
Els dies 12 i 13 de juliol la Universitat Politècnica de Catalunya organitza el primer
congrés seguint un nou model per promoure la reflexió interna de la comunitat
acadèmica entorn de qüestions lligades al Pla UPC Sostenible 2015. Aquest primer
congrés se centra en el tema Educació, Tecnologia i Desenvolupament Humà
Sostenible, aprofitant la important fita que suposa l’inici del disseny dels nous
programes de grau durant el curs acadèmic 2007-2008.

L’acte s’adreça al personal docent investigador de la UPC i altres membres de la
comunitat universitària que participen en processos educatius i de recerca. També hi
són convidades les persones d’altres institucions o col·lectius que vulguin contribuir a
les reflexions internes de la UPC.

Més informació: http://sites.upc.edu/~w-cpma/congres/

Guardonats amb els Premis Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya
El conseller de Medi Ambient i Habitatge, Francesc Baltasar, va lliurar el passat 5 de
juny els XIV Premis Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, que reconeixen
públicament la tasca de persones físiques i jurídiques que han fet contribucions
rellevants en favor de la protecció i millora del nostre entorn.

En aquesta edició, diverses organitzacions signants del Compromís Ciutadà per la
Sostenibilitat han estat premiades en alguna de les categories de la convocatòria.

El Grup de Recerca de Mètodes i Aplicacions en Teledetecció i Sistemes d'Informació
Geogràfica de la Universitat Autònoma de Barcelona ha estat reconegut amb el
Premi Medi Ambient 2007 a projectes de recerca, desenvolupament i innovació
en gestió ambiental de l'aigua pel coneixement i gestió ambiental de l'aigua a través
de la teledetecció d'alta resolució. El jurat ha distingit aquest projecte que combina la
recerca bàsica amb la transferència de coneixements i d'informació a la societat, i
destaca la seva contribució a una millor planificació i gestió dels recursos hídrics per
part de l'Administració i d'altres entitats.

Acció Escolta de Catalunya ha estat guardonada amb el Premi Medi Ambient 2007
a iniciatives de protecció i millora del medi ambient en mobilitat sostenible per
l'organització del Camí Amic: ens movem de manera sostenible per anar al cau,
iniciativa encaminada a millorar la mobilitat urbana dels joves dels agrupaments.

Així mateix, el jurat ha atorgat una menció honorífica a l'Associació per a la
Promoció del Transport Públic per la iniciativa de promoure la creació del primer
CarSharing a Catalunya i a Espanya, i per la seva constància en involucrar tant el
sector públic com el privat en un projecte que té dues virtuts importants: la reducció
efectiva del transport privat i la sensibilització en l'ús racional del cotxe.

Missatgers Trèvol SCCL ha rebut un reconeixement a la trajectòria en l'àmbit de
la mobilitat sostenible, pel seu esforç continuat en implantar un servei de missatgeria
i paqueteria innovador, basat en l'ús de bicicletes i en la substitució progressiva dels
vehicles motoritzats per altres de més eficients energèticament.

La Fundació Futur ha estat guardonada amb el Premi Medi Ambient 2007 a
actuacions de reducció i reciclatge de residus, en la categoria d'entitats socials,
associacions i iniciatives ciutadanes, perquè basen la seva activitat en el Comerç
Just, la reinserció laboral i el respecte al medi.

En la categoria de centres educatius han estat premiades l’Escola Pia de Sant
Antoni, pel treball realitzat en la conscienciació de tot el col·lectiu escolar sobre
comportaments sostenibles, i la Universitat Autònoma de Barcelona, per la seva
acció innovadora en prevenció de residus, i concretament pel programa

http://sites.upc.edu/~w-cpma/congres/
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d’ambientalització de la compra i dels serveis de la UAB amb criteris de sostenibilitat i
d'ètica.

L’Ajuntament de Barcelona ha estat reconegut en la categoria d’ens locals pel
desenvolupament de tallers de valorització de residus en deixalleries de Barcelona,
amb personal provinent de col·lectius d'inserció sociolaboral.

Més informació:
http://mediambient.gencat.net/cat/el_departament/sala_de_premsa/notes/NPPREMIS
MA.jsp?ComponentID=129712&SourcePageID=3075#1

Des de la Secretaria de l’Agenda 21 volem felicitar tots els guardonats i animar-vos a
continuar treballant en la construcció d’un futur millor.

Nou signant del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat
PRODUCCIONS I SERVEIS AVANÇATS D’INTERÈS PÚBLIC SL

La llista complerta de signants es pot consultar al web de l’Agenda 21:

http://www.bcn.cat/agenda21/xarxadactors/signants.htm

INICIATIVES 21

Curs de Gestió on line d’instal·lacions d’energia solar tèrmica
L’Institut Gaudí, amb la col·laboració de l’Agència d’Energia de Barcelona, organitza
un curs de Gestió on line d’instal·lacions d’energia solar tèrmica d’acord a la nova
reglamentació vigent a Barcelona.

El curs s’adreça a arquitectes, enginyers i altres professionals del disseny, gestió i
inspecció d’instal·lacions solars tèrmiques. L’objectiu principal és donar els elements
necessaris per poder treballar el programa on line per a la gestió i presentació de
projectes relacionats amb la nova Ordenança Solar Tèrmica de la ciutat de Barcelona,
el CTE i el Decret d’Ecoeficiència en aspectes referents a l’energia solar tèrmica.

El primer curs tindrà lloc els dies 23, 24 i 25 de juliol a l’Institut Gaudí de la Construcció
(Comte de Salvatierra, 5-15). La inscripció és gratuïta i cal formalitzar-la a través de
l’adreça electrònica recursos@bcn.cat, indicant nom, DNI, empresa, càrrec, telèfon i
adreça electrònica. Les places són limitades.

Podeu consultar el programa a http://www.bcn.cat/agenda21

1r Concurs Popular de Cuina amb Productes de Comerç Just
El consorci format per la Fundació Futur, l’associació Apassos, l’editorial ECOs i
l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, amb el recolzament del Fons Català de
Cooperació al Desenvolupament, proposen un Concurs Popular de Cuina Solidària
per tal de donar a conèixer valors i fomentar pràctiques sostenibles i de consum
responsable com el comerç just, l’agricultura ecològica, la sobirania alimentària o el
turisme solidari.

El concurs vol premiar receptes de cuina que incorporin productes de comerç just, i
consta de dues categories: ordinària (plats senzills que es puguin cuinar a diari) i
festiva (plats més sofisticats). El premi consisteix en una estada solidària al Marroc.

Podeu enviar les vostres receptes fins el proper 9 de setembre.

Més informació i bases a http://www.futur.cat/nova/cat/concurs.html

http://mediambient.gencat.net/cat/el_departament/sala_de_premsa/notes/NPPREMIS
http://www.bcn.cat/agenda21/xarxadactors/signants.htm
http://www.bcn.cat/agenda21
http://www.futur.cat/nova/cat/concurs.html
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Oberta la convocatòria d’artistes Drap Art’07
En el marc del Festival Internacional de Reciclatge Artístic que tindrà lloc els propers
14, 15 i 16 de desembre de 2007, Drap Art fa una crida a dissenyadors, artistes,

artesans, performers i a qualsevol que pugui aportar alguna
cosa en el tema del reciclatge artístic, a presentar els seus
projectes en alguna de les modalitats següents:

- Intervenció en l'espai públic
- Tallers de creació en directe
- Exposició col·lectiva de reciclatge artístic
- Espectacles (teatre, titelles, performances, concerts)
- Audiovisuals (vídeo, cine, documentals, videoart)
- Mercat d'art, disseny i artesania.

Els projectes han d'arribar abans del 13 d'octubre a La
Carboneria, Espai Drap-Art (c/Groc, 1, 08002 Barcelona).

Més informació i bases de la convocatòria a http://www.drapart.org

Un jardí per a les papallones
El Consorci del Parc de Collserola ha editat
recentment el fulletó Un jardí per a les papallones
diürnes, que dóna les pautes per a que qui desitgi
pugui crear un jardí per a lepidòpters.

La creació d’un jardí de papallones preserva la
biodiversitat, actuant de refugi per les diferents
espècies d’insectes i, a més, té una funció educativa,
ja que les papallones són fàcils d’observar, molt

atractives i bones bioindicadores. El tríptic detalla les plantes que seran necessàries
per alimentar o refugiar els insectes, estableix com s’ha de gestionar el jardí i conté
enllaços amb altres fonts d’informació.

El Centre d’Educació Ambiental Can Coll, al Parc de Collserola, ja està treballant en la
creació d’un jardí a les seves instal·lacions. Han col·laborat en el projecte els mestres i
alumnes que participen en el programa Cuidem la Terra, cuidem Collserola que
anualment es realitza a l’equipament. Animem a particulars, equipaments i escoles a
que participeu d’aquesta iniciativa amb la creació del vostre propi jardí.

Podeu descarregar-vos el fulletó a : http://www.parccollserola.net/papallones

Fundació Natura envia 100 cuines solars al Perú
Fundació Natura i la companyia de comunicació,
esdeveniments i gestió d’associacions MCI, juntament
amb Ecoindustria i l’Ajuntament de Salou, han posat
en marxa un projecte de Cooperació per al
Desenvolupament a l’aiguamoll de Lucre-Huacarpay,
al Perú.

Fundació Natura enviarà 100 cuines solars i
l’organització Solar Household Energy impartirà cursos
de formació dirigits a la població local. L’objectiu

principal és minimitzar la necessitat de llenya per a cuinar, promovent així la millora de
la qualitat de vida i la conservació del bosc autòcton que Fundació Natura duu
restaurant des de l’any 2004.

Més informació: http://www.fundacionatura.org/cat/02h.htm

http://www.drapart.org
http://www.parccollserola.net/papallones
http://www.fundacionatura.org/cat/02h.htm
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MÉS RECURSOS

Premis Socials 2007 de Caja España
L’Obra Social i Cultural de Caja España convoca anualment
els Premis Socials, dotats amb un fons de 500.000 euros.
L’objectiu és afavorir el desenvolupament d’accions des de la
societat civil, que fomentin la solidaritat entre els pobles.

La convocatòria de l’any 2007 s’ha concretat en dos grans
línies:

– Premis per a projectes de cooperació internacional.
Programes per la construcció de pous o altres
infrastructures aqüíferes a Àfrica.

– Premis per a projectes a desenvolupar a Espanya.
Programes que permetin fixar població al medi rural:
alternatives laborals i aprofitament de recursos.

El termini de sol·licitud finalitza el proper 13 de juliol.

Trobareu més informació, les bases i el formulari de sol·licitud a
http://www.cajaespana.es/obs/socialsanitaria/convocatorias/premiossociales/PremiosSociales.jsp

Convocatòria de subvencions de l’Agència Catalana de l’Aigua
L'Agència Catalana de l'Aigua ha publicat la resolució MAH/1710/2007, de 29 de maig,
en la qual es convoca una línia de subvencions adreçada a ens locals, entitats
privades amb personalitat jurídica pròpia i corporacions de base privada per a realitzar
actuacions de recuperació fluvial durant el període 2008-2009.
Aquesta convocatòria unifica les dues categories d'ajuts que es van formular l'any
2006 corresponents a actuacions de restauració d'espais fluvials i a actuacions de
millora de l'entorn fluvial. L'import màxim a subvencionar serà el 70% del pressupost
de l'actuació, amb una quantitat màxima de 150.000 euros.

El termini de sol·licitud i presentació de tota la documentació necessària finalitza el dia
1 d'octubre, i la resolució es dictarà abans del 31 de desembre d’enguany.

Per a més informació i descàrrega del formulari de sol·licitud consulteu aquest enllaç:
http://www.gencat.net/eadop/imatges/4902/07134181.pdf.

A la vostra disposició: guia de l’Oficina Verda per a empreses
del sector d’oficines i despatxos
Us recordem que la secretaria de l’Agenda 21 posa a la vostra
disposició de manera gratuïta la col·lecció de guies d’educació
ambiental editades per l’Ajuntament de Barcelona. Les empreses i
entitats que estigueu duent a terme iniciatives d’ambientalització
interna podeu sol·licitar els exemplars que us calguin de la guia de
l’Oficina Verda per a empreses del sector d’oficines i despatxos.
Aquesta guia exposa els beneficis de l’Oficina Verda com a
estratègia de qualitat empresarial, aporta criteris generals i
orientacions pràctiques per implantar una estratègia d’Oficina
Verda: compra de productes, contractació de serveis,
subministrament de serveis bàsics d’aigua i energia i gestió de residus.

Feu la vostra sol·licitud a agenda21@bcn.cat

Més informació: http://www.bcn.cat/agenda21/publicacions/guiesdeducacio.htm

http://www.cajaespana.es/obs/socialsanitaria/convocatorias/premiossociales/PremiosSociales.jsp
http://www.gencat.net/eadop/imatges/4902/07134181.pdf
http://www.bcn.cat/agenda21/publicacions/guiesdeducacio.htm
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US RECOMANEM...

...la Jornada consCIENCIAts. Millorar la divulgació, fer avançar la ciència que
tindrà lloc el proper 12 de juliol a la Facultat de Ciències de Comunicació Blanquerna -
Universitat Ramon Llull ( c/ Valldonzella, 23, Barcelona).

La trobada pretén fer reflexionar sobre la importància i necessitat de la divulgació
científica i dotar d’eines que la facilitin. Constarà de diverses xerrades i taules rodones
que podeu consultar en el programa:
http://www.url.es/temp/jornada_consCIENCIAts.pdf

Més informació: http://www.url.edu/universitatestiu

...la mostra Fronteres al Centre de Cultura Contemporània de
Barcelona. L’exposició presenta un conjunt de vuit móns que retraten
els límits fronterers més conflictius, a més d'altres aspectes
relacionats amb les separacions entre països. Reportatges
fotogràfics, mapes cartogràfics i les conclusions de dos especialistes
en geopolítica ajuden els visitants a entendre la importància d'aquests
territoris.

La mostra inclou dues conferències sobre els límits més perillosos del
món: el d'Israel i Palestina i la frontera entre Mèxic i els Estats Units.

Es podrà visitar al CCCB (Montalegre, 5 ) fins el 30 de setembre.

Més informació: http://www.cccb.org

...l’estudi Eco-test 2007 d’avaluació de les emissions dels automòbils a Europa.
L’informe ha estat elaborat per la Federació Internacional de l’Automòbil, l’Automòbil
Club Alemany (ADAC) i el RACC Automòbil Club. Una de les conclusions de l’estudi
és que només un de cada quatre turismes matriculats a Espanya assoleix els nivells
màxims de protecció del medi ambient.

Podeu descarregar-vos l’informe complert a la secció Estudis de la web http://www.racc.es

...la 1a Conferència Regional Euromediterrània que organitza Rehabimed, projecte
europeu per a la rehabilitació i el manteniment de l’arquitectura tradicional
mediterrània. L’acte tindrà lloc del 12 al 15 de juliol a l’edifici Vèrtex de la Universitat
Politècnica de Catalunya.

Podeu consultar el programa a
http://www.rehabimed.net/conferencia/programas/ProgramESbr.pdf

Més informació a http://www.rehabimed.net

...la presentació del llibre Las energías renovables en España. Diagnóstico y
perspectivas. La Fundació Gas Natural, juntament
amb el Departament d’Economia i Finances de la
Generalitat de Catalunya i el Centro Nacional de
Energías Renovables (CENER), participen en la
presentació d’aquesta publicació. L’acte se celebrarà
el dimarts 10 de juliol a les 19 h a Esade Fòrum (Av.
Pedralbes, 60-62).

Inscripcions: Merche Asín. Tel. 93 467 74 07, barcelonafgn@interprofit.es

http://www.url.es/temp/jornada_consCIENCIAts.pdf
http://www.url.edu/universitatestiu
http://www.cccb.org
http://www.racc.es
http://www.rehabimed.net/conferencia/programas/ProgramESbr.pdf
http://www.rehabimed.net
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INDICADORS DE L'AGENDA 21 DE BARCELONA

Indicador 24: Emissions de CO2 equivalent anuals

Dades 2005: Emissions anuals de CO2 equivalent/habitant = 3,13 tones
Tendència desitjada: disminució

Gràfic d’evolució:

Paràmetre de càlcul:
Emissions* anuals de CO2 equivalent/habitant.

Font: Agència d’Energia de Barcelona.

Fa referència a l'objectiu 10 del Compromís Ciutadà : Reduir l’impacte de la ciutat
sobre el planeta i promoure la cooperació internacional.

Línies d'acció relacionades: 10.4 (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. 932 562 593 / 932 374 743
Fax: 932 370 894

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

