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VACANCES I AVANÇ DE LES PROPERES CITES

Amb aquesta darrera tramesa, l’Info 21 s’acomiada dels seus lectors fins el proper mes
de setembre. Durant l’agost, la secretaria de l’Agenda 21 de Barcelona romandrà
tancada per vacances. El dilluns 3 de setembre reemprendrem l’activitat habitual.

Recordeu que en l’interval seguireu tenint informació i publicacions a la vostra
disposició al web de l’Agenda 21 http://www.bcn.cat/agenda21 . Els signants del
Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat també podreu seguir introduint activitats al
calendari en xarxa i ofertes i demandes a la secció Anuncis en xarxa del web.

Per altra banda, us avancem algunes cites per als propers mesos:

 El  28 de setembre s’acaba el termini de presentació d’iniciatives a la
convocatòria de Premis Acció 21 2007.  Trobareu les bases a
http://www.bcn.cat/agenda21/accio21/premis.htm

 Per la tardor hi ha previstos dos nous Esmorzars d’Acció 21 en què es
presentaran actuacions emblemàtiques dels signants del Compromís. El
divendres 19 d’octubre de 9 a 10.30 h la sessió es dedicarà a la construcció
sostenible. Hi intervindran l’Agència de Promoció del Carmel i Entorns, el Col·legi
d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona i La Vola. El divendres 14
desembre en el mateix horari es farà un segon esmorzar sobre projectes
d’educació ambiental i comunicació.

Us hi esperem!

http://www.bcn.cat/agenda21
http://www.bcn.cat/agenda21
http://www.bcn.cat/agenda21/accio21/premis.htm
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ACCIÓ 21

Ubae i EuroFitness inicien la campanya Gest +, a les nostres mans
Els centres esportius Ubae i Eurofitness han decidit iniciar una
campanya per reforçar els principis cívics i sostenibles dins les
seves instal·lacions esportives.

La campanya Gest+, a les nostres mans pretén augmentar el
grau d’implicació dels usuaris en el respecte vers els espais
col·lectius i en la millora de la convivència, així com sensibilitzar
sobre la importància d’estalviar subministraments i separar les
deixalles selectivament.

A cada un dels espais dels centres (piscina, vestidors, etc.) es
troben plafons amb senzills consells que ajuden a millorar la
convivència i que poden reduir la petjada ecològica de les
instal·lacions.

Més informació : http://www.ubae.net/

Nou signant del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat
ADTS - ASSOCIACIÓ PER A LA DIVULGACIÓ DE LES TECNOLOGIES SOSTENIBLES

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
UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA - UOC

Els Plans d’Acció presentats pels signants es poden consultar al web de l’Agenda 21:
http://www.bcn.cat/agenda21/accio21/signants/plans.htm

INICIATIVES 21

Participació al Directorio del Anuario Empresa Responsable y Sostenible
L’editorial Media Responsable està preparant la tercera edició del Anuario Empresa
Responsable y Sostenible, i us ofereix incloure les dades de la vostra organització de
forma gratuïta a la secció del Directorio del Anuario.

Cal enviar a anuario@empresaresponsable.com les següents dades:
- Nom complet de l’organització
- Nom i càrrec del màxim responsable
- Nom i càrrec del responsable o dels responsables de Responsabilitat Social

(RSE/RSC)
- Persona de contacte
- Adreça postal
- Telèfon
- Fax
- E-mail
- Pàgina web
- Breu informació de l’activitat de l’organització en RSE

La publicació és en castellà.

http://www.ubae.net/
http://www.bcn.cat/agenda21/xarxadactors/signants.htm
http://www.bcn.cat/agenda21/accio21/signants/plans.htm
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A més del directori, Media Responsable treballa en la primera edició del Ránking
Corresponsables. El Ránking  és d’àmbit estatal i vol reconèixer l’esforç i implicació de
les institucions, empreses i persones que més estan treballant per fomentar la
responsabilitat i sostenibilitat de les organitzacions.

Més informació: http://www.empresaresponsable.com

Postgrau d’Eficiència Energètica
L’Institut de Formació Contínua (IL3) de la Universitat de Barcelona i el Col·legi
d’Enginyers Industrials de Catalunya organitzen un Postgrau d’Eficiència Energètica
que començarà el proper 11 de novembre i tindrà una durada d’un any acadèmic.

El curs es dirigeix a titulats/ades en carreres cientificotècniques (enginyers, químics,
biòlegs, físics, ciències ambientals i professionals amb prou preparació) que desitgin
especialitzar-se en el camp de l’eficiència energètica.

Al final de la formació, els participants tindran una visió clara del mercat de l’energia i
de les perspectives de creixement dels sistemes d’eficiència, així com d’assentar els
fonaments per a la implantació i el manteniment d’instal·lacions amb sistemes
d’eficiència energètica.

El postgrau s’impartirà a l’Institut de Formació Contínua de la UB els dilluns i els
dimecres de 18 a 21 h.

Trobareu més informació i el programa complet a
http://www.il3.ub.edu/ca/detail/course/25032.html

Lluïsos de Gràcia i ARAPDIS s’incorporen al projecte Creant Xarxa Ambiental
Aquest mes de juliol dues entitats s’han incorporat al projecte Creant Xarxa Ambiental
que, des del maig de 2005, impulsa Acció Catacrac amb l’objectiu de connectar, a
través de la sostenibilitat i la solidaritat, diferents entitats i realitats socials d’un de la
vila de Gràcia.

 D’una banda, ARAPDIS, entitat que treballa amb l’objectiu d’afavorir la rehabilitació i
la reinserció sociolaboral de persones amb discapacitat, ha iniciat un seguit de tallers
per elaborar elements festius amb material reciclat. D’altra banda, Lluïsos de Gràcia
s’ha sumat al projecte a través dels nens i les nenes del seu casal d’estiu.

Amb aquestes noves incorporacions ja són 7 les organitzacions que participen de la
iniciativa: Centre Ocupacional Eneida, Punt Verd Tabuenca, Crea i Creix, CEIP
Patronat Domènech, ARAPDIS, Lluïsos de Gràcia i Acció Catacrac.
Enguany, Creant Xarxa Ambiental
tornarà a participar a la Festa Major
de Gràcia. El carrer de les Guilleries
(compartint espai i programació amb
la plaça del Diamant) es guarnirà i els
dies 16 i 17 d’agost es programaran
activitats relacionades amb la
sostenibilitat i el medi ambient.

Més informació i programació:
http://80.33.141.76/agenda21/portal/documents/xarxa.pdf

http://www.empresaresponsable.com
http://www.il3.ub.edu/ca/detail/course/25032.html
http://80.33.141.76/agenda21/portal/documents/xarxa.pdf
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MÉS RECURSOS

MAA* Simulador interactiu sobre recursos hídrics a Catalunya
Amb l'objectiu d'avaluar el balanç hídric de les conques
internes de Catalunya en funció de l'escenari definit pels
usuaris, la Fundació Ersília, amb el suport del
Departament de Medi Ambient i Habitatge de la

Generalitat de Catalunya, ha elaborat un simulador interactiu sobre recursos hídrics.

El model desenvolupat permet experimentar i fer reflexionar sobre la capacitat limitada
que tenen les conques hídriques i la necessitat de reduir el consum d’aigua per a
garantir l’abastament futur.

El trobareu a http://www.ersilia.org/abastament/index.htm

Més informació: http://www.ersilia.org/

US RECOMANEM...

...la web de Mescladís http://www.mescladis.org

Mescladís es un projecte social i sense finalitat lucrativa de la Fundació Ciutadania
Multicultural . El seu web s’acaba d’inaugurar i hi trobareu informació sobre l’entitat,
tallers de cuina per a totes les edats i maneres de col·laborar amb la Fundació. En les
pàgines dedicades a la presentació del projecte ens ha semblat especialment
interessant l’apartat ¿Porqué la cocina? , que raona la tria d’aquesta part tan important
del nostre bagatge cultural com a punt de trobada.

...l’itinerari de cloenda del Biciarbres. Per primer any, el
Bicicleta Club de Catalunya - BACC ha organitzat Biciarbres, 3
itineraris per descobrir els espais verds de la ciutat guiats per un
expert naturalista. Diumenge 16 de setembre de 10.30 a 14h
l’itinerari transcorre per  la serra de Collserola. Sortida i arribada:
Parc de Josep Maria Serra Martí (Metro L3, Canyelles). És
obligatori inscriure’s prèviament al telèfon 93 307 71 00.

Més informació: http://www.bacc.info

...l’exposició Ecodisseny, que es podrà visitar al Cosmocaixa fins el 30 de
novembre. L’exposició presenta sis experiències pilot en
què han participat un equip interdisciplinari de dissenyadors,
arquitectes, enginyers i ambientòlegs, entre altres. El
resultat és una sèrie de peces de mobiliari urbà que han
estat dissenyades amb criteris ambientals i sostenibles.

Més informació:
http://www.fundacio1.lacaixa.es/Actividades/Documentos/Ficheros/
SGIDOCcosmoecofullcat2.pdf

 ...l’itinerari estacional d’estiu pel Jardí Botànic de
Barcelona. L'itinerari estacional és un recorregut didàctic pel
Jardí, on aprendreu com les plantes eviten l’escalfament
provocat per les altes temperatures, com es defensen per
evitar ser menjades pels herbívors o com s’enfronten als
incendis forestals. L’itinerari es pot fer fins al 23 de setembre.

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

http://www.ersilia.org/abastament/index.htm
http://www.ersilia.org/
http://www.mescladis.org
http://www.bacc.info
http://www.fundacio1.lacaixa.es/Actividades/Documentos/Ficheros/
http://www.jardibotanic.bcn.es
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...que visiteu la nova biblioteca de la Sagrada Família, inaugurada el passat 12 de
juliol. La biblioteca, tot i que està especialitzada en ciència i medi ambient, acull una
col·lecció diversa i variada i disposa d’una àrea dedicada a l’art, la música i el cinema.

També compta amb un espai dedicat al modernisme, un altre als joves, un espai
infantil, una àrea multimèdia i una sala d’exposicions, on podreu visitar, fins el 14
d’octubre, l’exposició La Ciència en el Còmic.

La trobareu al carrer Provença 480, entre Lepant i Padilla, al districte de l'Eixample.

Més informació: http://www.bcn.es/biblioteques/

Indicador 25: Nombre de punts de venda o consum de productes de comerç just

Dades 2005:
25. 1. Grans cadenes=12
25. 2. Nombre de punts de venda de productes de comerç just a Barcelona = 106
25. 3. Nombre de màquines de vending amb cafè de comerç just = 207
Gràfic d’evolució:

Paràmetre de càlcul:
1.Nombre de grans cadenes que comercialitzen productes de comerç just.
2.Nombre de comerços minoristes que venen productes de comerç just.
3.Nombre de màquines de vending amb cafè de comerç just.

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

Línies d'acció relacionades: 10.8 (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

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