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SUPORT PER A LA REALITZACIÓ D’ECOAUDITORIES SOBRE ELS RESIDUS

En el marc del programa de suport a les organitzacions signants del Compromís
Ciutadà per la Sostenibilitat, la secretaria tècnica de l’Agenda 21 de Barcelona proposa
a les entitats i empreses interessades l’endegament d’un procés participatiu d’auditoria
dels residus, ideada per ser duta a terme pels membres de la mateixa organització. A
través d'aquesta ecoauditoria es planteja un procés de revisió dels criteris de consum
de productes, generació i gestió dels residus per reorientar-los vers la reducció
efectiva de les deixalles.

La Fundació per a la Prevenció de Residus i el Consum Responsable serà l’entitat
animadora d’aquest procés i proporcionarà un assessorament continuat sense cost
econòmic per a les organitzacions participants. Aquestes hauran d’assignar un equip
de treball o responsable específic i estar disposades a dedicar-s’hi activament.

Aquest recurs ha estat elaborat a partir de la prova pilot realitzada amb 9 entitats
signants de l’Agenda 21 de Barcelona que, durant l’any 2005, van desenvolupar
aquest mateix procés a la seva organització observant, avaluant, proposant i establint
noves mesures i accions de reducció i gestió sostenible dels residus aplicables als
seus Plans d'Acció.
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Totes les organitzacions interessades en participar-
hi poden fer arribar la seva sol·licitud per correu
electrònic a la secretaria de l’Agenda 21 fins el dia
20 d’octubre, indicant el nom de l’entitat, la persona
responsable i les dades de contacte. Si el nombre de
demandes supera les 10, se’n farà una selecció. Les
sol·licituds acceptades es donaran a conèixer a
finals de novembre, i les ecoauditories es
desenvoluparan durant el curs 2007-2008.

Podeu sol·licitar més informació a la secretaria de
l’Agenda 21 agenda21@bcn.cat

ACCIÓ 21

Presentació d’iniciatives sobre construcció sostenible als Esmorzars d’Acció 21
El Consell Municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat convida els signants del
Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat al primer Esmorzar d’Acció 21 de la
temporada. La sessió es dedicarà de manera monogràfica a la construcció sostenible.
Es presentaran tres experiències:

• El Pla Estratègic de Sostenibilitat (PES) de l'Agència de Promoció del Carmel i
Entorns - Aportació a la construcció sostenible, a càrrec de Josep Barjuan, Director
de Projectes i Obres de l'Agència de Promoció del Carmel i Entorns, i Francesc
Puntos, Director de l'Oficina d'Habitatge i Rehabilitació de l'Agència.

• La contribució de l'Agenda de la Construcció Sostenible, a càrrec de Jordi Martí,
tècnic de medi ambient del Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de
Barcelona.

• L'Ecoedifici de lavola a càrrec d’Adrià Gelabert Bautista, cap de producte de
construcció sostenible de lavola.

L’acte tindrà lloc el divendres 19 d’octubre, de 9 a 10.30h, al restaurant biològic
Unicornius, carrer Jovellanos, 2 (entre Pelai i Tallers). Accés amb transport públic:
plaça de Catalunya. Hem canviat de lloc per oferir-vos-en un de més ampli!

Més informació i inscripcions: agenda21@bcn.cat, tel. 932 562 593 / 932 374 743

Del 22 al 27 de setembre, Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura
Com cada any des de 2001, Barcelona celebra la Setmana de la Mobilitat Sostenible i
Segura per contribuir a millorar la qualitat de vida de la ciutadania. Enguany la
Setmana coincideix amb les Festes de la Mercè. Els actes inclouen:

- la ruta inaugural del Bicibarris 2007, organitzat pel Bicicleta Club de Catalunya.
Trobareu més informació a la secció Us recomanem d’aquest butlletí;

- la Marxa Z - Vehicles d'Emissió Zero en el marc del Festival Solar, organitzat per la
Fundació Terra i l’Associació per la Difusió de Tecnologies Sostenibles
(ADTS). Vehicles elèctrics i solars sortiran del parc de la Ciutadella el diumenge 23
de setembre a les 12h, i recorreran els carrers de la ciutat fins les 13.30h;

- el Joc de la Mobilitat, del 22 al 29 de setembre, organitzat per l’Ajuntament de
Barcelona, Transports Metropolitans de Barcelona i el Reial Automòbil Club
de Catalunya;

- l’exposició Mou-te amb el Planeta de l’Associació per a la Promoció del
Transport Públic, del 25 al 30 de setembre a la biblioteca Guinardó – Mercè
Rodoreda (Camèlies, 76);

Acció Escolta va ser una de les entitats
participants l’any 2005
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- l’exposició de fotografia del concurs Joves i...Metro, del 21 al 30 de setembre al
vestíbul de l’estació Universitat (L2);

Trobareu informació sobre les activitats i sobre les campanyes i actuacions vinculades
a la Setmana de la Mobilitat a: http://www.bcn.cat/mobilitat

Nous signants del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat
SWING TALLER DE COMUNICACIÓ VISUAL SL

PLATAFORMA D’ENTITATS DE ROQUETES

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
HOTEL ALIMARA

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

Sol·licitud de col·laboració de botigues, tallers i fàbriques en una iniciativa
d’educació ambiental
La Societat Catalana d’Educació Ambiental, en col·laboració amb Acció Catacrac i
amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona, ha posat en marxa un projecte que
s’anomena El Zoco dels Tresors. El propòsit del Zoco és posar a l’abast d’infants fins a
12 anys i les seves famílies materials perquè es puguin construir els seus propis jocs i
joguines, i oferir tallers de creativitat per donar idees. Els materials seran objectes
descartats i subproductes de petites indústries, botiguers i artesans.

Amb aquesta iniciativa es vol, per una banda,
revaloritzar aquests materials per aprofitar millor
els recursos i, per l’altra, estimular la capacitat
creativa dels infants i dels joves, massa
acostumats a actuar com a consumidors i gairebé
gens com a dissenyadors i productors.

Les botigues, tallers i fàbriques que tingueu en un
racó del magatzem restes de sèrie no
comercialitzables, petits estris, productes amb
tares o obsolets; que vulgueu renovar la botiga o taller; que genereu alguna resta o un
embalatge que pugui ser curiós a les mans d’un infant, podeu posar-vos en contacte
amb els promotors del projecte. Vindran a veure-us i, si el material és adequat per al
Zoco, us el passaran a recollir.

Rebreu un diploma de col·laboradors i us convidaran als diversos tallers que s’iniciaran
aquest mes de desembre en festes populars, fires d’art i esdeveniments ciutadans.

Més informació: Acció Catacrac (Albert Gil), Tel. 669 61 29 12, info@acciocatacrac.com
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Nova edició del Festival Solar

Del 22 al 24 de setembre, la Fundació Terra i l’Associació per la Difusió de
Tecnologies Sostenibles (ADTS) organitzen el Festival Solar al Parc de la Ciutadella,
en el marc de les festes de la Mercè.

Es tracta d’un espai popular, cultural i lúdic on es pretén divulgar un estil de vida
sostenible, centrant-se en l’eficiència energètica i l’ús de les energies renovables. El
programa d’ activitats s’organitza en tres grans eixos: cultura ambiental, mobilitat
sostenible i energia solar, i acull espais per a tots els públics.

El Festival Solar respon a inquietuds ambientals i sostenibilistes, per tant també es
vetlla perquè produeixi el mínim impacte possible a l’entorn, sense deixar de generar
un gran impacte positiu entre els assistents.

Més informació i programa http://www.festivalsolar.org

MÉS RECURSOS

Recordeu! Convocatòria de Premis Acció 21 2007
Fins el divendres 28 de setembre sou a temps de presentar les
vostres iniciatives més emblemàtiques a la convocatòria de
Premis Acció 21. Són 5 premis de 6000 euros per a actuacions
en curs o desenvolupades en el darrer any que contribueixin a
assolir els objectius del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat.
Poden presentar-s’hi totes les organitzacions i empreses de
Barcelona.

Trobareu les bases completes i la llista de guardonats en
convocatòries anteriors a la web
http://www.bcn.cat/agenda21/accio21/premis.htm

Podeu consultar qualsevol dubte a la secretaria de l’Agenda 21
agenda21@bcn.cat

Màster i Postgrau en Desenvolupament Internacional
Des del 3 de setembre és obert el període d'inscripció de la 40a edició del Màster i
Postgrau en Desenvolupament Internacional organitzat pel Setem, en conveni amb la
Universitat Politècnica de Catalunya.
L’oferta formativa d’aquest programa combina la reflexió i sensibilització sobre factors
relacionats amb el Desenvolupament Internacional, amb la facilitació de coneixements,
instruments i mètodes que contribueixin a la millora qualitativa del treball de les ONGD
i administracions públiques que es dediquen a la cooperació internacional i àmbits
relacionats.

El postgrau tindrà lloc a l’Escola Industrial de Barcelona del 9 d'octubre al 8 d'abril,
cada dimarts i dijous, de 18.30 a 21.45h. El període d’inscripcions finalitza el proper 3
d’octubre.



5

Més informació i inscripcions: Anna Artigas, Departament de Formació de Setem-
Catalunya, c/ Bisbe Laguarda 4, Barcelona, Tel. 93 4415335 ext. 110,
postgrau.master@setem.org

http://www.fundacio.upc.edu

US RECOMANEM...

...que us informeu sobre la Convenció Catalana del Canvi Climàtic. Els efectes del
canvi climàtic són una preocupació a escala planetària, i només l’acció decidida pot
combatre’ls. Catalunya ha d’aconseguir reduir la seva emissió de CO2 en 5,33 milions
de tones entre 2008 i 2012. La convenció s’ha posat en marxa perquè ciutadania,
entitats, món empresarial, món acadèmic i administracions tinguin clar quin és
l’objectiu comú i decideixin conjun-
tament com assolir-lo. La jornada
inaugural de la Convenció serà el
dimecres 17 d’octubre de 2007, de 9 a
18 h, al World Trade Center de Barcelona.

Més informació: http://www.oficinacanviclimatic.cat

...que visiteu l’exposició de fotografies del 8è concurs Memorial Vicens Bagan,
La Bicicleta, un transport a la ciutat, organitzat per Trèvol Ecomissatgers i Amics
de la Bici. Les obres s’exposaran els dies 22, 23 i 24 de setembre, d’11 a 20h, a la
plaça de Catalunya, dins de la Mostra d'Associacions de la Mercè. Durant aquesta
mostra, els visitants triaran el premi del Públic.

...que us apunteu a la Nit de Nordic Walking a
Montjuïc, organitzada per B:SM Montjuïc amb
motiu de les festes de la Mercè, el dimecres 26
de setembre de 20 a 23h. L’activitat és gratuïta i
inclou pals per a l’activitat Nordic Walking,
monitors/ guies per a tot el grup, refrigeri final i
música en viu d’inici i acabament. Cal inscriure’s
trucant al tel. 93 426 64 71 (laborables).

...que participeu al XVII Mercat d’Intercanvi a la Vila de Gràcia. Es farà el diumenge
7 d'octubre , d’11 a 19h, a la plaça de la Virreina. Porteu les vostres coses per
intercanviar!

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

...que assistiu a la presentació del llibre de Xavier
Casanovas L’energia solar a Barcelona, l’ordenança
solar editat per l’Agència d’Energia de Barcelona. L’acte
serà el dimecres 17 d’octubre a les 12.30 h a la sala d’actes
de l’Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona.

Més informació: http://www.barcelonaenergia.cat
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...les activitats de tardor de l’Aula Ambiental de
la Sagrada Família. L'Aula ofereix, gratuïtament,
tertúlies-cafè, tallers i exposicions entorn els
objectius de l’Agenda 21 de Barcelona. El mes
d’octubre ha programat un taller de cosmètica

natural i un docufòrum sobre la problemàtica de l’accés als medicaments, el paper de
la indústria farmacèutica i com des de la ciutadania hi podem incidir. Per participar-hi
només heu d'inscriure-us per correu electrònic info@aulambiental.org o trucar al
telèfon 934 350 547, i deixar les vostres dades: nom, cognoms, telèfon de contacte i
barri/ciutat on viviu.

Més informació i programa:
http://www.aulambiental.org/PDFtardorAulaAmbiental07.pdf

...que participeu als tallers de turisme responsable que ofereix el Centre Cívic La
Sedeta, al districte de Gràcia. Les sessions ens permetran aprendre a organitzar,
durant tot l'any, sortides i viatges seguint criteris de sostenibilitat. S'ensenyaran
recursos pràctics per triar activitats més sostenibles, contractar serveis de qualitat i
actuar de manera més sostenible en el destí, alhora que es reflexionarà sobre el
nostre paper com a consumidors d'un turisme més responsable.

Els tallers tindran lloc els divendres de 18.30h a 20h, del 5 d’octubre al 8 de novembre.
Inscripcions fins el 28 de setembre.

Més informació: Centre Cívic de la Sedeta. Sicília, 321, Barcelona. Tel. 93 207 52 20 /
93 459 12 28. http://www.bcn.cat/sedeta/

...les 10 rutes de la ciència del Bicibarris 2007. El Bicicleta Club
de Catalunya (BACC) celebra per setè any consecutiu el Bicibarris,
un programa d'itineraris culturals en bicicleta pensat per descobrir la
ciutat d'una forma sostenible, saludable i tranquil·la. Enguany ens
permetrà descobrir els espais públics, monuments i escultures
dedicades a personatges relacionats amb la ciència, des de l'àmbit
de la tecnologia fins al de la medicina.

El Bicibarris 2007 comença el proper 22 de setembre a les 17h amb
la ruta inaugural L'Eixample científic. L’activitat és gratuïta.

Més informació: http://www.bacc.info/ciclotimes/biciagenda.asp

... les activitats del Centre de Recursos Barcelona Sostenible. Aquesta tardor ens
ofereix un seguit d’activitats relacionades amb l’energia. En coneixerem la història,
l’actualitat, les alternatives i les innovacions a través d’itineraris per la ciutat, visites a
instal·lacions emblemàtiques i tallers. El nou programa s’estrena el dissabte 6
d’octubre amb una ruta en bicicleta pels parcs del litoral, organitzada conjuntament
amb Parcs i Jardins de Barcelona.

Més informació i programa: http://www.bcn.cat/agenda21/crbs
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Indicador 26: Grau de satisfacció ciutadana

Dades de 2004: Mitjana de satisfacció = 7,6

Tendència desitjada: augment

Gràfic d’evolució:

Paràmetre de càlcul:
Mitjana del grau de satisfacció de viure a la ciutat de Barcelona.

Font: Ajuntament de Barcelona. Direcció de Serveis d’Estudis i Avaluació (enquesta
“Qualitat de la ciutat”).

Indicador relacionat amb tots els objectius del Compromís Ciutadà per la
Sostenibilitat (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
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c. Nil Fabra, 20
Tel. 932 562 593 / 932 374 743
Fax: 932 370 894

agenda21@bcn.cat
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