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Sessió de formació sobre l’eina Deliberaweb.com
El dimecres 14 de novembre va tenir lloc a l’aula d’informàtica de l’IDEC la sessió de
Formacció sobre l’Eina Deliberaweb (http://www.deliberaweb.com), a càrrec de Llorenç
Vallès de Delibera- Serveis de Participació Interactiva. La sessió tenia per missió la
presentació d’aquesta eina innovadora i gratuïta i
les seves possibilitats per fomentar el treball
participatiu i en xarxa.

Durant la primera part de la sessió els assistents
van poder tastar l’eina prenent part en un debat
online sobre l’adequació dels diferents mitjans de
comunicació existents (fòrums de debat tipus arbre,
enquestes d’opinió, butlletins electrònics...) per a
fomentar la participació. També es va parlar de la
importància i les necessitats de col·lectius
d’organitzacions d’incentivar la participació, així

http://www.bcn.cat/agenda21
http://www.deliberaweb.com
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com dels recursos que s’està en disposició d’invertir en aquest àmbit.

Els següents enllaços porten als fòrums en què es va treballar, i també es poden veure
els resultats obtinguts:

http://www.deliberaweb.com/index.php?seccio=veureforum&veureid=171&llegir=1

http://www.deliberaweb.com/index.php?seccio=veureforum&veureid=172&llegir=1

Després del descans es van mostrar l’estructura de la web (fòrums i portals) i els
diferents passos per poder crear un fòrum. Cadascú des del seu ordinador, seguint les
pautes i les explicacions de les diferents opcions de l’eina va posar en marxa un fòrum
web.

ACCIÓ 21

Apunteu-vos a l’esmorzar d’Acció 21 sobre educació ambiental i comunicació!
El divendres 14 de desembre de 9 a 10.30 h tindrà lloc el darrer esmorzar d’Acció 21
de l’any 2007, dedicat de manera monogràfica a la presentació d’iniciatives d’educació
ambiental i comunicació.

S’exposaran tres experiències:

 KdV: xarxes fluïdes. Pau Senra Petit, director
de projectes de KdV, Consultor Cultural.

 El Fòrum d’Educació Ambiental. Júlia Garcia
Pastor, vice-presidenta de la Societat Catalana
d’Educació Ambiental.

 Ambientalització dels agrupaments escoltes:
12 actuacions cap a la
sostenibilitat. Irene Pueyo, tècnica ambiental
d’Acció Escolta de Catalunya.

Lloc de realització: restaurant biològic Unicornius (Jovellanos, 2).

Destinataris: signants del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat i membres del
Consell Municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat.

Informació i inscripcions: Secretaria tècnica de l’Agenda 21, agenda21@bcn.cat ,
tel. 93 256 25 93 / 932 374 743.

S’obre el 2n Fòrum UPC Sostenible 2015
La Universitat Politècnica de Catalunya convoca el 2n Fòrum UPC Sostenible 2015,
amb el propòsit de crear una dinàmica d’identificació, definició, avaluació i seguiment
de les accions de sostenibilitat de la UPC, participada per tots els membres de la
comunitat universitària, així com d’aquells organismes i actors socials que hi influeixen.

El Fòrum constarà de dues sessions, que tindran lloc els dies 4 de desembre de 2007 i
22 de gener de 2008. L’objectiu global és avaluar de manera compartida els avenços
del pla UPC Sostenible 2015 i elaborar una memòria sobre les accions de sostenibilitat
de la UPC. Les sessions responen a l’estructuració del pla en reptes i àmbits: la sessió
del 4 de desembre se centrarà en els reptes (energia, edificació i canvi climàtic; cicle
integral de l’aigua; responsabilitat social de la tecnologia; planificació territorial,

http://www.deliberaweb.com/index.php?seccio=veureforum&veureid=171&llegir=1
http://www.deliberaweb.com/index.php?seccio=veureforum&veureid=172&llegir=1
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mobilitat i logística i cicles materials, ecodisseny i gestió dels residus) i la del 22 de
gener en els àmbits (recerca, formació, gestió interna i interacció i compromís social).

Més informació i registre: http://sites.upc.edu/~w-cpma/2nforum/inici.html

Nou signants del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat
ASSOCIACIÓ DINÀMIC

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

Noves organitzacions que han presentat el seu Pla d’Acció
INSTITUT DE REINSERCIÓ SOCIAL – IRES

FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SA

Els Plans d’Acció presentats pels signants es poden consultar al web de l’Agenda 21:

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

INICIATIVES 21

La Casa dels Vermis: projecte de sensibilització per al foment del reciclatge de la
matèria orgànica
El dilluns 10 de desembre, de 18 a 20h, la Fundació Terra
organitza l’últim taller de vermicompostatge  del projecte La
Casa dels Vermis. Aquest projecte pretén donar a conèixer el
procés de reciclatge de la matèria orgànica amb la tècnica
del vermicompostatge, amb cucs que treballen en condicions
aeròbies per digerir aliments i fer-ne vermicompost, un
fertilitzant d'altíssima qualitat.

El projecte ha permès elaborar uns materials didàctics i
informatius, i a més ofereix el taller de formació i facilita un kit
de vermicompostatge a  100 entitats i escoles interessades
en posar-ho en pràctica. La inscripció és oberta fins el 5 de desembre i es tancarà
quan s’acabin els kits disponibles.

Per inscriure’s cal omplir una fitxa que us proporcionarà la Fundació Terra.

Més informació: Thaïs Borri, ecoterra@ecoterra.org , tel. 93 601 16 36 ,
http://www.ecoterra.org/articulos96cat.html

La Bossa Solidària recull aliments als mercats
Com cada any, la iniciativa Bossa Solidària ha recollit quilos de menjar a diversos
mercats municipals de Barcelona, com ara el de la Concepció i el del Ninot, que es
distribuiran entre les entitats que ajuden les persones més necessitades de la ciutat.

Joves d’Acció Escolta, amb la col·laboració de l'Institut Municipal de Mercats de
Barcelona, van ser els encarregats de recollir el menjar fresc i els queviures, tot

http://sites.upc.edu/~w-cpma/2nforum/inici.html
http://www.bcn.cat/agenda21/xarxadactors/signants.htm
http://www.bcn.cat/agenda21/xarxadactors/plans.htm
http://www.ecoterra.org/articulos96cat.html
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aprofitant la proximitat del Dia Mundial de l'Alimentació i el Dia Mundial de l'Eradicació
de la Pobresa. A cada mercat es va instal·lar un punt de recollida d'aliments i els
voluntaris d'Acció Escolta de Catalunya van ser els encarregats de repartir les bosses
solidàries a les entrades dels mercats.

Jornada Indicadors de Sostenibilitat per a Barris
L’ Agrupació AuS (Arquitectura i Sostenibilitat) del
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC) i el grup
de recerca SosteniPrA (Sostenibilitat i Prevenció
Ambiental), adscrit a l’ICTA de la Universitat
Autònoma de Barcelona, organitzen aquesta jornada
de debat sobre indicadors urbans aplicats a barris.

En el marc de la trobada es presentarà el projecte
Indicadores urbanos de autosuficiencia ambiental para agua, residuos, energia y
materiales, que desenvolupa SosteniPrA i que està finançat pel Ministerio de Medio
Ambiente. Un dels objectius del mateix és desenvolupar eines i mètodes per la
diagnosis i l’avaluació del metabolisme urbà i els seus indicadors derivats, centrats en
els fluxos d’aigua, residus, matèria i energia. Algunes de les eines i metodologies
desenvolupades i aplicades són l’anàlisi de fluxos artificials de l’aigua; l’anàlisi de
fluxos de materials i energia; i l’anàlisi del cicle de vida a infrastructures de barri. A
partir d’aquesta orientació global -entorns urbans- la jornada se centrarà en els barris i
el vector aigua.  Es pretén afavorir un marc de discussió obert a tots els actors socials
involucrats en la sostenibilitat dels barris.

La Jornada se celebrarà a la seu del COAC (Gran Via de les Corts Catalanes, 563), el
proper dimarts 4 de desembre a les 18h. L’assistència és gratuïta prèvia inscripció.

Més informació i programa: http://www.sostenipra.cat/ciutats/

http://www.uab.cat/icta

1era Jornada de Turisme i Sostenibilitat: Estratègies de Desenvolupament

La 1era Jornada de Turismo y
Sostenibilidad: estrategias de desarrollo
pretén aclarir els conceptes referents a la
sostenibilitat associada al sector turístic,
alhora que proposa reflexionar sobre les

estratègies plantejades pels diferents actors respecte a la implantació d’aquests
conceptes en l’activitat turística. Durant la jornada, usuaris, tècnics i professionals
aportaran els coneixements, la visió i les exigències que tenen en relació a la
sostenibilitat del sector i, en base a aquestes aportacions, s’elaboraran propostes
concretes d’actuació.

La trobada pretén contribuir al debat obert, que es veu enriquit amb la visualització
d’estratègies per part del sector, i  pel desenvolupament dels treballs que han estat
realitzats, en el conjunt dels grups d’interès, amb una finalitat clarament definida: la
perdurabilitat de l’activitat turística sense conflictes amb l’entorn.

La Jornada està organitzada per l’Associació Interdisciplinar de Professionals del
Medi Ambient  – APROMA i tindrà lloc el dijous 13 de desembre, a la Casa del Mar
de Barcelona. La inscripció té un cost de 80€ (50% de descompte pels socis
d’APROMA).

Més informació i inscripcions: http://www.aproma.org, tel. 93 245 29 01,
aproma@sct.ictnet.es

http://www.sostenipra.cat/ciutats/
http://www.uab.cat/icta
http://www.aproma.org


5

MÉS RECURSOS

Premis d’Investigació i Desenvolupament en Medi Ambient i Sostenibilitat
La Fundació ECA Global, la Federació
d’Associacions d’Antics Alumnes i Amics de
les Universitats Espanyoles i el Portal
Universia convoquen el  1er Premi
d’Investigació i Desenvolupament en Medi Ambient i Sostenibilitat amb la finalitat de
promoure els treballs d’investigació duts a terme a les universitats espanyoles.

El premi, dotat amb 6000 €, es concedirà a projectes de final de carrera, tesis
doctorals o treballs d’investigació realitzats per estudiants d’últim curs o recent
llicenciats. Es valorarà en els treballs presentats l’originalitat i innovació del tema
tractat, així com la possibilitat d’aplicació pràctica.

El termini de presentació de candidatures finalitza el 20 d’abril de 2008.

Més informació i bases:
http://www.fundacionecaglobal.org/PREMIOS%20%20Investigación%20_2007.pdf

Mapa ecològic del districte de Gràcia
El Mapa ecològic de Gràcia és una eina que permet consultar bona part de la
informació del districte, referent als recursos urbans disponibles per avançar en el
procés cap a la sostenibilitat. Aquests recursos urbans es classifiquen en cinc àrees
principals: espai públic; mobilitat i accessibilitat; residus, energia, aigua i aire; espai
construït i població i activitats, associacions i serveis ambientals.

El Mapa ecològic ha estat elaborat per l’Agencia d’Ecologia Urbana de Barcelona,
per iniciativa (i amb la col·laboració) del districte de Gràcia.

Trobareu el mapa a:  http://www.mapaecologic.net/

Atles dels ocells nidificants de Catalunya 1999-2002
L’Institut Ornitològic de Catalunya, amb el suport
del Departament de Medi Ambient i Habitatge de
la Generalitat de Catalunya i la Fundació
Territori i Paisatge, ha realitzat l’Atles dels
ocells nidificants de Catalunya 1999-2002.

Aquest nou recurs té l’objectiu d’establir la distribució de les poblacions d'ocells
nidificants de Catalunya i mesurar-ne l'evolució al llarg dels anys. Els estudis realitzats
permeten valorar quines espècies han desaparegut, quines són de nova implantació,
així com les pautes de variació de la resta, i obtenir informació preliminar sobre les
variables ambientals que expliquen la distribució i abundància de les espècies.

Trobareu tota la metodologia emprada per a la seva elaboració a
http://www.ornitologia.org/monitoratge/atles.htm

Consulteu l’Atles a http://oslo.geodata.es/ftp/ocells/

http://www.fundacionecaglobal.org/PREMIOS%20%20Investigaci�n%20_2007.pdf
http://www.mapaecologic.net/
http://www.ornitologia.org/monitoratge/atles.htm
http://oslo.geodata.es/ftp/ocells/
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Renova’t 2007-2008. Pla de Renovació de Calderes i Escalfadors Domèstics de
Catalunya

El Pla de Renovació de Calderes i Escalfadors Domèstics
de Catalunya, que impulsa la Conselleria de Treball i
Indústria de la Generalitat de Catalunya, permet que els
particulars rebin un ajut econòmic si canvien les calderes o
els escalfadors de gas amb més de deu anys d’antiguitat.
L’objectiu és el de millorar l’eficiència energètica de les
vivendes tot reduint el seu consum. Amb les noves
instal·lacions es calcula que una família pot estalviar fins
80€ l’any, és a dir, el 15% del consum de calefacció i
d’aigua calenta.

La quantia dels ajuts depèn del tipus d’aparell i oscil·la entre 60 i 400€.

Tota la informació a http://www.icaen.net

US RECOMANEM...

...que participeu a la campanya Per reis...cap nen sense bicicleta! que organitza el
districte d’Horta-Guinardó, la Federació Catalana de Ciclisme i Gresol.
Fins el 14 de desembre podeu portar les bicicletes que ja no feu servir als centres
cívics d’Horta-Guinardó. Les posaran a punt i les faran arribar a nens i nenes que
sense el vostre ajut no en tindrien.

Els punts de recollida són:
CC Carmel. C. Santuari, 27. Tel. 93 256 33 33
CC Casa Groga. Av. Jordà 27.  Tel. 93 418 65 31
CC Guinardó. Av. Mare Déu de Montserrat 134.
Tel. 93 450 39 87
CC Matas i Ramis. C. Feliu i Codina, 20. Tel. 93 407 23 56
CC Taxonera. C. Arenys, 75. Tel. 93 256 33 88
Espai Jove Boca Nord. C. Agudells, 37. Tel. 93 429 93 69

...el concurs de receptes que organitza el consorci format per la Fundació Futur,
l’associació Apassos, l’editorial ECOs i l’Ajuntament de Santa Coloma de
Gramenet.  Canviem el món entre fogons és el nom del 1er Concurs Popular de Cuina
amb Productes de Comerç Just que s’organitza per tal de, de manera participativa per
a la societat civil i el teixit associatiu, 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 nou termini de recepció de receptes finalitza el proper 9 de desembre.
Trobareu més informació i les bases a http://www.fundaciofutur.org/cat/concurs.html

...el llibre Relacions sud-nord, 2006: Què fem a Catalunya? de la Federació
Catalana d’ONG per al Desenvolupament. Aquesta tercera edició convida novament
al debat crític entre els diferents actors implicats en la cooperació i el
desenvolupament, a partir de l’anàlisi del context internacional i europeu i la
cooperació per al desenvolupament promoguda per l’estat espanyol i per Catalunya.

Disponible a: http://www.pangea.org/fcongd

http://www.icaen.net
http://www.fundaciofutur.org/cat/concurs.html
http://www.pangea.org/fcongd
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...que consulteu el Recull de recursos pedagògics sobre canvi climàtic elaborat
per la Societat Catalana d’Educació Ambiental en col·laboració amb l’Ajuntament de
Barcelona. Aquest recull inclou lectures bàsiques, lectures d’aprofundiment, llibres per
a infants i joves, vídeos, jocs, material multimèdia, materials didàctics, webs, activitats,
visites i exemples de com posar-s’hi. Va ser presentat el passat 7 de novembre a la
seu  d’Accionatura, on va tenir una molt bona acollida. Actualment es pot consultar al
Centre de Recursos Barcelona Sostenible o descarregar-lo a
http://www.mcrit.com/crbs/bd/RRCanviClimatic_DEF.pdf

INDICADORS 21

Indicador 2: Biodiversitat de les aus

Dades 2005 : veure gràfic d’evolució

Tendència desitjada: augment

Gràfic d’evolució:

Paràmetre de càlcul: Mitjana de nombre d'espècies d'ocells avistades en
recorreguts de 3 km. Mitjana de nombre d'exemplars d'ocells avistats en recorreguts
de 3 km

Font: Universitat de Barcelona. Institut Català d’Ornitologia

Indicador relacionat amb l’objectiu 1 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

http://www.mcrit.com/crbs/bd/RRCanviClimatic_DEF.pdf
http://www.bcn.cat/agenda21
http://www.bcn.cat/agenda21/a21/indicadors.htm
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ACTIVITATS

DEL CONSELL MUNICIPAL DE MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT

Reunió extraordinària del Consell dedicada al debat del PAM
El passat dimecres 14 de novembre va tenir lloc Al Saló de Cròniques de l’Ajuntament
la sessió extraordinària del Consell dedicada específicament al debat sobre el
Programa d’Actuació Municipal 2008-2011. A l’acte es van anar presentant 120
propostes presentades per organitzacions i particulars, estructurades en funció dels
objectius del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat. Els membres del Consell van
poder destacar les propostes de actuació que els hi semblaven més significatives,
presentar objeccions a aquelles que no els hi semblaven pertinents i proposar
esmenes i millores.  S’està elaborant un informe amb les aportacions del Consell, a
més de l’informe de participació íntegre.

Grup de treball sobre residus
El passat 20 de novembre va tenir lloc la reunió constitutiva del grup de treball de
residus, creat en el si del Consell. L’objectiu del grup és aprofundir en el debat sobre
aquesta problemàtica i fer recomanacions al Consell Municipal de Medi Ambient i
Sostenibilitat. El grup ha despertat gran interès i l’assistència va ser nombrosa. S’han
programat tres reunions més per tractar els temes de prevenció de residus, recollida i
comunicació, educació i retorn de la informació.

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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Centre de Recursos Barcelona Sostenible
c. Nil Fabra, 20
Tel. 932 562 593 / 932 374 743
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