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TALLER DE SOSTENIBILITAT: L’AGENDA 21 DELS CENTRES CÍVICS

El proper mes de febrer, el programa Acció 21 de l’Ajuntament de Barcelona iniciarà
un taller de sostenibilitat adreçat a directors i personal de centres cívics i culturals. El
propòsit del taller és proporcionar als centres cívics recursos i tècniques per a
fomentar la participació en la gestió del centre i avançar en la sostenibilitat dels
equipaments i de les activitats que s’hi duen a terme.

El taller constarà de quatre sessions, que tindran lloc de febrer a maig, els últims
divendres de cada mes, de 10 a 12h del matí. En cada sessió es proporcionaran
recursos pràctics i es combinaran diferents formats de treball amb la idea que puguin
ser reproduïts en els centres cívics participants. Al llarg de tot el període, la Secretaria
de l’Agenda 21 farà un seguiment proper als centres cívics que així ho demanin i
oferirà assessorament i suport personalitzat a les seves seus.

29
febrer

Sessió 1: Com fomentar la participació al centre cívic? Què són els plans
d’acció i per a què ens serviran?

28 març Sessió 2: El nostre centre cívic és sostenible? De quina situació partim?

25 abril Sessió 3: Quins reptes ens proposem per al futur?

30 maig Sessió 4: Com concretem les propostes? Com podem millorar de manera
continuada?

Més informació i inscripcions: agenda21@bcn.cat , tel. 93 256 25 93

http://www.bcn.cat/agenda21
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ACCIÓ 21

Premis Acció 21 2007
El passat 18 de desembre, en el marc de la reunió plenària del Consell Municipal de
Medi Ambient i Sostenibilitat, va tenir lloc al Saló de Cent l’acte de lliurament dels
premis Acció 21 2007.

En aquesta cinquena convocatòria s’han concedit 5 premis, de 6000 euros cada un, a
les següents iniciatives:

♦ Menjador escolar sostenible,  presentada per Futur Just Empresa d’Inserció SL,
que promou la implicació de tota la comunitat educativa en un projecte que té
dimensió de futur i un gran potencial
d’amplificació.

♦ Compra verda: Campanya Recicla’t, presentada
per Abacus cooperativa, com a empresa que
incorpora progressivament lògiques de
sostenibilitat i en difon els valors entre els seus
clients, amb un considerable impacte social.

♦ Implica’t amb els residus, presentada per la
CONFAVC (Confederació d’Associacions de
Veïns de Catalunya) i DEPANA (Lliga per la
Defensa del Patrimoni Natural), una iniciativa de gran repercussió, amb el valor
que té el treball conjunt entre organitzacions tan grans i tan dispars.

♦ Roquetes, un barri net i cívic, presentada per la Plataforma d’entitats del barri de
Roquetes, que constitueix un magnífic exemple de xarxa de barri en l’extensió de
la cultura de sostenibilitat.

♦ Pla Especial d’Inclusió i Formació Casc Antic,
presentada per l’Associació Ei! Casc Antic.
Espai d'Inclusió i Formació, una excel·lent
iniciativa de treball amb les persones,
desenvolupada discretament, amb la
cooperació d’entitats diverses, que mereix més
visibilitat.

Felicitats a tots cinc!

Esmorzar d’Acció 21 sobre educació ambiental i comunicació
El passat mes de desembre va tenir lloc al restaurant biològic Unicornius el tretzè
esmorzar d’Acció 21, dedicat a l’educació ambiental i a la comunicació.

Pau Senra, director de KdV, Consultor Cultural, va donar a conèixer la tasca e KdV
com a empresa promotora de la cultura, difusora d’activitats i bones pràctiques i
facilitadora de xarxes fluïdes. Júlia Garcia, vice-presidenta de la Societat Catalana
d’Educació Ambiental, va explicar el procés del Fòrum d’Educació Ambiental, un
procés participatiu per repensar l’educació davant els reptes de la sostenibilitat.
L’associació el va endegar l’any
1998 i actualment es manté vigent.
Irene Pueyo, d’Acció Escolta de
Catalunya va presentar el treball
en l’eix d’educació per la
sostenibilitat. En els darrers cinc
anys, Acció Escolta ha
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desenvolupat i posat en pràctica l’Agenda 21 dels agrupaments i ha dut a terme
projectes com el de la promoció de la mobilitat sostenible per anar al cau (Camí Amic),
entre molts altres.

En acabat es va obrir un debat sobre el paper de l’educació i la comunicació en el
desenvolupament de la cultura de la sostenibilitat. Van assistir a l’acte cinquanta
persones, representants de 32 institucions, entitats i empreses signants de l’Agenda
21.

Trobareu informació sobre tots els esmorzars d’Acció 21 a la web
http://www.bcn.cat/agenda21/accio21/activitats21/esmorzars21.htm

Nous signants del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat
ASSOCIACIÓ IMPROMPTU PEL FOMENT DE LA MÚSICA (CAMERATA IMPROMPTU)

CORPORACIÓN CLD

ESPLAI XIC

ZENVIDAS COMUNICACIÓN

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
BARCELONA REGIONAL

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

A la vostra disposició el segon número de la revista Educació i Sostenibilitat
Hi trobareu articles de reflexió sobre el paper de la educació en
la creació de coneixements, habilitats i aptituds per tal
d’aconseguir  una societat més sostenible. El segon número
està dedicat al consum responsable i el podeu descarregar des
de la web http://www.rce-barcelona.net o demanar un exemplar
per correu a rcebarcelona@gmail.com

La revista és semestral i l’edita la delegació de Barcelona del
Regional Centre for Expertise in Education for Sustainable
Development (RCE Barcelona), de la qual formen part la
Universitat Politècnica de Catalunya i la Universitat
Autònoma de Barcelona.

Des de la revista estan realitzant una enquesta dirigida a tots els lectors per tal de
conèixer la vostra opinió com a professionals de l'educació i/o la sostenibilitat.
Agrairien que omplíssiu un breu qüestionari abans del dia 23 de gener.

Podeu accedir a l’enquesta clicant sobre els següents links:

Enquesta en català: http://emsu.org/survs/index.php?sid=65859&lang=es

Enquesta en castellà:http://emsu.org/survs/index.php?sid=65859&lang=ca

http://www.bcn.cat/agenda21/accio21/activitats21/esmorzars21.htm
http://www.bcn.cat/agenda21/xarxadactors/signants.htm
http://www.bcn.cat/agenda21/xarxadactors/plans.htm
http://www.rce-barcelona.net
http://emsu.org/survs/index.php?sid=65859&lang=es
http://emsu.org/survs/index.php?sid=65859&lang=ca
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Nova monografia sobre educació per al desenvolupament sostenible
Educació per al desenvolupament sostenible: tendències,
divergències i criteris de qualitat és la darrera novetat de la
col·lecció Monografies d’Educació Ambiental de l’editorial Graó
i la Societat Catalana d’Educació Ambiental. Aquesta obra de
Finn Mogensen, Michela Mayer, Soren Breiting i Attila Varga és
una sacsejada saludable al concepte d’educació ambiental.
Treballant dins la xarxa europea SEED (Desenvolupament
Escolar a través de l’Educació Ambiental), els autors han
comparat l’evolució dels plantejaments i les pràctiques de les
escoles compromeses en l’educació ambiental en tretze països,
la qual cosa els permet oferir-nos una visió general de l’estat
actual de l’educació ambiental com a marc necessari per a la

discussió de les tendències desitjables.  Com a conclusió, els autors ens presenten
una llista sistemàtica de criteris de qualitat.

Més informació: http://www.grao.com

MÉS RECURSOS

Bonificació en els preus públics de les deixalleries
Les entitats signants de l'Agenda 21 amb un pla d'acció aprovat poden demanar una
bonificació del 50 % en els preus de les deixalleries. Per gaudir del descompte cal que
les entitats tramitin una targeta especial. Cal adreçar-se a la Direcció de Serveis de
Neteja i Gestió de Residus (Carolina Crespi, tel. 93-291.41.64).

Ponències del seminari Indicadors de paisatge. Reptes i perspectives
Està disponible al web de l’Observatori del Paisatge de Catalunya la documentació
associada a les presentacions del seminari internacional Indicadors de paisatge.
Reptes i perspectives, celebrat els dies 29 i 30 de novembre de 2007 a Barcelona.

Els resultats del seminari també es recolliran en una publicació que comptarà amb la
col·laboració de la Fundació Territori i Paisatge de Caixa Catalunya. El llibre formarà
part de la col·lecció Plecs de Paisatge de l’Observatori.

Trobareu les ponències a: http://catpaisatge.net/indicadors2007

IV Concurs d'Ajuts a Projectes Socials de la Fundació
Claror

La Fundació Claror ha obert una nova edició del Concurs
d'Ajuts a Projectes Socials. La dotació econòmica prevista és
de 25.000 euros, per a un o per a repartir entre diversos
projectes. Els projectes que poden optar a concurs han de
centrar-se en la millora de les condicions de vida de menors de
18 anys en situacions vulnerables. A més, es valoraran
especialment aquells projectes que utilitzin l’esport com a eina
d’integració social. El termini de presentació de sol·licituds
finalitza el proper 15 de febrer de 2008.
Podeu consultar les bases a:
http://www.claror.cat/Cooperacio/pdfs/Concurs07_triptic.pdf

http://www.grao.com
http://catpaisatge.net/indicadors2007
http://www.claror.cat/Cooperacio/pdfs/Concurs07_triptic.pdf
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Convocatòria de subvencions de l’Agència de Residus de Catalunya
L’Agència de Residus de Catalunya ha obert el termini de presentació de sol·licituds
per a subvencions vinculades a la prevenció i gestió de residus. Hi ha diverses
convocatòries adreçades a ens públics, universitats, entitats sense ànim de lucre i
empreses. Es poden presentar, entre d’altres, projectes d’ambientalització
d’esdeveniments i festes populars, projectes desenvolupats amb col·lectius d’inserció
sociolaboral, projectes de minimització de residus o iniciatives relacionades amb el
foment del consum de matèries recuperades i subproductes. El termini de presentació
finalitza el 14 de febrer.

Més informació: http://www.arc-cat.net/ca/agencia/subvencions/index.html

US RECOMANEM...

...la setmana del Compostatge CompostARC 2008. Tindrà lloc del 4 al 8 de febrer a
l’Auditori UPC (Edifici Vèrtex. Plaça Eusebi Güell, 6, Barcelona). L’acte és organitzat
per Agència de Residus de Catalunya i la Universitat Politècnica de Catalunya. Inclou
les II Jornades Tècniques de Compostatge i les I Jornadas de la Red Española de
Compostaje.

Més informació: http://www.arc-cat.net/ca/noticies/noticies_detall.asp?oid=985

...l’exposició La història més bella del cosmos, que podeu visitar fins el 31 de març
al CosmoCaixa. A través d’aquesta exposició de 900 metres de longitud el visitant
viatjarà al llarg dels temps, des de l'origen de la Terra, fa 4.500 milions d'anys, fins a
l'actualitat. Amb cada passa recorrerà 5 milions d'anys de l'evolució biològica.

El recorregut explica la història i l'evolució a través de restes autèntiques dels seus
testimonis: els fòssils. La mostra, a més, se serveix d'il·lustracions que expliquen les
adaptacions al medi, les cooperacions entre éssers vius, les especialitzacions i les
extincions d'espècies.

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

...el Curs on line d’Ecologia Urbana i Canvi Climàtic 2008.
Eco-union organitza la 3ª edició on-line d’aquest curs amb la
col·laboració de la Universitat Oberta de Catalunya, el
Campus per la Pau i la Solidaritat i la Universitat Politècnica
de Catalunya. Els destinataris són estudiants, membres
d’associacions, tècnics de medi ambient, professionals de
l’enginyeria, arquitectura, urbanistes, gestió del territori,
mobilitat i qualitat ambiental.

Les inscripcions són obertes fins el proper 24 de gener i les
places són limitades.

Més informació i inscripcions: http://www.eco-union.org/

http://www.arc-cat.net/ca/agencia/subvencions/index.html
http://www.arc-cat.net/ca/noticies/noticies_detall.asp?oid=985
http://www.cosmocaixa.com
http://www.eco-union.org/
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Indicador 3: Accessibilitat als espais públics i serveis bàsics

Dades 2004 : Accessibilitat a 1 servei: 100%.
Accessibilitat a 2 serveis: 99,9%.
Accessibilitat a 3 serveis: 99,4%.
Accessibilitat a 4 serveis: 75,1%.
Accessibilitat a 5 serveis: 21,8%

Tendència desitjada: augment

Gràfic d’evolució:

Paràmetre de càlcul: Percentatge de població que té accés a 1, 2, 3, 4 o 5 serveis acumulats
de la xarxa d’utilització pública a menys de 300 metres:
- Espais verds o oberts a 300 m
- Transport urbà a 300 m
- Punts de brossa neta a 300 m
- Centres d’educació infantil, primària i secundària a 300 m
- Centres d’atenció sanitària (CAP i hospitals) a 300 m

Font: Ajuntament de Barcelona. Elaboració: Agència d'Ecologia Urbana, a partir de diverses
fonts.

Indicador relacionat amb l’objectiu 2 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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