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CIUTATS I CANVI CLIMÀTIC: BENVINGUTS A LA REVOLUCIÓ URBANA

Jeb Brugmann, expert en ciutats i desenvolupament
sostenible, i un dels iniciadors del moviment mundial
de l’Agenda 21 Local i de la campanya mundial
Ciutats per la Protecció Climàtica, visitarà Barcelona
aquest mes d’abril, i oferirà la conferència Ciutats i
canvi climàtic: benvinguts a la revolució urbana.

La conferència ha estat organitzada per l’Àrea de
Medi Ambient de l’Ajuntament de Barcelona i
l’Agencia d’Energia de Barcelona, i tindrà lloc el
proper dimecres 2 d’abril, a les 18 h, a l’ Auditori del
Pati Manning (Centre d’Estudis i Recursos Culturals – CERC, carrer Montalegre, 7).

En la ponència, Brugmann transmetrà els coneixements que ha adquirit arran de la
seva experiència en la qüestió climàtica en l’àmbit local durant més de dues dècades i
defensarà que cal començar a pensar en l’atmosfera com un sistema urbà global
integrat i connectat, i argumentarà que el balanç de carboni només podrà restablir-se
si es fa un redisseny dels sistemes de gestió de la mobilitat urbana, l’energia, els
aliments i els recursos, a més de la manera com interaccionen aquests sistemes de
ciutat a ciutat i arreu del món.

Cal confirmar l’assistència a la conferència enviant un e-mail a recursos@bcn.cat . Les
places són limitades.
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ACCIÓ 21

Recordeu! Taller de sostenibilitat: l’Agenda 21 dels centres cívics
El proper 28 de març de 10 a 12 h tindrà lloc al Centre de Recursos Barcelona
Sostenible la primera sessió del taller de l’Agenda 21 adreçat a directors i personal
dels centres cívics de Barcelona. Serà la primera trobada d’una sèrie de quatre que es
faran els últims divendres de cada mes entre març i juny.

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. Es vol reforçar la idea de la
responsabilitat compartida i cercar la implicació dels professionals, associacions i
usuaris. 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.

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

25 abril Sessió 2: El nostre centre cívic és sostenible? De quina situació partim?

30 maig Sessió 3: Quins reptes ens proposem per al futur?

27 juny Sessió 4: Com concretem les propostes? Com podem millorar de manera
continuada?

El taller de sostenibilitat sorgeix per tal de facilitar de manera diferenciada als actors de
la ciutat el desenvolupament del seu pla d’acció. Aquesta primera edició adreçada a
centes cívics servirà de model per, en un futur proper, dissenyar tallers específics per
a altres sectors. S’ha decidit començar pels centres cívics per la seva capacitat de
xarxa i el seu potencial de difusió de bones pràctiques en l'àmbit ambiental i social.

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

Visita 21 a l'hotel Alimara
Us avancem que el dijous 24 d'abril, de 12 a 14 h, es farà una
visita a l’hotel Alimara (Turisvall, SL) per conèixer el seu pla
d'acció per a la sostenibilitat i veure sobre el terreny les seves
mesures d'ambientalització. L’activitat s’adreça a organitzacions
signants del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat i membres
del Consell Municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat.

L’Alimara és un hotel de quatre estrelles que pertany al CETT, un
grup d'empreses referent en la formació de professionals del
sector turístic. El seu pla inclou actuacions relacionades amb el
sistema d’higiene alimentària, la gestió de residus, el consum
d’aigua i d’energia, la neteja, els mecanismes d’avaluació, la
comunicació i la formació ambiental.

Més informació i inscripcions: Secretaria de l'Agenda 21. Tel. 93 256 25 93. A/e:
agenda21@bcn.cat
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Nous signants del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat
CESPA SA

TERRA SAKRA TOURISM GROUP SL

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
CESPA SA

CLABSA

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

Paisatges per emportar
La Universitat Autònoma de Barcelona
organitza, en el marc del màster en
Intervenció i Gestió del Paisatge,  el cicle de
conferències Paisatges per emportar, en el
qual diversos especialistes proposen una
mirada comú sobre les actuals perspectives
que la intervenció i la gestió del paisatge es
plantegen davant d’un territori en contínua
transformació.

El cicle ha estat organitzat en col·laboració
amb la Fundació Territori i Paisatge, la Direcció General d’Arquitectura i Paisatge de
la Generalitat de Catalunya i el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. Totes
les sessions tenen lloc els divendres a les 19.30h, fins el 25 d’abril, al Centre de
Cultura Contemporània de Barcelona. L’entrada és gratuïta i l’aforament limitat. Les
conferències es faran en català, castellà i anglès.

Podeu consultar el programa complet a:
http://www.cccb.org/rcs_gene/paisatges_per_emportar_08.pdf

Més informació:
Oficina cursos del CCCB, tel. 93 3064133 cursos@cccb.org
Dept. de Geografia UAB-, tel. 93 5814807 oriol.porcel@uab.cat

EXPO CO2 2008. Economia del Clima: polítiques, negocis i tecnologies
La Fundació Fòrum Ambiental i la Cambra de Comerç
de Barcelona organitzen el congrés Economia del Clima:
polítiques, negocis i tecnologies, els propers dies 7 i 8
d’abril a Barcelona.

Els organitzadors han volgut aplegar els principals actors implicats en aquest àmbit
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emergent i extremadament dinàmic. És per això que enguany comptaran amb
persones tant rellevants com Eduardo Dopazo, Director dels fons de carboni d’Itàlia i
Espanya del Banc Mundial; Christiana Figueres, membre de la junta directiva de
Mecanismes de Desenvolupament Net de la Convenció Marc sobre Canvi Climàtic de
les Nacions Unides (UNFCCC); Stephen Haddrill, Director General de la Association of
British Insurers; Juan Carlos Ballesteros, Subdirector de R+D d’ENDESA i Michael J.
Porter, President de Viscon California, entre molts altres.

Més informació, programa i inscripcions: http://www.expoco2.org

MÉS RECURSOS

Recull de recursos educatius sobre gestió del territori
El passat 28 de febrer la Societat Catalana d’Educació Ambiental va presentar al
Centre de Recursos Barcelona Sostenible un nou recull de documentació i recursos
adreçat al món educatiu. Aquest és ja en quinzè recull de la col·lecció i en aquesta
ocasió s’ha dedicat a la gestió del territori. A la presentació es va comptar amb la
col·laboració de Francesc Giró, president d’Accionatura, que va explicar en què
consisteix la gestió i la custòdia del territori.

Podeu descarregar-vos el recull a
http://80.33.141.76/agenda21/download_recurs.php?idRecurs=466

US RECOMANEM....

... la Fira de Sensibilització per la Transformació Social, organitzada per Red
Europea de Diálogo Social, Recursos d’Animació Intercultural i l’Entesa pel
Decreixement. Tindrà lloc aquest dissabte 15 de març, des de les 13 a les 24 h, a les
Cotxeres de Sants (carretera de Sants, 79).

Més informació: http://www.redeuropea.org/cat/?n=48

... la xerrada-col·loqui Conflictes pel petroli: zones calentes, amb Francesc Serra
(professor de relacions internacionals de la Universitat Autònoma de Barcelona).
L’acte està organitzat per Ecoconcern-Innovació Social i pretén fer reflexionar sobre
la vinculació de l’energia amb els conflictes mundials.

El col·loqui se celebrarà el proper dimarts 25 de març, a les 19.30h, a la seu
d’ EcoConcern-Innovació Social (C/  Mare de Déu del Pilar 15, principal de Barcelona)

Més informació: tel. 93 319 03 51, ecoconcern@pangea.org
http://www.pangea.org/ecoconcern

...les conferències de l’aula d’ecologia 2008. Enguany el cicle es dedica al canvi
climàtic i als hàbitats en les zones urbanes. Totes les conferències es celebren els
dimarts a les 19.30 h a la Casa Elizalde (València, 302). La propera conferència, a
càrrec de Josep Maria Gili, tindrà lloc el 25 de març i tractarà sobre Biodiversitat
marina antàrtica: reptes, sorpreses i canvi climàtic.

Podeu consultar el programa complet al web de l’Agenda 21
http://www.bcn.cat/agenda21

Més informació: Secretaria del CREAF, tel. 93 581 13 12.
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...les activitats de primavera del Centre de Recursos Barcelona Sostenible. El
programa està dedicat a la biodiversitat i inclou entre d’altres una visita als nous espais
del delta del Llobregat, un taller sobre hort al balcó, una visita a l’hort urbà de
Pedralbes, sessions teòrico-pràctiques per descobrir el món dels ratpenats i els cants
dels ocells...

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

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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