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CONVOCATÒRIA DE L’AGENDA 21 ESCOLAR PER AL CURS 2008-2009 

Des de l’any 2001 l’Ajuntament de Barcelona 
anima els centres educatius a fer la seva Agenda 
21 Escolar. Durant els 7 darrers cursos, 254 
centres escolars han desenvolupat un ric ventall 
d’iniciatives de millora de la mateixa escola i de 
l’entorn. Enguany s’obre una nova convocatòria 
per als centres que vulguin aprofundir el seu 
programa i per als nous centres que vulguin 
iniciar-lo ara i afegir-se a aquest engrescador 
projecte col·lectiu. Hi poden participar des 
d’escoles bressol a centres d’educació d’adults. 

Cada escola decideix qui participarà, el nombre i dimensió dels compromisos que 
adquireix, l’ordre i el ritme. Els trets comuns de totes les escoles són el fet de ser un 
procés participatiu, de revisió dels plantejaments i pràctiques educatives i de 
compromís en accions de millora en relació amb l’ambient i la sostenibilitat. 
 

http://www.bcn.cat/agenda21
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 L’Ajuntament ofereix als centres un marc comú de treball; materials de suport i 
propostes de treball; un servei d’informació permanent; comunicació a través d’un 
butlletí i del web; cursos, seminaris i tallers de formació; assessorament tècnic i 
pedagògic; dinamització de grups de treball i d’intercanvi d’experiències; un servei de 
documentació d’educació ambiental i ajuts econòmics per als centres públics i les 
escoles d’educació especial concertades. 

Les escoles que hi participen per primera vegada han de presentar un projecte per al 
curs 2008-2009 abans del proper 9 de maig. Els que ja són part de l’Agenda 21 
Escolar poden fer-ho fins el 5 de juny. 

Els centres que fa cinc anys que participen al programa són invitats a fer una avaluació 
global dels avenços realitzats en tot el període i a elaborar un projecte d’aprofundiment 
per a tres cursos més. Tots els que realitzen aquest procés reben una placa de 
reconeixement i un premi en metàl·lic. 

Més informació:  http://www.bcn.cat/agenda21/a21escolar/ 
 agenda21escolar@bcn.cat  
 Tel. 932 562 599  

 

ACCIÓ 21 

Primera sessió del Taller de Sostenibilitat adreçat als centres cívics 
El passat divendres 28 de març va tenir lloc al Centre 
de Recursos Barcelona Sostenible la primera sessió 
del Taller de Sostenibilitat adreçat als centres cívics, 
que organitza la Secretaria de l’Agenda 21 de 
Barcelona amb la finalitat de proporcionar eines 
pràctiques que permetin avançar en la sostenibilitat 
dels equipaments i de les activitats que s’hi 
desenvolupen.  

La convocatòria va tenir molt bona acollida i van 
assistir a la sessió representants de 16 centres cívics de la ciutat. En aquesta primera 
trobada es va presentar l'Agenda 21 de Barcelona, així com els recursos que ofereix la 
Secretaria, i es va aprofundir en els aspectes a tenir en compte per tal de fomentar la 
participació en els centres. 

La propera sessió se celebrarà el divendres 25 d’abril a la seu del Centre Cultural 
Riera Blanca. En aquesta ocasió es tractarà sobre aspectes a tenir en compte en una 
diagnosi social i ambiental del centre. També s’oferiran recursos i recomanacions que 
permetin avançar en el procés d’ambientalització interna dels equipaments. Es 
comptarà amb la intervenció d’Helena Barracó Nogués, responsable del programa 
Ajuntament+sostenible de l’Ajuntament de Barcelona. 

Més informació:  http://www.bcn.cat/agenda21/accio21 
 agenda21@bcn.cat 

http://www.bcn.cat/agenda21/a21escolar/
http://www.bcn.cat/agenda21/accio21
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Nous signants del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 
FEDELATINA  

FUNDACIÓ ARTESÀ 

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS S.A. (SECE S.A.)  

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  
CORPORACIÓN CLD  

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 petjada ecològica: exposició itinerant 

Les escoles i facultats de la Universitat de Barcelona estan acollint 
l'exposició Un planeta per compartir: la petjada ecològica, que 
ofereix informació d'interès per conèixer, entre altres coses, quin és 
el nostre impacte ambiental sobre el planeta, si disposem de 
suficients recursos per proveir-nos de tot allò que consumim 
diàriament (aliments, energia, aigua, etc.), quants planetes caldrien 
si tota la humanitat tingués el mateix estil de vida que la població de 
Barcelona, quines alternatives de millora ambiental tenim al nostre 
abast o quina és la petjada ecològica de la UB. 

La mostra es complementa amb una calculadora de petjada, un recurs disponible en 
xarxa a través de la web del Centre de Recursos Barcelona Sostenible 
http://www.bcn.cat/agenda21/crbs . Responent a unes senzilles preguntes, ens permet 
saber quina és la nostra petjada individual i ens proposa uns compromisos de millora 
fàcils de dur a terme per reduir el nostre impacte ambiental.  

Si esteu interessats en visitar l'exposició durant el període itinerant als centres de la 
UB (fins al mes de juny de 2008), consulteu el calendari a la web de l'exposició 
http://www.ub.edu/ossma/mediambient/petjada.htm.  
 
Més informació: 
Oficina de Seguretat, Salut i Medi Ambient (OSSMA). Universitat de Barcelona 
http://www.ub.edu/ossma/mediambient  
ossma@ub.edu 

 

VI Setmana Sant Jordi Sostenible 
La Universitat Politècnica de Catalunya celebra la VI edició de la setmana Sant 
Jordi Sostenible, iniciativa que suma la celebració del Dia de la Terra (22 d’abril) i la 
diada de Sant Jordi. En el marc del Pla UPC Sostenible 2015, organitzen les activitats 
el Centre per a la Sostenibilitat (CITIES), el Servei d’Activitats Socials (Univers) i el 
Servei de Biblioteques. 

http://www.bcn.cat/agenda21/xarxadactors/signants.htm
http://www.bcn.cat/agenda21/xarxadactors/plans.htm
http://www.bcn.cat/agenda21/crbs
http://www.ub.edu/ossma/mediambient/petjada.htm
http://www.ub.edu/ossma/mediambient
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En edicions anteriors, les biblioteques de la UPC organitzaven el Mercat d’Intercanvi 
MIL llibres per Sant Jordi per promoure l’intercanvi de llibres entre la comunitat 
universitària i fomentar la reutilització com un concepte i una pràctica senzilla. Ara 
aquest servei es presta durant tot l’any a la major part de biblioteques als espais 
anomenats Racó del llibre. La diada de Sant Jordi segueix sent una molt bona 
oportunitat per portar llibres i canviar-los per uns altres del nostre interès. 

El programa de la setmana inclou entre altres activitats la presentació d’un nou número 
de la revista Educació i Sostenibilitat monogràfic sobre l’aigua. L’acte serà el 23 d’abril, 
a les 12 h, a l’aula Màster del Campus Nord de la UPC. 

Més informació: http://www.univers.upc.edu/santjordi  
 

Curs bàsic on-line d’ecologia urbana i canvi climàtic 
Del 5 de maig al 20 de juny Eco-union organitza la 
quarta edició del Curs d’ecologia Urbana i canvi 
climàtic en format on-line, amb la col·laboració del 
Campus per la Pau i la Solidaritat de  la Universitat 
Oberta de Catalunya . 

El curs dura 45 hores, la qual cosa representa 5 hores 
de dedicació setmanal. Les inscripcions finalitzen el 30 
d’abril. 

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

Convocatòria d’ajuts per a projectes socials 
El Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona (CETIB) 
ja ha publicat les bases per a la sol·licitud d’ajuts per a projectes del 
Tercer i Quart Món 2008. Com cada any, el CETIB destina el 0,7% 
del seu pressupost anual a la subvenció de projectes d’acció social i, 
enguany, aquest import ascendeix a 30.130 euros. Poden optar a les 
subvencions aquells projectes relacionats de manera directa o 
indirecta amb l’enginyeria i el desenvolupament social i cultural a 

països del Tercer Món o bé en el conegut com a Quart Món, és a dir, el nostre entorn 
més desfavorit. La convocatòria està oberta fins el proper 28 d'abril. 

Més informació i bases: 
 http://www.cetib.cat/cat/public/informacio/documents/bas-2008.pdf 
 
Premi Medi Ambient 2008 
El Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya convoca el 
Premi Medi Ambient 2008 en les següents modalitats: projectes de recerca, 
desenvolupament i innovació; iniciatives de protecció i millora del medi ambient i 
actuacions de reducció i reciclatge de residus.  

Podran optar als premis els projectes i les iniciatives desenvolupades total o 
parcialment a Catalunya. Les candidatures s’hauran de presentar mitjançant una 
sol·licitud adreçada a la Direcció General de Polítiques Ambientals i Sostenibilitat 
abans de 15 de maig de 2008. 

Més informació i bases: 
http://mediambient.gencat.net/cat/ciutadans/educacio_ambiental/inici.jsp  

 

http://www.univers.upc.edu/santjordi
http://www.eco-union.org/
http://www.cetib.cat/cat/public/informacio/documents/bas-2008.pdf
http://mediambient.gencat.net/cat/ciutadans/educacio_ambiental/inici.jsp
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Programa Barcelona Solidaria 
L’Ajuntament de Barcelona, interpretant i assumint les 
recomanacions de les Nacions Unides, destina una part del 
seu pressupost a cooperació i solidaritat. Un dels instruments 
per assolir els objectius fixats és l'establiment d'un programa 
de subvencions per a projectes de cooperació al 

desenvolupament i acció comunitària en països del Sud. La convocatòria de 
subvencions contempla dues modalitats: “Programa de desenvolupament en països 
del sud” i “Programa de sensibilització, foment de la solidaritat i educació per al 
desenvolupament”. 

La finalitat dels ajuts és fomentar les capacitats institucionals municipals, la 
democràcia i la participació; les capacitats humanes i socials; i la construcció de la pau 
i de la cultura dels Drets Humans a les ciutats (en la primera modalitat). La segona 
modalitat pretén fomentar la tasca de sensibilització i educació de la ciutadania i dels 
diversos actors presents a la ciutat. 

Poden optar a les subvencions les persones jurídiques sense afany de lucre que 
treballin en el camp de la cooperació internacional. La convocatòria és oberta fins el 
proper 30 d’abril. 
Més informació i bases: http://www.bcn.cat/cooperacio/cat/pbs_bases.html 

 

US RECOMANEM.... 

... el taller per a famílies “Zoco” dels Tresors que es farà aquest dissabte 19 d’abril, 
d’11 a 13 hores, al Centre de Recursos Barcelona Sostenible. Es crearà un espai 
d'imaginació i creativitat on els materials provinents de petites indústries o botigues 
que tanquen o volen renovar-se es convertiran en preuats tresors. Es vol despertar la 
imaginació dels infants i joves, que es convertiran, amb la participació dels seus 
familiars o acompanyants, en els dissenyadors i productors de les seves pròpies 
joguines o objectes decoratius. El projecte és impulsat per la Societat Catalana 
d’Educació Ambiental i els responsables de la dinamització són Acció Catacrac i 
Bazart.  

Cal inscripció prèvia trucant al 932 374 743. 

 

La R-Festa és un acte festiu dedicat a la R-utlització  i a la R-paració organitzat per 
l’Entitat del Medi Ambient de l’Àrea Metropolitana de Barcelona dins el programa de 
prevenció de residus Millor que nou, 100% vell. La festa inclourà mostra d’establiments 
de reutilització i reparació, animació, tallers de reparació, jocs reciclats, concerts amb 
instruments reutilitzats, lliurament de premis... 
Més informació: http://www.amb.cat/web/emma/ 
 

http://www.bcn.cat/cooperacio/cat/pbs_bases.html
http://www.amb.cat/web/emma/
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...una passejada per la 13ª Fira de la Terra aquest cap de setmana. Com en anys 
anteriors, la trobareu al parc de la Ciutadella.  Podeu consultar el programa a 
http://www.diadelaterra.org 

 
...el cicle de xerrades Desigualtat i pobresa en un món insostenible organitzat pel 
Centre de Treball i Documentació (CTD). Totes les xerrades es fan a la seu de les 
Federacions Catalanes  d'ONG (Tàpies, 1-3), a les 19.30h. La propera serà el dijous 
24 d’abril.  

Més informació: http://www.cetede.org/spip.php?article172  

 
... la celebració del V Aniversari de l’Aula Ambiental de la Sagrada Família.  El 
dissabte 26 d’abril podreu gaudir d’una matinal d’activitats familiars i lúdiques: cuina 
solar, tallers per a infants, contes...  

A més, aquesta primavera l’Aula Ambiental us ofereix una visita l’hort urbà de la 
Sagrada Família i l’exposició Oxigen: Una aproximació als arbres. També hi ha 
programats tres tallers (remeis casolans per tractar les plantes, compostatge a casa i 

paper reciclat artesà) i el documental Tierra. Totes les 
activitats són gratuïtes. 
Més informació i inscripcions: 
http://www.aulambiental.org 
info@aulambiental.org 
c/ Lepant, 281-283 
Tel. 934 350 547  

 

...la sortida en bicicleta Els camins de l’aigua, anem al Rec Comtal que es farà el 
diumenge 27 d’abril. L’activitat es relaciona amb l’actual problema de l’aigua; per això, 
primer es visitarà l’exposició Els camins de l’aigua que es fa a la Torre Agbar de 
Barcelona. Després es pedalejarà fins a Montcada per veure el naixement del Rec 
Comtal, l’antic canal que ara es vol recuperar. L’activitat està organitzada per Amics 
de la Bici, el grup cicloturista de l’Ateneu la Farinera del Clot, Infobici.com y l’Entesa 
pel Decreixement. La trobada és a les 10.15 h a la Torre Agbar. 

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

...l’ampli programa de xerrades-col·loqui i les sessions de cinefòrum que us 
ofereix Ecoconcern-Innovació Social.  Els actes s’organitzen tots els dimarts a les 
19.30 h a la seu d’Ecoconcern (Mare de Déu del Pilar, 15). 

Més informació: http://www.pangea.org/ecoconcern/activitats.html 

 
...el Banc de Recursos Interculturals sobre Noviolència, disponible al web de 
l'ONG NOVA, Centre per la Innovació Social. El banc de recursos és un espai 
multilingüe, obert i on-line destinat a compartir i construir coneixement comú sobre 
noviolència i construcció de pau. Hi trobareu un arxiu digital amb centenars de 
recursos: llibres, articles, webs, referències bibliogràfiques, vídeos, entrevistes... 
Aquest mitjà s'està construint de forma cooperativa i conjunta entre una xarxa 
d'organitzacions Europees i una altra d'Orient Mitjà, amb l’objectiu comú de promoure 
la cultura de noviolència activa. 
El trobareu a http://www.nova.cat/bancnoviolencia/ 

 

http://www.diadelaterra.org
http://www.cetede.org/spip.php?article172
http://www.aulambiental.org
http://www.amicsdelabici.org/
http://www.pangea.org/ecoconcern/activitats.html
http://www.nova.cat/bancnoviolencia/
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...el monogràfic L’aigua: un fre al desenvolupament? i 
la Diagnosi 2008 que ha elaborat el Col·legi Oficial 
d’Enginyers Industrials de Catalunya. 

 El monogràfic és un complet recull de la veu dels 
enginyers i d’altres companys de professió, que han analitzat diversos àmbits 
relacionats amb l’aigua, tot presentant la situació actual a Catalunya. La diagnosi està 
estructurada en 100 preguntes i 100 respostes, que pretenen oferir solucions a les 
principals problemàtiques que es presenten entorn de l’aigua. 
Podeu descarregar-vos-els a http://www.eic.es/banner.jsp?id=501 

 

...e l X Fòrum de l’Energia Sostenible, un espai de diàleg i concertació entre els 
diversos actors en el camp de l’energia, per discutir i crear estratègies per fer avançar 
el nostre país per la via de la sostenibilitat energètica. És promogut per Barnagel i 
tindrà lloc els dies 25 i 26 d’abril al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, en 
el marc del Dia de la Terra. El dia 26, el Fòrum integrarà la XXII Conferència Catalana 
per un Futur Sense Nuclears i Energèticament Sostenible. 

Més informació i inscripcions: http://www.energiasostenible.org/  

 

 

 

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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