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L’ECONOMIA SOCIAL ALS ESMORZARS D’ACCIÓ 21 

El passat divendres 16 de maig va tenir lloc a la 
Biblioteca de Catalunya l’esmorzar d’Acció 21 
sobre economia social, durant el qual 
s’exposaren les experiències relacionades amb 
la matèria de tres signants del Compromís 
Ciutadà per la Sostenibilitat: l’Institut de 
Reinserció Social- IrES, l’Associació 
Intersectorial de Recuperadors i Empreses 
Socials de Catalunya – AIRES i la Fundació 
Engrunes. 

Lluís Toledano i Maribel Gutierrez, de l’Institut de Reinserció Social, van explicar 
breument les línies de treball d’aquesta entitat, que en els seus inicis l’any 1969 estava 
molt lligada a l’àmbit penitenciari i posteriorment ha diversificat la seva tasca. Com a 
iniciativa emblemàtica van destacar el banc d’excedents no alimentaris, que vehicula 
donacions d’empreses cap a entitats no lucratives, i en el qual treballen persones que 
compleixen penes de Treball en Benefici de la Comunitat i persones en risc d’exclusió 
social. Ana Montoro, directora d’AIRES, va explicar la labor d’aquesta associació, que 
aplega 41 entitats socials i promou el desenvolupament de les empreses d’inserció. En 
la seva intervenció va destacar els tres eixos de treball de les empreses d’inserció 

http://www.bcn.cat/agenda21
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- Agricultura biològica a casa a càrrec de Llorenç Vallès, soci de Tarpuna - Iniciatives 
Sostenibles. 

- El Parc de Collserola, com estudiem la seva biodiversitat? a càrrec de Francesc 
Llimona, Cap de Medi Natural del Parc de Collserola. 

Hi són convidats els membres del Consell Municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat i 
els signants del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat. És imprescindible confirmar 
l’assistència a la secretaria tècnica de l’Agenda 21 (tel. 932 562 593, 
agenda21@bcn.cat). 
 
 

Nova organització que ha presentat el seu Pla d’Acció  
ASSOCIACIÓ IMPROMPTU PEL FOMENT DE LA MÚSICA (CAMERATA IMPROMPTU) 

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 

Proposta a les entitats: programa Llars verdes 
L’associació Barnamil ha endegat el programa Llars verdes 
per a la reducció del consum domèstic d’energia i aigua. Llars 
verdes planteja un treball amb grups de 8 a 25 llars, a les 
quals es facilita l’adopció de mesures senzilles i petits canvis 
d’hàbits per assolir de manera col·lectiva unes fites ben 
concretes: 

• reduir les emissions de CO2 en un 5.2% (objectiu del 
     Protocol de Kioto); 

• disminuir entre un 6 i un 10% el consum domèstic 
d’aigua.  

Es vol motivar els participants fent incidència en els resultats 
que es poden aconseguir sumant les accions de cada llar, que es tradueixen 
directament en una reducció de les factures domèstiques i en una contribució a la 
millora ambiental. El procés té altres al·licients afegits, com el vincle que es crea entre 
les llars implicades, les oportunitats de compartir coneixements, la creació de cultura 
energètica i la participació en una experiència gratificant. 

Les llars participants comptaran amb tres reunions-taller de caràcter pràctic sobre 
consum i estalvi d’aigua i energia; atenció personalitzada per telèfon i correu 
electrònic; materials informatius i un dispositiu d’estalvi d’obsequi. El compromís que 
adquireixen consisteix en inscriure’s al programa, assistir a les tres reunions 
informatives (una al mes), lliurar dades de consum extretes de les seves factures i 
emplenar i lliurar uns qüestionaris inicial i final sobre el consum domèstic. 

Les entitats que vulguin participar al programa promovent la inscripció dels seus socis 
o col·laboradors, poden comptar amb unes accions complementàries: 

- sessió inicial de presentació i motivació adreçada als socis o altres persones 
implicades; 

- realització de les tres reunions-taller a la seu de l’entitat; 

- possibilitat de programar alguna xerrada o altra activitat per als socis; 

 

http://www.bcn.cat/agenda21/xarxadactors/plans.htm
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- possibilitat de realitzar la ecoauditoria energètica del local o espai on es realitzin 
els tallers, amb la col·laboració d’algun/a voluntari/a; 

- trobada final de presentació de resultats, amb les dades d’emissions de CO2 i 
aigua que han estalviat el conjunt d’integrants de l’entitat. 

El programa Hogares Verdes va començar l’any 2005 a Segòvia per iniciativa del 
Centre Nacional d’Educació Ambiental i de la Diputació de Segòvia. Posteriorment 
s’han unit a la proposta 790 llars de diferents comunitats autònomes: Navarra, País 
Basc, Andalusia, Madrid, Canàries... 

Més informació: Barnamil, tel. 934 988 007, info@energianeta.net, 
http://energianeta.blogspot.com/ 

 

Festival Internacional del Reciclatge Artístic Drap Art’08 (presentació de projectes) 
DrapArt fa una crida a artistes, performers, 
dissenyadors/es, artesans/es, i en general a totes les 
persones que tinguin alguna cosa que aportar al tema del 
reciclatge creatiu, a presentar els seus projectes per al 
Festival Internacional de Reciclatge Artístic DrapArt 08, 
que tindrà lloc a Barcelona el proper mes de desembre.  

Drap Art pretén impulsar els/les artistes que utilitzen objects trouvés com a llenguatge 
de crítica social, i estimular a les persones en general per a que facin servir les 
deixalles com a recurs per desenvolupar la creativitat i l’autonomia. Els projectes han 
d’arribar abans del 21 de juny a La Carboneria Espai Drap-Art (c/Groc 1, 08002 
Barcelona). 

Més informació: http://www.drapart.org 
 
Catalunya lliure de bosses de plàstic 
La Fundació per a la Prevenció de Residus i Consum 
Responsable i la Federació Ecologistes de Catalunya us proposa 
l’adhesió a la campanya Catalunya lliure de bosses! que s'ha 
iniciat recentment. L'objectiu és sensibilitzar tota la societat sobre 
l'ús abusiu dels envasos i embolcalls d'un sol ús, avançar cap a 
un consum més responsable i demanar a les autoritats 
ambientals del país que apliquin normatives restrictives i eines 
efectives per aconseguir reduir el consum de bosses de plàstic.  

Més informació: http://www.residusiconsum.org/catlliurebosses/  

 
Pla de Participació de l’Associació Hàbitats 
L’Associació Hàbitats-projecte Rius ha acomplert un decenni de la seva fundació i 
ha valorat que és un bon moment per aturar-se, reflexionar i dialogar per tal de decidir 
en quin punt es troben i cap a on volen anar com a 
entitat. L’objectiu és traduir aquesta reflexió i 
intercanvi en un Pla de Participació, un document 
marc que serveixi per planificar i impulsar la 
participació a l’entitat. Aquest Pla ha d’elaborar-se 
des del principi de manera participada, de manera 
que cal una recerca que identifiqui les diferents 
percepcions i motivacions dels/les implicats/des. 
Enguany se centraran en la primera fase de 

 

http://energianeta.blogspot.com/
http://www.drapart.org
http://www.residusiconsum.org/catlliurebosses/
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diagnosi, per tal de saber què significa l’entitat per a la gent vinculada, i com se la 
imaginen en el futur. Aquesta informació servirà per treballar l’any vinent la fase 
propositiva de manera conjunta. 

La participació és oberta a totes les persones interessades, des de la Junta Directiva a 
l’equip tècnic, els socis i totes les persones vinculades al Projecte Rius: Voluntaris/es 
d’Inspecció, grups d’Adopció, Projecte Seguiment d’Amfibis de Catalunya, Projecte 
Boscos de Muntanya i entitats diverses del sector a Catalunya. S’hi pot prendre part a 
través de les enquestes, les entrevistes i els tallers que estan organitzant. 
Més informació i inscripcions: http://www.projecterius.org/ 
 

IV Jornades Internacionals de Biodièsel 
L’Associació Catalana del Biodièsel organitza, el proper dijous 12 de juny, les IV 
Jornades Internacionals del Biodièsel. Els actes tindran lloc a l’Edifici del Rectorat de la 
Universitat Autònoma de Barcelona i inclouran ponències sobre traçabilitat de 
matèries primeres, costos i preus, la política d’agrocombustibles de la UE des de 
l’òptica d’una ONG, el cicle de vida del biodièsel i el potencial de l’oli reciclat per a la 
producció de biodièsel, entre d’altres. Hi haurà temps per al debat i també s’exposaran 
els casos d’implantació del biodièsel a TMB i a Urbaser.  
Més informació i inscripcions: http://www.acbiodiesel.net  
 

MÉS RECURSOS 
 

Premis EMAS Catalunya  
El Club EMAS, associació d’organitzacions registrades EMAS 
a Catalunya, convoca els Premis EMAS Catalunya, que volen 
ser un estímul per millorar el sistema de gestió ambiental de 
les organitzacions, i alhora reconèixer les accions que ja s’han 
dut a terme dins d’aquests sistemes. 

Els premis es presenten en les següents tres modalitats : millor 
declaració ambiental; millor acció d’implicació del personal i/o interacció amb les parts 
interessades externes i millor implantació ambiental. La convocatòria s’adreça a 
qualsevol organització registrada EMAS que disposi, com a mínim, d’un centre ubicat a 
Catalunya cobert pel registre EMAS. La convocatòria resta oberta fins el 5 d’octubre de 
2008. 

Més informació i bases: 
http://www.revisioemas.net/clubemas/pdf/PremisEmasCatalunya.pdf 

 

Concurs de curtmetratges i projectes audiovisuals d’educació social 
El Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya 
organitza el concurs RetinES de curtmetratges i projectes 
audiovisuals d’educació social. RetinES vol que les produccions 
audiovisuals amb l’element comú de la voluntat de 
desenvolupament social tinguin presència en la nostra societat, 
generant nous mecanismes de distribució i acostament a nous 
públics. 

Els treballs hauran de reflectir algun aspecte de la tasca de 
l’educació social, ja sigui en la seva temàtica, ja sigui en tot o en part del seu procés 

 

http://www.projecterius.org/
http://www.acbiodiesel.net
http://www.revisioemas.net/clubemas/pdf/PremisEmasCatalunya.pdf
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...la Setmana de la Bicicleta 2008, que se celebrarà a la ciutat del 2 al 8 de juny amb 
l’objectiu de fomentar la utilització d’aquest mitjà, còmode, àgil i respectuós amb el 
medi ambient. En aquest context, la ciutat acollirà tot un seguit d’activitats que inclouen 
préstec gratuït de bicicletes, itineraris, bicicletades nocturnes, cursos d’iniciació i 
moltes altres actuacions encaminades a potenciar una mobilitat més sostenible i 
segura. El Bicicleta Club de Catalunya (BACC), Amics de la Bici i Biciclot 
participen en l’organització de les activitats. 

Podeu consultar el programa a http://www.bcn.cat/bicicleta/docs/setmana-bici-08.pdf 
 

.....l’exposició Xemeneies ( que ja no fumegen) organitzada per la Comissió de 
Cultura del Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya.  
L’exposició, que ha estat organitzada amb la col·laboració de l’Associació del Museu 
de la Ciència i de la Tècnica i d’Arqueologia Industrial de Catalunya, tracta sobre les 
xemeneies, aquests importants elements de patrimoni industrial fermament lligats a 
l’enginyeria i al desenvolupament econòmic i industrial des de meitat del XIX fins al 
primer terç del segle passat. L’exposició, centrada en l’entorn de Sabadell, també 
recollirà la problemàtica de les tres xemeneies de la tèrmica de Sant Adrià del Besòs, 
sobretot de cara a la preservació i rehabilitació d’aquest important complex patrimonial.  

Podeu visitar-la fins el 30 de maig a la Sala d’Exposicions del Col·legi, Via Laietana, 
39, vestíbul, Barcelona. 

Més informació: http://www.eic.es/ 
 
...la II Jornada de Canvi Global, que tindrà lloc el 
dijous 12 de juny a la Casa del Mar de Barcelona. 
L’acte, organitzat per l’Associació de Professionals 
del Medi Ambient (APROMA), s’estructurarà en tres 
blocs: social, ambiental i econòmic. Entre els 
ponents es compta amb la participació de Josep 
Garriga (Director de l'Oficina del Canvi Climàtic 
de la Generalitat de Catalunya), Josep Mª 
Baldasano (catedràtic de la UPC) i Luís Jímenez 
Herrero (Director de l’Observatori de la 
Sostenibilitat a Espanya). 
Més informació i inscripcions: http://www.aproma.org 
 
... les Tech Summer Sessions 08 que tindran lloc a Barcelona els propers mesos de 
juny i juliol. El programa s’estructura en tres eixos: energia, aigua i mobilitat. Inclou 

activitats de caràcter formatiu i estratègic com són les 
conferències inaugurals, els seminaris o els cursos, i de 
caràcter divulgatiu com l'exposició o els actes culturals. 

És una iniciativa de b_TEC, un espai per a la 
transferència de coneixement entre universitats, 
empreses i administracions. Col·laboren en l’organització 
el Massachusetts Institute of Technology, la Universitat 
Autònoma de Barcelona i la Universitat Politècnica 
de Catalunya, i rep el patrocini d’Endesa i del Grup 
Agbar, entre d’altres.  

Més informació: http://www.btec.org/tss08/  

http://www.bcn.cat/bicicleta/docs/setmana-bici-08.pdf
http://www.eic.es/
http://www.aproma.org
http://www.btec.org/tss08/
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...que participeu del Pla d’Acció per a l’Alimentació i l’Agricultura Ecològiques 
per al període 2007-2011.  

El 24 d’abril de 2007, el Govern de Catalunya, a proposta del Departament 
d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural, va adoptar un Acord per tal d’iniciar 
l’elaboració d’aquest Pla d’Acció, que té l’objectiu de definir, articular i preveure tot un 
seguit d’actuacions encaminades a aconseguir l’increment de les produccions i del 
consum dels productes agraris i alimentaris ecològics.  

Ara, totes les persones interessades en contribuir a l’elaboració del Pla, podeu enviar 
les idees, suggeriments i propostes a la Generalitat, a través d’un formulari disponible 
al web del Departament. 

Més informació: http://www.gencat.cat/dar  

 
 

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 

 

 
Secretaria Agenda 21 
c. Nil Fabra, 20 
Tel. 932 562 593  
Fax: 932 370 894 
agenda21@bcn.cat 
http://www.bcn.cat/agenda21  

http://www.gencat.cat/dar
http://www.bcn.cat/agenda21

