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Menjador escolar sostenible,  presentada per 
Futur Just Empresa d’Inserció, va ser una 
de les iniciatives guardonades el 2007. 

INFO 21
Notícies de l’Agenda 21 de Barcelona 
Número 76, any 7. Juliol-Agost 2008
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PREMIS ACCIÓ 21:CINC PREMIS DE 6.000 € A LES MILLORS INICIATIVES 

Recordeu que fins el dia 30 de setembre sou a 
temps de presentar a la convocatòria de premis 
Acció 21 les actuacions més emblemàtiques de la 
vostra entitat o empresa a favor de la sostenibilitat. 
Es convoquen 5 premis de 6000 euros per a les 
millors iniciatives d’acció, que estiguin en curs o 
hagin estat realitzades en el darrer any. 

A més de la documentació administrativa, cal 
presentar una breu memòria (màxim 10 pàgines) 
descriptiva de la iniciativa que se sotmet a la 
convocatòria. La documentació es pot lliurar a 
qualsevol dels Registres Municipals de Barcelona. 

El Jurat estarà format per cinc membres del 
Consell Municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat, que valoraran el grau d’adequació 
de l’actuació als objectius de l’Agenda 21; la seva integració al pla d’acció de 
l’organització; el seu caràcter exemplificador, generalitzable i innovador; la implicació i 
participació generada i els beneficis socioambientals. També tindran en compte el fet 
de ser signants del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat, el treball en xarxa entre 
dos o més actors i la integració de diversos objectius de l’Agenda 21. 

Més informació i bases:  http://www.bcn.cat/agenda21/accio21/premis.htm 

http://www.bcn.cat/agenda21
http://www.bcn.cat/agenda21/accio21/premis.htm
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ACCIÓ 21 

L’Agenda 21 als centres cívics 
Dinou centres cívics i culturals de Barcelona van 
participar en els quatre tallers de sostenibilitat 
que van tenir lloc entre els mesos de març i 
juny, en el marc del programa Acció 21. Al llarg 
dels tallers es van proporcionar materials, 
informacions i recursos pràctics i es van donar 
pautes metodològiques per sistematitzar la labor 
dels centres cívics en favor de la sostenibilitat a 
través d’un pla d’acció.  

Es va poder constatar que tots els centres ja 
prenen mesures per millorar cada vegada més 
la seva gestió (estalvi d’energia, aigua i materials; recollida selectiva de residus; gestió 
participada...) i realitzen activitats per estendre la cultura de la sostenibilitat (setmanes 
del medi ambient, conferències, xerrades, cursos, tallers, mercats d’intercanvi...).  

Cada sessió es va fer a la seu d’un centre cívic, i els participants van tenir l’oportunitat 
d’intercanviar experiències i fer propostes per donar continuïtat al treball conjunt. El 
proper mes d’octubre es farà al Saló de Cròniques de l’Ajuntament de Barcelona un 
acte formal d’adhesió a l’Agenda 21 de Barcelona per part dels centres cívics. 

 
Participants als tallers 
Centre Cívic Besòs 
Centre Cívic Can Castelló 
Centre Cívic Can Deu 
Centre Cívic Casa Orlandai 
Centre Cívic Casa Sagnier 
Centre Cívic Casal de Sarrià 
Centre Cívic Cotxeres Borrell 
Centre Cívic El Coll 
Centre Cívic El Sortidor 
Centre Cívic Elèctric 
 

Centre Cívic Joan Oliver Pere IV 
Centre Cívic Parc-Sandaru 
Centre Cívic Trinitat Vella 
Centre Cívic Vallvidrera - 
Vázquez Montalbán 
Centre Cívic Vil·la Florida 
Centre Cultural Casa Elizalde 
Centre Cultural Les Corts 
Centre Cultural Riera Blanca 
Centre Cultural Ton i Guida 

 
 

Acció per a la sostenibilitat a les entitats llatinoamericanes 
Fedelatina, Federación de Entidades 
Latinoamericanas de Cataluña, és una entitat 
de segon ordre formada per més de 80 
associacions. A rel de l’organització d’uns 
cursos adreçats a joves a la casa d’oficis, la 
Federació es va interessar per l’Agenda 21 de 
Barcelona. El mes de març de 2008 va signar 
el Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat i 
està fent una aposta per difondre la cultura de 
la sostenibilitat entre les entitats membres. Ha 
destinat una persona a la coordinació i difusió 
de l’Agenda 21. De moment s’han convocat 
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dues sessions adreçades als socis: una de presentació de l’Agenda 21, amb el 
propòsit de crear el nucli d’un grup de treball, i una per tractar l’ambientalització dels 
actes festius de les entitats membres. 

Vegeu els blocs creats pels joves a la casa d’oficis: 
http://medioambiental-4.blogspot.com/ 
http://generoysexojoven.blogspot.com/ 
http://ocio-sos.blogspot.com/ 
http://interculturalidadeinmigracion.blogspot.com/ 

Més informació sobre Fedelatina: http://www.fedelatina.org 

 

Nous signants del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 
KDV CONSULTOR CULTURAL 

HOSPITAL PLATÓ FUNDACIÓ PRIVADA 

COMSA SA 

COMSA MEDIO AMBIENTE SL 

CONSELL DE TREBALL ECONÒMIC I SOCIAL 

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  
HOTEL HILTON 

PEDAL BICI MISSATGERIA 

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 

Presència a l’Anuario Empresa Responsable y Sostenible 
L’editorial MediaResponsable està preparant la 4a edició del Anuario Empresa 
Responsable i us ofereix a les empreses de manera gratuïta la inclusió de les vostres 
dades a la secció del Directorio. 

Només cal que envieu les dades següents a anuario@empresaresponsable.com : 

- Nom de la vostra organització 
- Nom i càrrec del màxim responsable de l'organització 
- Nom i càrrec del responsable de Responsabilitat Social Empresarial (RSE) 
- Persona de contacte 
- Adreça postal 
- Telèfon 
- Fax 
- E-Mail 
- Pàgina web 

http://medioambiental-4.blogspot.com/
http://generoysexojoven.blogspot.com/
http://ocio-sos.blogspot.com/
http://interculturalidadeinmigracion.blogspot.com/
http://www.fedelatina.org
http://www.bcn.cat/agenda21/xarxadactors/signants.htm
http://www.bcn.cat/agenda21/xarxadactors/plans.htm
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- Breu informació de l'activitat de l’organització en matèria de RSE (màxim 250 
paraules). 

També podeu fer arribar informació de les vostres actuacions en matèria de RSE 
(notes de premsa, comunicats, Informes de Sostenibilitat...), i MediaResponsable en 
donarà cobertura a les seves publicacions (revista Corresponsables, Dosieres 
Sectoriales en RSE i portal http://www.empresaresponsable.com   
 

Recordeu! Llars verdes a les entitats i empreses 
L’associació Barnamil ofereix a les entitats i empreses interessades la possibilitat de 
crear el seu propi grup de Llars verdes. El grup ha d’estar format per entre 15 i 25 
persones (per exemple treballadors en el cas d’una empresa o socis en el cas d’una 
entitat) que vulguin reduir el consum d’energia i aigua a casa. Els participants han 
d’estar disposats a proporcionar les seves dades de consum i a participar en tres 
tallers, de 2 hores de durada, que es poden fer a la seu de l’entitat o empresa en dies i 
hores convinguts. A més dels tallers, el programa ofereix de manera gratuïta 
assessorament continuat i dispositius d’estalvi per als participants. 

Les entitats que no arribin al mínim de 15 participants podran afegir-se a un grup de 
caràcter obert que farà els tallers al Centre de Recursos Barcelona Sostenible. El 
dilluns 15 de setembre, de 18 a 20 h, es farà una sessió informativa al CRBS (Nil 
Fabra, 20). 

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

 
Segell de Consum Responsable per a restaurants 
La millora de les tecnologies d’extracció pesquera, la gran intensitat d’explotació dels 
recursos i la falta d’un control eficaç sobre les extraccions il·legals estan posant en 
perill l’existència d’un elevat nombre d’espècies marines. Així peixos tant quotidians als 
nostres plats com les anxoves, el bacallà o la tonyina vermella podrien desaparèixer 
en els propers anys. Per fer front a aquesta problemàtica, Accionatura ha impulsat un 
Segell de Consum Responsable per a restaurants, una adhesió a un codi ètic basat en 
hàbits i pautes que afavoreixen la sostenibilitat dels recursos marins. Diversos 
restaurants de Catalunya ja s’han adherit a aquesta iniciativa i s’han compromès a 
complir els requisits per a ser un restaurant responsable:  
- Proporcionar peix i marisc que provingui d’ una pesca que respecti la normativa 
estatal i catalana, especialment pel que fa a les mesures mínimes i als sistemes legals 
de comercialització. 
 - Servir peix preferiblement del Mediterrani, promocionant el seu consum i qualitat.  
- Promoure el consum de “peix sense preu” i protegir aquelles especies més 
sobreexplotades.  
-  Garantir que el peix ha rebut tots els tractaments higiènics i sanitaris necessaris per 
assegurar la seva qualitat i seguretat.  

 Accionatura ha posat a disposició dels restaurants adherits una sèrie de materials de 
suport per informar als consumidors de la iniciativa que ha emprès l’establiment. 
Aquests restaurants, a banda de comptar amb el Segell Responsable, disposaran d’un 
diploma acreditatiu que permetrà als clients conèixer el compromís del restaurador, 
informació detallada a la carta, una guia de bones pràctiques i uns adhesius amb el 
logo de la iniciativa que permeti identificar i promoure a la carta els plats de peix local i 
“peix sense preu” . 

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

http://www.empresaresponsable.com
http://energianeta.blogspot.com/
http://www.accionatura.org/
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1er Global EcoForum: Responsabilitat, Sostenibilitat  i Eco-innovació 
El 1er Global EcoForum Barcelona 08 tindrà lloc la propera 
tardor i  se centrarà en la responsabilitat, la sostenibilitat i l’eco-
innovació.  L’esdeveniment , que és de caire internacional  i està 
organitzat per Eco-Union, serà un punt de trobada per a la 
reflexió, les interrelacions i la generació de noves idees cap a 
una societat més sostenible i responsable. Constarà de 20 dies 
de trobades virtuals (del 22 de setembre al 17 d’octubre) i un dia 
(7 d’octubre) de trobada presencial. 

Les activitats del 7 d’octubre inclouen: 
- Sessions plenàries, debats i taules rodones amb ponents internacionals, nacionals i 
locals.  
- Tallers temàtics.   
- Eco-networking , xarxa social virtual.  
- Performances , comunicació emocional, micro-creació artística. 

Els objectius de l’esdeveniment són inspirar i generar eco-innovació en els sectors 
civils, privats i públics; desenvolupar una xarxa de contactes (eco-networking) per 
fomentar la col·laboració i accelerar la implantació d’accions sostenibles i 
responsables. 

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

 
Butlletí electrònic Report 21 
El Consorci del Parc de Collserola ha creat un nou butlletí electrònic sobre l’Agenda 
21, el Report 21, que vol servir d’eina de comunicació entre els treballadors i difondre 
el procés de treball de l’Agenda 21 al Parc. El butlletí té una periodicitat mensual i està  
dirigit principalment als treballadors, però també es farà extensiu a tots/es els/les 
visitants publicant-ne cartelleres als equipaments del Parc.  

Hi trobareu els apartats següents: 

- Novetats. Informacions d'última hora sobre el Pla d'acció. 

- Què passa al Parc? Informació sobre les Agendes 21 dels municipis del Parc i la 
participació del Consorci en programes d'altres organitzacions. 
- Recomanacions. Selecció d'activitats i recursos interessants relacionats amb les 
temàtiques de la l'Agenda 21 i del medi ambient en general. 

- Sabies que... Informacions rellevants referents a les problemàtiques ambientals, tant 
a nivell local com global. 

-La bústia. Recull dels suggeriments i comentaris que els hi fan arribar. 

Si desitgeu publicar notícies sobre medi ambient, activitats recomanades, cursos, etc. 
al Report 21 només cal que us poseu en contacte amb la Secretaria de l’Agenda 21 
del Consorci,  tel. 935 898 964, agenda21@parccollserola.net 

 Podeu descarregar el butlletí a 
http://www.parccollserola.net/catalan/el_parc/gestio/pladaccio/BUT21_0708.pdf 

Més informació: http://www.parccollserola.net  
 

  

http://www.eco-union.org/
http://www.parccollserola.net/catalan/el_parc/gestio/pladaccio/BUT21_0708.pdf
http://www.parccollserola.net
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Congrés Internacional del Caminar:  Barcelona Walk21 
El proper mes d’octubre tindrà lloc a Barcelona la 9ena edició 
del Congrés Internacional del Caminar organitzat pel grup 
londinenc Walk 21, l’associació pels drets dels vianants 
Catalunya Camina i l’Ajuntament de Barcelona.  L’event, 
que se celebrarà del 8 al 10 d’octubre al CCCB  (Montalegre, 
5), comptarà amb la presència d’experts en polítiques de 
mobilitat, de  planificació urbana, de protecció ambiental, de 
turisme i de salut, i tindrà com a principal objectiu promoure la pràctica de caminar en 
zones urbanes i interurbanes per tal de potenciar els drets dels vianants. Aquesta 
trobada pretén convertir-se en una plataforma de referència que posi en contacte les 
persones vinculades a l’ús i disseny de l’espai públic amb les que treballen per la 
millora de les condicions de la ciutadania, amb l’objectiu comú d’ estimular i impulsar la 
ciutat com a capital mundial del caminar. 

Més informació: http://www.barcelonawalk21.com/ 
  

MÉS RECURSOS 

Nou espai web: arbres monumentals i singulars 
L’Observatori del Paisatge de Catalunya ha creat el dossier Arbres 
monumentals i singulars  dedicat als arbres que conformen el patrimoni 
col·lectiu. L'objectiu d'aquest dossier és difondre l'existència i la 
importància ecològica, històrica i simbòlica dels arbres monumentals i 
singulars existents a paisatges de tot el món. El nou espai web  també 
pretén recollir, classificar, ordenar i posar a disposició del públic d'una 
manera senzilla aquelles iniciatives, centres, institucions, notícies o 
llibres sobre els arbres monumentals i singulars a Catalunya i a escala 
internacional. L’eina és consultable en català, castellà, anglès i francès, i 
està  pensada perquè sigui útil tant per a persones especialitzades com 
per al públic en general. 

Consulteu-lo a  http://www.catpaisatge.net/dossiers/arbres/cat/index.php 

 

Premis Fundació Roca i Galès 2008 
La Fundació Roca i Galès convoca els premis 
2008, que inclouen: 

-1er Premi d’articles sobre benestar social. 

-17è Premi Periodístic Jacint Dunyó d’articles 
sobre cooperativisme. 

-12è Premi Albert Pérez Bastardas d’articles sobre medi ambient i educació ambiental. 

Els articles han de ser inèdits i escrits en català. El termini de presentació finalitza el 6 
d’octubre. 

Més informació i bases: http://www.rocagales.org/pdf/TripticPremisFRG08.pdf 

 
  

http://www.barcelonawalk21.com/
http://www.catpaisatge.net/dossiers/arbres/cat/index.php
http://www.rocagales.org/pdf/TripticPremisFRG08.pdf
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US RECOMANEM 

...que participeu a les activitats  que organitza el Centre de Recursos Barcelona 
Sostenible aquest estiu. Aquest trimestre les activitats estan dedicades principalment 
a l'aigua, així com a d'altres aspectes relacionats amb la sostenibilitat urbana. El mes 
de setembre es faran diverses xerrades, rutes pels espais verds de la ciutat, visites al 
dipòsit de retenció d’aigües pluvials del parc Joan Miró, a la Llotja del peix i a les 
clavegueres de Barcelona. Totes les activitats són gratuïtes. 

Més informació i programa: http://www.bcn.cat/agenda21/crbs 
 
...la quarta edició del Festival Hamaka que  proposa, 
durant un diumenge al mes, fins al setembre, una 
jornada de jeure a la fresca al fossar de Montjuïc. En 
una zona de chill-out, amb hamaques i coixins, on 
podem instal·lar-nos mentre gaudim de diferents 
espectacles, ja sigui una pel·lícula o un concert. També 
trobem zones de jocs per a infants i paradetes de 
menjar orgànic, entre altres distraccions. L'entrada és 
gratuïta. 

Acosteu-vos al fossar de Montjuïc els propers 17 d’agost i 21 de setembre! 

Més informació: http://www.hamaka.org 
 
....que us apropeu al Centre de la Platja i participeu del seu programa d’activitats 
gratuïtes. L’espai d’educació ambiental i informació del litoral de Barcelona ofereix una 
complerta programació per a totes les edats. Hi trobareu activitats per a infants i joves 
(experiments amb l’aigua, construcció d’estels...), per a gent gran (xerrades 
informatives, passejades...) i per a famílies i grups d’amics (gimcanes d’orientació, 
etc.). També us ofereix materials en préstec de manera gratuïta: premsa diària, 
revistes, còmics i llibres per consultar a la platja (biblioplatja), cubells, regadores, 
motlles (ludoplatja), xarxes i pilotes de volei, petanca, etc. (esportplatja). 

El Centre és als porxos de la platja de la Barceloneta, sota el passeig Marítim, davant 
de l’Hospital del Mar. 

Més informació: http://www.bcn.cat/platges   centreplatja@bcn.cat, tel. 932 247 571.   

 

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  
 
La Secretaria de l’Agenda 21 tancarà per vacances de l’1 al 31 d’agost. Ens 
tornareu a trobar a partir del dilluns 1 de setembre. 

 

http://www.bcn.cat/agenda21/crbs
http://www.hamaka.org
http://www.bcn.cat/platges
http://www.bcn.cat/agenda21

