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ACCIÓ 21 

 
Proper esmorzar d’Acció 21: Renovar l’oci des de la creativitat i la sostenibilitat 
L’esmorzar d’Acció 21 Renovar l’oci des de la creativitat i la sostenibilitat es dedicarà  
a la presentació d’iniciatives innovadores i sostenibles en l’oci, i tindrà lloc el 
divendres 21 de novembre, de 9 a 10,30h, a la Biblioteca de Catalunya (carrer de 
l’Hospital,56).  
S’exposaran tres experiències: 

-El Festival Hamaka presenta la Hamakina. Esther Hernanz, de la discogràfica Verdes 
Records. 
-El turisme, cap a un nou model de futur. Ana Rodríguez, directora de Terra Sakra 
Tourism Group. 
-Trixi, un transporte ecológico. Gerarld Caspari, fundador i gerent de Trixi. 
Hi són convidats els membres del Consell 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) 
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Iniciatives presentades als Premis d’Acció 21  
Enguany s’hi ha presentat vint-i-cinc projectes a la convocatòria de Premis Acció 21 
2008, que convoca el Consell Municipal  de Medi Ambient i Sostenibilitat amb l’objectiu 
d’estimular iniciatives d’acció dels diferents col•lectius ciutadans, que suposin una 
contribució efectiva a l’assoliment dels objectius del Compromís Ciutadà per la 
Sostenibilitat-Agenda 21 de Barcelona. 

Les entitats i iniciatives que opten a la sisena edició d’aquests premis són: 

 
ENTITAT PROJECTE 

Federació ECOM Espectacle de titelles Companys del barri 

ESPLAC. Esplais Catalans Esplac, cada cop més sostenible 

F. C. Metropolità de Barcelona, S. A El metro dóna aigua 

Tarpuna i Lluïsos de Gràcia Verdinada 

Hospital Plató Fundació Privada  Transformem els residus 

Elektron Elektron, 18 anys de compromís amb la sostenibilitat 

L’Aula de l’Aigua Aigua per avui i per demà, tasca de tots 

Entitat del Medi Ambient de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona (EMA) 

Formació i comunicació als treballadors en el  marc del Sistema de Gestió 
Ambiental de l’EMA 

Àmbit prevenció Projecte ECONG 

Associació Estel Tàpia Target 

Ecoserveis ECOVILLE: Ciutat Sostenible 

Grup de Científics i Tècnics per un Futur 
No Nuclear 

XXII Conferència Catalana per un Futur Sense Nuclears i Energèticament 
Sostenible 

Urbaser Primera organització de Catalunya en obtenir la certificació del sistema de 
gestió energètica, segons la norma UNE 216301:2007 

Club EMAS El Club EMAS i la creació de la iniciativa EMAS & Agenda 21 

Parc Zoològic de Barcelona, BSM, S.A. L’Equip Verd del Zoo de Barcelona 

Drap Art Drap Art 08. Festival Internacional de Reciclatge Artístic 

Fedelatina Noves tecnologies com instruments de comunicació i expressió de joves 
immigrants  

Comissions Obreres Oficina sindical per a l’ecoindústria 

Societat General d’Aigües de Barcelona Construcció i posada en marxa de l’Espai Educatiu per a les visites de la 
planta de tractament d’aigua potable 

Acció Natura Segell de responsabilitat per a restaurants de peix i marisc 

Eco-union Global Eco Fòrum 2008 

Bazart Reciclaje El Zoco dels Tresors 

Punt de Referència Acompanyem 

lavola Pla de mitigació i adaptació contra el canvi climàtic de lavola 

Universitat de Barcelona A la universitat com a casa 

 
 
L’acte de lliurament dels premis tindrà lloc el  proper 16 de desembre al Saló de Cent 
de l’Ajuntament de Barcelona, en el marc de la reunió plenària del Consell Municipal 
de Medi Ambient i Sostenibilitat 
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Sessions de Formacció 21: Horticultura ecològica i Festes més sostenibles 
El passat 16 d’octubre  de 2008, de 9 a 13h del matí, va 
tenir lloc a la Masia de Can Cadena del Districte de 
Sant Martí, la sessió de formació sobre Horticultura 
ecològica que va organitzar la Secretaria de l’Agenda 
21 de Barcelona en el marc del programa d’activitats 
per a les organitzacions signants. Durant la jornada es 
van donar les bases per començar a cultivar i es va 
presentar l’escola Vil.la Joana, com a exemple 
d’experiència comunitària, educativa i integradora 

entorn l’hort d’una escola d’educació especial, el casal d’avis i un casal d’infants. 
Després es va realitzar una visita guiada per l’hort urbà de Can Cadena i un taller 
d’anàlisi de sòl. 

 

La propera sessió de Formacció 21: Festes més sostenibles, es dedicarà a 
l’ambientalització d’esdeveniments festius i tindrà lloc el proper 3 de desembre, de 9 
a 13h, al Centre Cívic Cotxelleres Borrell (Viladomat, 2-8). La formació anirà a 
càrrec de la Universitat Autònoma de Barcelona i de l’equip tècnic de la Secretaria 
de l’Agenda 21 de Barcelona. Es donaran conceptes bàsics sobre l’ambientalització de 
festes a nivell general (mesures bàsiques a prendre des del moment d’organitzar-la, 
realitzar-la i fins a l’acabament d’aquesta), que puguin ser aplicades a festes de 
diferent mida i tipologia (familiars, de veïns, laborals, associacions, infantils, etc).  
Les places són limitades. 
Inscripcions a la Secretaria de l’Agenda 21 (tel. 932 562 593, agenda21@bcn.cat). 

 
  

Nous signants del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat  
 
-ESPAI D’INCLUSIÓ I FORMACIÓ CASC ANTIC 
-ASSOCIACIÓ PUNT DE REFERÈNCIA 
-L’AULA DE L’AIGUA  
-AGUAPUR (Neró Vital Tec SL)  
-ASSOCIACIÓ CULTURAL BAZART RECICLAJE CREATIVO  
-GREMI D’HOTELS DE BARCELONA  
-FEMAREC S.C.C.L  
-ÀMBIT PREVENCIÓ  

 
La llista completa de signants es pot consultar al web de l’Agenda 21: 
http://www.bcn.cat/agenda21/xarxadactors/signants.htm 
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INICIATIVES 21 
 

Perspectives en l’ús de l’aigua als ecosistemes terrestres 
 

El  proper dimarts  25 de novembre a les 9h tindrà  lloc a l’Institut d’Estudis Catalans 
(C/Carme 47 - Barcelona) la Jornada Anual  que celebren conjuntament el CREAF, la 
Societat Catalana de Biologia i la  Institució Catalana d’Història Natural. 
Sota el títol Perspectives en l’ús de l’aigua als ecosistemes terrestres,  les tres 
institucions proposen analitzar la situació actual a  Catalunya, des dels punts de vista 
de científics i tècnics de  l’administració. 
La conca de la Mar Mediterrània és una de les regions més vulnerables al canvi 
climàtic, sent una zona susceptible de patir temperatures cada cop més elevades. 
L’augment de l’evotranspiració potencial redueix els recursos hídrics disponibles, i 
posa en qüestió la disponibilitat de l’aigua en el model actual de societat. En aquesta 
situació, el paper dels boscos en la gestió sostenible de l’aigua és crucial.  
D’altra banda, la menor disponibilitat d’aigua i l’augment del risc d’incendis poden 
comportar canvis regressius en la coberta forestal, i afavorir els processos d’erosió. 
Per aquests motius, és necessari que les administracions locals tinguin una visió de 
l’estat de la situació actual i de les necessitats d’actuació, tant des de l’òptica de la 
gestió, com de la planificació i de la recerca. En aquest sentit, es proposa una 
discussió i reflexió oberta per contrastar els punts de vista d’investigadors, tècnics i 
administració.  

L’assistència és lliure i gratuïta.  
Més informació i programa 

 

 
IODisgital, comunitat virtual per a la promoció de la igualtat d’oportunitats de les 
persones amb discapacitat 
 
La Fundació Pere Tarrés, amb la col·laboració 
del Grup d'investigació en Tecnologies 
Audiovisuals i Multimèdia  de l'Escola 
d'Enginyeria de La Salle, La Xarxa CEPACC, la 
Fundació Koine-aequalitas i la Federació ECOM 
han presentat IODisgital, una comunitat virtual 
per a la promoció de la igualtat d’oportunitats de les persones amb discapacitat. 
L’IODisgital és una  comunitat digital accessible, adreçada a potenciar l’ús de les 
noves tecnologies entre les persones amb discapacitat. Es tracta d’un espai web amb 
contingut informatiu i formatiu per tal que les persones amb discapacitat identifiquin 
possibles situacions de discriminació i coneguin, amb major exactitud, els seus drets i 
els recursos. A més, disposa de eines per resoldre qüestions relacionades amb temes 
com ara l’ocupació, la formació, la salut, la sexualitat,l’oci, la cultura i l’accessibilitat, 
etc.  
Per tal de dissenyar l’espai web, s’ha realitzat un estudi de necessitats i usabilitat, per 
tal que fossin els mateixos usuaris i usuàries potencials qui definissin els continguts. I 
és que l’objectiu d’IODisgital és que siguin les persones amb discapacitat les que facin 
seu el portal. En aquest sentit, la comunitat virtual permet l’intercanvi d’experiències i 
potencia la interacció amb eines com blocs, fòrum i grups d’interès perquè s’enriqueixi 
amb la participació de tothom.  
 
La comunitat IODisgital està activa a l’adreça http://www.iodisgital.com  des del passat 
6 de novembre. 
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TMB estrena 47 busos menys contaminants 
 

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha 
presentat els 47  autobusos dièsel d’última generació 
que compleixen la normativa europea més exigent en 
matèria d’emissions, i  que substituiran als vehicles 
més antics de la flota, tot mantenint l’edat mitjana dels 
vehicles per sota dels set anys. Els nous busos 
disposen d’un motor amb millor rendiment energètic i 
consumeixen menys, gràcies a diversos filtres i al 
catalitzador SCR, en què s’injecta un additiu denominat 

AdBlue, que és una solució aquosa d’urea al 32,5%. A més, són totalment accessibles 
per a les persones amb mobilitat reduïda i per a les persones amb disminució visual. 
També porten el Sistema d’Informació a l’Usuari, que dóna indicacions sobre les 
parades a través d’un dispositiu lluminós i sonor, i el Sistema d’Informació Embarcat, 
per localitzar des del Centre de Regulació del Trànsit el vehicle i oferir la informació als 
usuaris.  
Aquestes 47 unitats formen part del programa d’adquisició d’un total de 206 vehicles 
nous d’aquí al 2009. D’altra banda, TMB preveu disposar aquest any d’una unitat 
experimental de bus de propulsió híbrida.  
 
Més informació http://www.tmb.cat 

 
 
Jo sóc antinuclear 
L’actual model energètic està basat en el consum 
ineficient d’energia i en la seva producció il·limitada i 
creixent, principalment a partir de fonts d’energia 
contaminants, perilloses i no renovables, com l’energia 
nuclear i els combustibles fòssils (petroli, gas, etc.), 
que provoquen impactes negatius sobre el medi 
ambient: accidents nuclears, contaminació i residus 
radioactius, canvi climàtic, pluja àcida, marees negres, 
etc. L’energia nuclear és incompatible amb un model 
energètic sostenible: no és econòmicament eficient, ni 
socialment justa, ni mediambientalment acceptable. 
El Grup de Científics i Tècnics per un Futur no Nuclear (com a 
membres de la coordinadora Tanquem les Nuclears – 100% Renovables) juntament 
amb Greenpeace, impulsen la campanya “Jo sóc antinuclear” que reclama la posada 
en marxa d’un pla de tancament progressiu de les centrals nuclears de l’estat 
espanyol,  i la presa de  mesures per fer possible  un sistema energètic sostenible, 
basat al 100% en la combinació d’energies renovables i en l’estalvi i eficiència 
energètics. 
 
Més informació i adhesió a la campanya: www.yosoyantinuclear.org 
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MÉS RECURSOS 
 

XXIIa Convocatòria Premi de Solidaritat 2008  
Un any més, l’Institut de Drets Humans de Catalunya (IDHC) 
convoca el Premi Solidaritat, destinat a guardonar persones i 
institucions que hagin destacat per la seva lluita en la defensa i 
promoció dels drets humans. Fins el proper 10 de desembre 
podeu fer arribar les vostres propostes a la seu de l’IDHC a Pau 
Claris, 92, entl. 1a. 08010 Barcelona, adjuntant la documentació 
que acrediti les activitats desenvolupades pels candidats i/o 
candidates en favor dels drets humans. 
 
Més informació i bases: 
http://www.idhc.org/cat/documents/2008_PSolidaritat.pdf 

 
 
Ajuts per a l’educació i la sensibilització ambiental 
El Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya 
convoca subvencions a associacions, fundacions i cooperatives sense ànim de 
lucre, per al finançament d’actuacions d’educació i sensibilització ambiental en matèria 
de canvi climàtic i d’inversions per a l’estalvi d’aigua, que es duguin a terme durant el 
període 2008-2009.  
El termini de presentació de sol·licituds finalitza el proper 17 de novembre. 
Més informació i bases 

 

 

US RECOMANEM... 
 

...que consulteu el primer Diccionari en línia de les ciències ambientals, que ha 
estat elaborat per les seccions de Ciències Biològiques i de Ciència i Tecnologia de 
l’Institut d’Estudis Catalans. El diccionari, que conté més de set mil termes, omple un 
buit en la lexicografia  especialitzada, que fins ara només disposava de diccionaris 
sectorials.  Aquest nou recurs té per objectiu oferir un repertori català, normalitzat i 
actual, dels termes vigents relacionats amb les ciències ambientals. Inclou lleis i 
normatives, institucions jurídiques vigents i pertinents per a l’àmbit  català, estatal i 
europeu, a més de noms propis de localitats o  instal•lacions en què hi ha hagut un 
accident amb conseqüències ambientals.  
 
El trobareu a  http://cit.iec.cat/dca/default.asp?opcio=0 
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.. .el curs Una força més poderosa que la violència, cicle 
de formació amb documentals sobre estratègies 
noviolentes per fer possibles altres móns, organitzat per 
Nova- NoViolència Activa i  la Casa del Tibet amb l’objectiu 
de mostrar diferents estratègies que intenten donar una 
resposta davant la violència que menysté les llibertats 
democràtiques i que viola els més elementals Drets Humans 
de les persones i dels pobles. L'estratègia noviolenta cerca 
afrontar la injustícia sense generar més violència, sense negar 
el món pacífic que vol aconseguir; vol forçar la via del diàleg i 
de la democràcia, quan aquesta ja no vetlla pels interessos de 
les majories del món.  
Fins el 29 de novembre podeu assistir a aquest cicle de 
documentals que se celebra els dimarts i dijous de 19:00 a 

21:00h a la Fundació Casa del Tibet c/ Rosselló, 181. Entrada per documental 3€. 
 
Més informació i programa: http://www.nova.cat/ca/node/59 

 
 

 

...participar en la campanya Posa’t 
la gorra! que organitza L’Associació 
de Nens amb Càncer (AFANOC) 
amb l’objectiu de donar a conèixer 
l’existència del càncer infantil per a 
sensibilitzar a la societat, amb la 
finalitat de normalitzar la malaltia. L’associació organitza una festa multitudinària al 
Parc Zoològic el proper 20 de desembre. Per accedir al “Posa’t la gorra!” es 
necessari comprar la gorra de la Campanya, símbol de solidaritat de la megafesta. El 
preu de la gorra es de 3 euros, i proporciona accés gratuït a la festa als nens i nenes 
amb edats compreses entre els 3 i els 17 anys. Els adults amb la gorra de la 
Campanya tenen un 50% de descompte en la tarifa d’entrada al Parc Zoològic. 
 
Més informació: http://www.afanoc.org/ 

 

 

…els dimarts d’EcoConcern-Innovació Social.  
Per al mes de novembre hi ha programades diverses activitats: 
Dimarts 11 de novembre (19,30h a l’equipament del Pou de la figuera, Sant Pere 
més Baix 70): cinefòrum amb la projecció del documental Tranxgènia-La historia del 
cuc i el panís, del col·lectiu Seridinpia.  
Dimarts 18 de novembre (19,30h a la seu d’EcoConcern, Mº de Déu del Pilar 15): 
Crisi econòmica i alimentària en el capitalisme d’avui, a càrrec de Josep M Busqueta 
de TAIFA.  
Dimarts 25 de novembre (19,30h a la seu d’EcoConcern): xerrada-col.loqui El cotxe 
elèctric: una proposta per fer front al repte energètic, a càrrec de Volt Tour. 
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...les activitats que organitza l’Aula de l’Aigua, espai de difusió d’aspectes que 
tenen a veure amb l’aigua, sempre sota la 
visió d’una nova cultura d’aquest recurs 
tant valuós. L’organització és un lloc de 
trobada i aprenentatge sobre l’aigua i 

compta amb un centre de documentació especialitzat, un programa d’activitats gratuït, 
servei de formació a mida per a entitats, etc. Podeu consultar les activitats del mes de 
novembre a http://www.auladelaigua.org/1programacio_aula.php 

 

...que consulteu i participeu del nou bloc http://millorquenou.blogspot.com/ 
elaborat per l’Entitat Metropolitana de Medi Ambient, en el marc de la campanya 
Millor que nou 100% vell. El bloc és un espai de difusió dels mercats de segona mà i 
tallers de reparació, i té els objectius d’allargar la vida dels objectes i reduir la 
producció de residus. Trobareu informació de totes les activitats que es duen a terme 
des d’aquesta campanya, i un punt de contacte per la ciutadania i els establiments. 
Estan oberts als vostres comentaris, suggeriments i a tota la nova informació que 
pugui ser d'utilitat. 

 

 
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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