
 
1 

INFO 21 
Notícies de l’Agenda 21 de Barcelona  

Número 78, any 7. Desembre 2008 
 

  

SUMARI 

PREMIS ACCIÓ 21 2008 
 

 Acció 21 

- Acte de signatura de 18 Centres Cívics de la ciutat 

- Darreres activitats de la Secretaria 

- Nous signants del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 

- Nova organització que ha presentat el seu pla d’acció 

 

 Iniciatives 21 

- Guia de compra, ús responsable i gestió de residus 

- Posa’t la gorra 

- Exposició Vents del Sud 

 

Secretaria Agenda 21 

c. Nil Fabra, 20 

Tel: 932 562 593 

Fax: 932 370 894 

agenda21@bcn.cat 

http://www.bcn.cat/agenda21 

 Més recursos 

- Residus millor en curt 

- Convocatòria d’ajuts en matèria de residus 

- Pla Renove de calderes i aparells d’aire condicionat 

 

 Us recomanem... 

-  El BAC! 08 (Festival Internacional d’Art Contemporani de Barcelona)  

- L’Anuari d’Entitats Catalanes de Medi Ambient 

- El cicle Per Nadal, no t’atipis 

- Les activitats d’hivern del CRBS 

 

 

 

PREMIS ACCIÓ 21 2008 

 
El passat 16 de desembre, en el marc de la reunió plenària del Consell Municipal de 
Medi Ambient i Sostenibilitat, va tenir lloc al Saló de Cròniques l’acte de lliurament dels 
Premis Acció 21 2008.  

 
En aquesta sisena convocatòria s’han concedit 5 
premis, de 6000 euros cada un, a les següents 
iniciatives: 
 

 Segell de responsabilitat per a restaurants de 
peix i marisc, presentada per Acció Natura, 
per constituir una actuació clarament 
innovadora i generalitzable que s'ajusta 
perfectament als objectius del Compromís. 

 
 
  

 

 

mailto:agenda21@bcn.cat
http://www.bcn.cat/agenda21
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 L’Equip Verd del Zoo de 
Barcelona, presentada pel Parc 
Zoològic de Barcelona, BSM, 
S.A., per ser una iniciativa nascuda 
de forma espontània entre els 
treballadors de base on, a més de 
les tasques de sensibilització i 
informació ambiental, s’han 
realitzat accions concretes a favor 
de la sostenibilitat. 

 

 A la universitat com a casa, presentada per l’ Universitat de Barcelona, per 
promoure la implicació de tota la comunitat educativa en un projecte de gran abast, 
que es realitza de forma continuada. 

 

 Global Eco Fòrum 2008, presentada per Eco-Union, per tenir un plantejament molt 
innovador i constituir una xarxa d’actors interdisciplinaris que reflecteixen  l’esperit 
de l’Agenda 21. 

 

 Projecte ECONG, presentada per Àmbit Prevenció, per ser un projecte integrador 
que incorpora  beneficis socioambientals i es desenvolupa en xarxa amb un alt 
nombre d’entitats del tercer sector. 

 
Finalment el Jurat, també per unanimitat, ha acordat distingir amb una Menció especial 
els següents projectes:  

 

 Construcció i posada en marxa de l’Espai Educatiu per a les visites de la planta de 
tractament d’aigua potable, presentada per la Societat General d’Aigües de 
Barcelona, per l’esforç realitzat en dissenyar un espai innovador destinat a educar 
en la seva majoria estudiants i que ja ha arribat a més de 33.000 persones.  
 

 Primera organització a Catalunya en obtenir la certificació sistema de Gestió     
energètica, segons la norma UNE 216301:2007, presentada per Urbaser, per 
constituir un magnífic exemple d’iniciativa empresarial per avançar en la 
sostenibilitat. Les actuacions que s'han dut a terme comporten tant beneficis 
ambientals, com de  comunicació i formació 

 
 Moltes felicitats a tots set! 

 
 

ACCIÓ 21 

Acte de signatura de divuit Centres Cívics de la ciutat 

El passat 27 de novembre divuit Centres Cívics i Culturals de la ciutat es van 
adherir al Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat- Agenda 21 de Barcelona, en un 
acte de reconeixement per la seva trajectòria en la construcció d’una ciutat 
socioambientalment més responsable. L’acte de signatura del Compromís es va 
celebrar en el Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona, i va comptar amb la 
presència de la segona tinent d’alcalde Imma Mayol.  
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Els divuit centres cívics van realitzar els Tallers de Sostenibilitat  organitzats per la 
Secretaria de l’Agenda 21, que consistiren en diverses sessions adreçades a donar la 
metodologia per realitzar el pla d’acció, i oferir recursos i serveis per avançar en la 
sostenibilitat dels equipaments i de les activitats que s’hi desenvolupen. La signatura 
del compromís era la formalització de les bones pràctiques que actualment ja estan 
duent a terme.  
Amb aquesta darrera signatura ja són 595 les organitzacions que formen part de la 
xarxa de signants de l’Agenda 21 de Barcelona, i que treballen des dels seus àmbits 
per avançar en l’assoliment dels 10 objectius del Compromís. Entre aquetes 
organitzacions trobem escoles, empreses, entitats, centres cívics, institucions, 
sindicats, etc, de manera que estan representats gairebé tots els sectors de la nostra 
societat.  
 

Els Centres Cívics i Culturals que han volgut formar part d’aquesta xarxa d’actors a 
favor del desenvolupament racional i sostenible han estat:  
 

 

Centre Cívic  Besòs Centre Cívic  Cotxeres Borrell 

Centre Cívic  Can Deu Centre Cívic  Can Castelló 

Centre Cívic  Casa Sagnier Centre Cívic  Casal de Sarrià 

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 
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Darreres activitats de la Secretaria de l’Agenda21 

Aquest darrer mes s’han celebrat diferents trobades d’intercanvi i formació, 
organitzades per la Secretaria de l’Agenda 21 de Barcelona, amb l’objectiu de 
dinamitzar i enfortir la xarxa de signants del Compromís. Us fem un resum d’aquestes 
activitats: 

El darrer esmorzar d’acció 21 Renovar l’oci des de la creativitat i la sostenibilitat, 
es va celebrar el 21 de novembre a la Biblioteca de Catalunya. Es van presentar 3 
experiències que donaven alternatives a l’oci més tradicional: 

-El Festival Hamaka va presentar 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 van assistir 43 persones, membres de les organitzacions signants i del Consell 
Municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat 

 

 
La sessió de formació sobre Festes més Sostenibles, celebrada el passat 3 de 
desembre al Centre Cívic Cotxeres Borrell, va anar a càrrec de la Marta Rubio i la 

Carme Hidalgo de l’Oficina de Medi Ambient de la 
Universitat Autònoma de Barcelona, equip que 
té una llarga trajectoria en l’ambientalització 
d’esdeveniments festius. La sessió es va dividir en 
una part teòrica i una altra de caire més pràctic, on 
els participants van poder dissenyar el seu 
esdeveniment sostenible. Hi van assistir 21 
persones.  
Si us interessa comptar amb l’informe de la sessió, 
que inclou els materials presentats per l’equip de la 
UAB, demaneu-los a la Secretaria i us els farem 
arribar. 

 

 
 
 
El passat 11 de desembre va tenir lloc la Visita 21 
a l’organització Mercabarna, per conèixer in situ 
les actuacions incloses en el seu pla d’acció.  En 
primer lloc, es va passar un vídeo sobre la gestió 
ambiental de l’organització,  i més tard, en Lluís 
Alberich, va conduir la visita guiada, on es va 
mostrar la maqueta del recinte actual i del nou 
mercat de les flors, es va visitar per dintre una de 
les naus de fruites del mercat, i per últim, s’arribà 
fins al punt verd, on es va comentar  el tractament 
dels diferents residus i el seu funcionament intern.  
Hi van assistir 20 persones. 
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Nous signants del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat  

Divuit Centres Cívics i Culturals de la ciutat (veure taula més amunt) 

Fundació auxilia 

 
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  

KdV Consultor Cultural 

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

 

 

INICIATIVES 21 

 

Guia de compra, ús responsable i gestió de residus 

L’organització Ecoinstitut, amb el suport de l'Agència de 
Residus de Catalunya, ha elaborat un Recull de pràctiques de 
compra, ús responsable i gestió de residus, que poden ajudar a 
minimitzar la quantitat de residus generats a l’oficina en més 
d’un 50%. Ja fa temps que l’organització porta a terme 
nombroses actuacions que suposen una reducció dels residus i 
de l’impacte ambiental que generen amb la seva activitat. Les 
principals accions són la tria i compra d’articles durables, 
recarregables, de segona mà i/o reciclats, intentant allargar la 

seva vida útil al màxim, i fent una correcta gestió dels residus que generen, tot 
separant les diferents fraccions. 
La novetat és que han realitzat un seguiment amb indicadors d’aquestes actuacions, 
amb els objectius de quantificar els beneficis ambientals que comporten, i presentar 
els resultats, tot esperant que siguin d’utilitat a la resta d’organitzacions que vulguin 
conèixer i comunicar les seves pròpies actuacions. 

 
Podeu descarregar-vos la guia a  
http://80.33.141.76/agenda21/documents/ReduccioResidusEcoinstitut.pdf 

 

 

Posa’t la gorra 

El proper 20 de desembre, el Parc Zoològic de Barcelona serà l’escenari d’una nova 
edició de la festa infantil “Posa’t la gorra”, que l’AFANOC, en el seu vintè aniversari, 
organitza en solidaritat amb els nens i les nenes amb càncer. 
La festa comptarà amb nombroses activitats lúdiques, i està principalment adreçada 
als infants de 3 a 17 anys. Aquests tindran accés al parc a l’adquirir la gorra, que es 
ven a un preu de 3 euros. Els adults tindran un 50% de descompte en l’entrada. 
Els nens i els seus acompanyants podran gaudir de tallers, actuacions de pallassos i 
de màgia, conta-contes, jocs , sorpreses i actuacions. A més de la presentació de 
l'acte a càrrec de l'Albert Om,  i les actuacions especials a l’escenari principal dels 

 

http://www.bcn.cat/agenda21/xarxadactors/signants.htm
http://www.bcn.cat/agenda21/xarxadactors/signants.htm
http://80.33.141.76/agenda21/documents/ReduccioResidusEcoinstitut.pdf
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Trapelles, Els Lunnis, Castellers de Sants, Gerard Quintana i el Mag Lari. 
Amb aquesta festa, l’AFANOC vol donar a conèixer la problemàtica al voltant dels 
infants afectats de càncer i les seves famílies a causa de la malaltia, i conscienciar així 
les administracions i la societat de la necessitat de prendre mesures per millorar la 
seva situació. A banda, amb la venda de gorres l´associació pretén continuar el 
projecte de remodelació de L´Hospital de Dia de la Vall d´Hebron, el recolzament de 
“La casa dels Xuklis” destinada a famílies amb la necessitat de desplaçar-se per rebre 
el tractament mèdic del seu fill/a a Barcelona,  i la continuïtat dels programes que 
ofereix als hospitals: Sant Joan de Déu, Vall d´Hebron i Can Ruti. 

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

 

 

Exposició Vents del Sud 

L'exposició "Vents del Sud: hi hem estat i us ho volem 
explicar” ens mostra les experiències viscudes per prop de 
200 persones en els Camps de Solidaritat 2008 de SETEM 
a 16 països del Sud. L’exposició ja es troba disponible en 
format digital i també es pot demanar en format físic. El 
contingut es basa en la selecció d'una fotografia, per part de 
cada grup de Camps de Solidaritat, així com un text o peu de 
foto, que són representatius de les activitats realitzades i 
viscudes durant la seva estada al Camp, i del treball de 
l'ONG local que els ha acollit. 

Amb aquesta exposició, volen donar a conèixer l'acció de cooperació i de suport al 
desenvolupament de les i els participants, conèixer les causes reals dels problemes 
dels països en vies de desenvolupament i fomentar una imatge positiva, real i propera 
dels països del Sud. 

Podeu consultar-la a http://www.setem.cat/expovents08/index.html 

 
 
 

MÉS RECURSOS 

 

Residus millor en curt 

 
La Federació d’Empreses d’Inserció de 
Catalunya (FEICAT) i la productora Salto de 
Eje, amb el suport de l’Obra Social La Caixa, 
organitzen el 1er Festival internacional de 
curtmetratges Residus millor en curt, amb 
l’objectiu d’estimular la creació i la difusió de 
productes audiovisuals relacionats 
directament amb els residus, el reciclatge i el 
medi ambient. Es convoquen 4 premis de 
4.000€ per als millors guions de 
curtmetratges, els quals es projectaran per primera vegada durant l’edició del Festival. 
La meitat d’aquest import, 2.000 €, es farà efectiu en el moment que es comuniqui que 
el guió ha estat seleccionat i la meitat restant es farà efectiva el dia de la presentació 
dels curtmetratges. Els criteris de selecció dels guions es basaran en la originalitat, la 

 

http://www.afanoc.org/
http://www.setem.cat/expovents08/index.html
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capacitat tècnica i solvència del projecte, i la capacitat de mobilització social i 
educativa de la proposta. 
 
Podeu presentar els vostres guions, abans del 15 de febrer de 2009, a:  
 
FESTIVAL RESIDUS MILLOR EN CURT 
Salto de Eje + La Caseta Produce 
C/Alzina 21 
08024 Barcelona (Spain) 
 
Més informació i bases: http://www.residusmillorencurt.net 
 
 

 
 
Convocatòria d’ajuts en matèria de residus 
  

L’Agència de Residus de Catalunya ha obert dues convocatòries d’ajuts adreçades a 
universitats i entitats sense ànim de lucre per a projectes de reducció i gestió de 
residus. La primera,  subvenciona projectes d'ambientalització d'esdeveniments i 
festes populars per a l'any 2009, donant suport aquelles iniciatives que ajudin a 
desenvolupar uns hàbits de millora del comportament ambiental de la ciutadania, 
fomentant unes mesures d'ambientalització en les festes populars i grans 
esdeveniments que les facin més sostenibles, i a l'hora siguin un element de difusió 
del nou model de gestió dels residus. La segona convocatòria està adreçada a 
aquelles entitats que vulguin implantar projectes de prevenció de residus en l’àmbit 
de les seves dependencies.  

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el proper 23 de gener de 2009. 
 
Més informació i bases:  
https://www.gencat.net/diari/5264/08311107.htm (ambientalització d’esdeveniments) 

https://www.gencat.net/diari/5264/08312013.htm (prevenció de residus) 
 
 
 
 
Pla Renove de calderes i aparells d’aire condicionat 
 

Fins el 31 de desembre us podeu acollir al Pla Renove 2008, que  promou la 
introducció d'equips eficients en el sector domèstic 
mitjançant l'atorgament d'ajudes als titulars que canviïn una 
caldera per una altra caldera que sigui de condensació, o bé 
el seu aire condicionat actual per un altre amb una 
qualificació energètica classe A. 
 
Trobareu tota la informació a http://www.plarenove2008.cat/ 

 

 

 

 

 

http://www.residusmillorencurt.net/
https://www.gencat.net/diari/5264/08311107.htm
https://www.gencat.net/diari/5264/08312013.htm
http://www.plarenove2008.cat/
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US RECOMANEM... 

 

....que visiteu el BAC! 08 (Festival Internacional d’Art 
Contemporani de Barcelona) en la seva novena 
edició. Sota el leimotiv "Consumeixo, després existeixo", 
es proposa una crítica al consum de la societat actual, 
on la felicitat personal s’iguala a la compra de béns i 
serveis i al consum en general . La situació queda 
exemplificada amb la frase com més consumeixo, més 
feliç sóc. També fa referència a l’impacte d’aquest 
consumisme en els recursos naturals i l´equilibri 
ecològic. La denuncia es durà a terme mitjançant 

diferents llenguatges d’expressió artística com pintura, vídeoart o espectacles que 
invitaran al públic a la reflexió.  
Fins a finals de mes a diversos espais de la ciutat. 
Més informació:  http://www.bacfestival.com 

 

                                                                                                                                          
...consultar l’Anuari d’Entitats Catalanes de Medi Ambient.  
El Centre UNESCO de Catalunya- Unescocat presenta la desena edició de Medi 
Ambient. Anuari d’entitats catalanes que  explica breument l’activitat de totes les 
organitzacions que treballen pel medi ambient, i es completa amb el Directori 
electrònic d’entitats ecologistes. L’anuari d’enguany conté les dades de referència de 
139 entitats, i una descripció de les activitats i projectes que aquestes organitzacions 
han desenvolupat durant el 2007. S’hi ha incorporat un Directori electrònic d’entitats 

ecologistes que permet trobar les 
coordenades de les més de 300 entitats 
que han aparegut a les darreres set 
edicions de l’anuari, i conèixer les seves 
activitats.  

 
Consulteu-lo a  http://www.unescocat.org/anuari 

 

 

...el cicle Per Nadal, no t'atipis. En un moment de l’any on consumir és sinònim de 
felicitat i festa, el Centre Cívic Besòs proposa el cicle sobre consum responsable i 
transformador Per Nadal no t'atipis, que tindrà lloc del 9 al 24 de desembre. 
Les activitats inclouen l'obra de teatre No et consumeixis, xerrades sobre l'actual 
model agroalimentari i l'exposició Museu dels horrors, una mostra de l'absurditat del 
consumisme. També trobareu un Punt d'Intercanvi de regals de Nadal. 
 
Més informació: http://www.ccbesos.org/ 

 

 

 

 

 

http://www.bacfestival.com/
http://www.ccbesos.org/
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...les activitats d’hivern del Centre de Recursos Barcelona Sostenible. En aquest 
cicle d’hivern han preparat diverses activitats relacionades amb el consum i els 
residus. Trobareu tallers, xerrades i visites a diferents instal.lacions, per tal de millorar 
el criteri a seguir a l’hora de comprar determinats productes, i ser més conscients dels 
residus generats pel nostre ritme de vida. Totes les activitats són gratuïtes. 
 
Consulteu-les a http://www.bcn.cat/agenda21/crbs/index.htm 

 

 

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.bcn.cat/agenda21/crbs/index.htm
mailto:agenda21@bcn.cat
http://www.bcn.cat/agenda21

