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DADES 2008 DELS SIGNANTS DE L’AGENDA21 

Ara que comencem un nou any ens proposem avaluar l’activitat de les organitzacions 
signants i de la Secretaria en aquest darrer període,  per tal de millorar en els recursos 
i activitats que us oferim, tot adaptant-nos a les vostres peticions i necessitats. 
D’aquesta avaluació ha sorgit la Memòria 2008 de la Gestió i Secretaria de l’Agenda 
21, de la que hem extret les següents dades: 

 
-La xarxa de signants ja compta amb  601 adherits, dels quals 298 són centres 
educatius que conformen el programa específic de l’Agenda 21 Escolar.  
 
Els altres 303 formen part de la xarxa de signants de l’Agenda 21 organitzacions,  
constituïda per col·legis professionals i gremis, organitzacions ambientalistes, altres 
organitzacions cíviques i ciutadanes,  empreses, institucions, sindicats i partits polítics.  
Els  tipus de sectors que estan més representats són l’empresarial,  i les 
organitzacions cíviques i ciutadanes, amb 92 i 86 signants respectivament. 

 
-De les 303 organitzacions signants,  trobem 99 que han elaborat el seu pla d’acció 
per la sostenibilitat, i més de la meitat l’han realitzat  mitjançant comissions, o 
comptant amb una àmplia participació dels membres de l’organització. Val a dir que 
actualment hi ha 33 organitzacions que estan treballant activament en l’elaboració 
del pla. 

http://www.bcn.cat/agenda21
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Per aquest any 2009 ens proposem augmentar el nombre de signants amb pla d’acció 
i,  per aconseguir-ho, elaborarem metodologies específiques per sectors concrets, i 
continuarem amb l’assessorament personalitzat.  

-Els plans d’acció dels signants  estan constituïts per una sèrie d’actuacions 
encaminades a treballar en l’assoliment dels 10 objectius que conformen el 
Compromís Ciutadà. El conjunt dels plans d’acció sumen un total de 1011 actuacions 
que es centren principalment, com mostra la següent taula, en els temes relacionats 
amb el foment de l’ús de les energies renovables (Obj.5) , la reducció dels residus 
i foment el reciclatge (Obj.6) i l’educació ambiental (Obj.9) .Els objectius que 
queden menys representants són aquells que tenen a veure amb la qualitat 
ambiental (Obj.4), la biodiversitat (Obj.1), el foment de la ciutat compacta (Obj.2) i 
la cohesió social (Obj.7). En aquest proper període, mitjançant el programa 
d’activitats de la Secretaria i l’assessorament específic,  tractarem de potenciar 
aquests objectius que concentren un menor nombre d’actuacions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
Nombre d’actuacions per cada objectiu del Compromís 

 

-En referència al programa d’activitats de la Secretaria, durant l’any 2008 s’han 
realitzat 13 sessions entre els Esmorzars 21, Visites 21, FormAcció 21 i els Tallers de 
Sostenibilitat, en les que han participat un total de 344 persones.  
D’altra banda, s’ha col·laborat  en 17 activitats més, entre elles, sessions de 
presentació i formació temàtica a les seus d’organitzacions signants (Fedelatina, 
Districte de Trinitat Vella, Centres de Recursos Pedagògics de Barcelona), i 
recepció d’estudiants i institucions interessats en conèixer l’Agenda 21 de Barcelona. 

 
Aquestes activitats de formació, trobada i intercanvi han estat positivament valorades 
per les organitzacions adherides. Més d’un 65 % dels signants, que van respondre el   
qüestionari d’avaluació que va passar la Secretaria a finals d’any,  afirma que les 
trobades són útils per incorporar noves idees al pla d’acció de la seva 
organització. 
Els signants també han expressat les seves preferències en relació a les temàtiques 
d’aquestes trobades, i aquestes seran tingudes en compte a l’hora d’organitzar 
properes activitats. 



 
3

-Pel que fa a les eines de comunicació de la Secretaria, cal destacar l’elevat nombre 
de visites que rep la pàgina web de l’Agenda 21, que ascendeix a una mitjana de 470 
visites/dia. Els apartats interactius del web Calendari en xarxa, i Anuncis en xarxa han 
estat utilitzats per més de 40 organitzacions signants, com a mitjà per publicar les 
seves activitats, ofertes i demandes; i el butlletí electrònic Info 21 s’envia actualment a 
més de 1300 adreces electròniques. 

Un 56% de les organitzacions enquestades afirma consultar amb assiduïtat el web 
de l’Agenda21, i el 88% dels participants valora positivament  la periodicitat i 
continguts del butlletí electrònic, encara que algunes organitzacions proposen 
canviar el format de pdf a html, cosa que facilitaria la seva consulta. 

 

-El 70% dels enquestats considera que el recursos (activitats, publicacions, 
assessorament, etc)  que ofereix la Secretaria els hi són útils per elaborar el seu 
pla d’acció i per enfortir el treball en xarxa, encara que hi ha repetides demandes 
d’establir una xarxa més potent entre les organitzacions signants, per tal de compartir 
dubtes, optimitzar esforços i visualitzar exemples de bones pràctiques. En aquest 
sentit, estem treballant en l’elaboració d’un catàleg de recursos més ampli, que 
inclourà, a banda d’aquells oferts per la Secretaria, aquells que ofereixen les pròpies 
organitzacions signants i altres organismes i institucions. 

 

 

ACCIÓ 21 
 

Noves organitzacions que han presentat el seu Pla d’Acció  
TERRA SAKRA 

CLUB EMAS 

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 solució no arribarà mai a través de la violència 
El nou i terrible episodi del conflicte dels Territoris Ocupats  
de Palestina, on ja han mort en uns dies més d’un miler 
de persones, torna a fer palès que la violència no només 
no serà capaç de resoldre les qüestions de fons que el 
perpetuen, sinó que generarà més odi i sang a la regió. 
Cal posar fi a l’actual situació de violència. Trobar solució a 
un conflicte tan complex no és senzill però passa, tal i com 
van demanar desenes de milers de persones als carrers 
de Barcelona, per pressionar amb mètodes noviolents el 
govern israelià perquè posi fi a l’actual injustícia que 
pateix la població palestina. És per això que, des de 

http://www.bcn.cat/agenda21/xarxadactors/plans.htm
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diverses plataformes, més de 150 entitats, partits polítics, sindicats i ONG, entre 
elles NoVA, estan demanant que les administracions espanyola i catalana 
suspenguin els acords comercials amb l’Estat d’Israel fins que els seus líders es 
comprometin amb un procés de pau justa.  Moltes plataformes cíviques fa temps que 
també reclamen que el govern estatal interrompi immediatament el comerç de material 
armamentístic, de seguretat i doble ús entre Espanya i Israel per no ser còmplices, per 
acció o per omissió, d’un exèrcit i unes autoritats polítiques que cometen i 
emparen greus violacions del dret internacional. 
 
Més informació http://www.nova.cat 
 

 
Cicle dels materials: Estratègies per a un model preventiu de gestió de residus 

 
El proper 22 de gener tindrà lloc el 3r seminari d’Innovació 
IPC Sostenible 2015 entorn el repte del Cicle dels materials: 
Estratègies per a un model preventiu de gestió dels 
residus, organitzat per la Fundació Catalana per la Prevenció 
de  Residus i el Consum Responsable, el Centre Tecnològic 
de Manresa i la Universitat Politècnica de Catalunya.  
Amb l’objectiu general de propiciar un marc de debat i reflexió 
més enllà de les limitacions imposades per les necessitats 
immediates de la gestió pública, la jornada pretén analitzar 

tendències i identificar estratègies en la gestió dels residus, visualitzar oportunitats de 
progrés per assolir un horitzó sostenible en els models de gestió, crear sinèrgies i 
complicitats entre els diferents agents econòmics i socials implicats i, finalment, definir 
accions conjuntes de treball. 
El seminari tindrà lloc a l’Edifici Vèrtex del Campus Nord de la UPC. L’assistència és 
gratuïta però cal confirmar-la a  cities@upc.edu  
 
Més informació http://www.upc.edu/sostenible2015 
 
 
 
Programa Llars Verdes 
 
El projecte Llars Verdes, iniciativa de Barnamil, és un programa de participació 
ciutadana i d’aprenentatge col·lectiu, dirigit a ciutadans sensibles per l’impacte social i 
ambiental de les seves llars. A través d’aquesta iniciativa s’acompanya als participants 
en un procés de canvi cap a una gestió més sostenible dels recursos. 
Els principals objectius del programa són reduir les emissions de CO2, disminuir entre 
un 6 i un 10% el consum domèstic d’aigua, substituir de forma habitual al menys cinc 
productes d’alimentació bàsica per altres procedents de l’agricultura ecològica i/o el 
comerç just, eliminar de la llista de la compra al menys dos productes nocius pel medi 
ambient o la salut i reforçar els criteris per escollir d’una manera més responsable els 
elements de la nostra cistella (evitar productes sobreempaquetats,etc). 
 
La primera part del programa tracta els temes d’aigua, energia i mobilitat, i el segon 
bloc, presenta uns continguts relacionats amb el consum responsable, els residus i la 
neteja ecològica a la llar. Aquesta segona part està a punt de començar, el proper 9 
de febrer hi haurà una presentació al Centre de Recursos Barcelona Sostenible. 

 

http://www.nova.cat
http://www.upc.edu/sostenible2015
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L’organització facilita als participants, de manera gratuïta, la participació en tres tallers 
pràctics a cada bloc, assessorament personalitzat i un kit d’estalvi per a cada llar. 
Hi poden participar totes les persones interessades en entrar a la xarxa de Llars 
Verdes i aquelles associacions o entitats que vulguin formar un grup autònom de Llars 
Verdes amb els seus integrants.  
 
Més informació 
http://energianeta.blogspot.com/2008/05/llars-verdes-nou-projecte-barnamil.html 
 
 
 

MÉS RECURSOS 
 

XXVII Curs Drets Humans 2009 

L’Institut de Drets Humans de Catalunya organitza la XXVII edició del Curs de Drets 
Humans, que tindrà lloc del 2 al 20 de març de 2009 a  

Durant el curs, i a través de distintes sessions formatives s’ofereix 
una aproximació, principalment jurídica, a diversos aspectes dels 
drets humans. A més del necessari recorregut històric a través del 
procés de codificació i internacionalització dels drets humans, es 
repassen els diferents sistemes de protecció tant regionals com 
universals. Si bé es fa especial èmfasi en el dret internacional dels 
drets humans, no es deixa de tractar la legislació nacional, 
autonòmica i local. A més, i d'acord amb els diferents contexts i 
moments històrics, en cada edició s’aborden temes sectorials que 
responen a les necessitats de l’actualitat. 

El curs està adreçat a estudiants de ciències jurídiques, econòmiques i socials, 
funcionaris, cossos i forces de seguretat, juristes, assistents socials, economistes i tots 
aquells professionals relacionats amb els drets humans. 

Els alumnes es poden beneficiar de pràctiques al Consell d’Europa a Estrasburg, a 
l’Oficina de Drets Humans de les Nacions Unides a Ginebra i al Síndic de Greuges de 
Catalunya. 

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

 
Edició ampliada del llibre 'Alimentos 
globalizados. Soberanía alimentaria y comercio 
justo' 

La Xarxa de Consum Solidari ha presentat la nova 
edició ampliada del llibre Alimentos globalizados. 
Soberanía alimentaria y comercio justo,  de Xavier 
Montagut i Fabrizio Dogliotti (Editorial Icaria).  
 
 Al llarg de la publicació, els autors desgranen 
diversos aspectes del sistema actual, que mostren 
el fracàs i l’impacte del model agroexportador 

http://energianeta.blogspot.com/2008/05/llars-verdes-nou-projecte-barnamil.html
http://www.idhc.org
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imperant, i la seva incapacitat per garantir la sobirania alimentària i el dret a aliments 
sans, culturalment apropiats, produïts respectant el medi ambient i mitjançant un 
treball digne per als camperols. 

El llibre intenta donar resposta a diferents qüestions que se’ns plantegen a l’hora 
d’analitzar el funcionament dels mercats internacionals, el paper que juguen les 
multinacionals, i les alternatives que estan apareixent entre d’altres. 

Més informació: http://www.xarxaconsum.net 
 
 
Cursos on line sobre medi ambient i desenvolupament sostenible 
 
Eco-union ha presentat el seu calendari de cursos on line sobre medi ambient i 
desenvolupament sostenible per al primer semestre de 2009. 
 
Amb la col·laboració del Campus per la Pau de la Universitat Oberta de Catalunya, 
s’han organitzat aquests programes de formació continua dirigits especialment a 
professionals del sector. 
 
El termini d’inscripció ja és obert per als cursos d’Ecologia urbana i canvi climàtic, 
Mobilitat sostenible,  Bioconstrucció i materials sostenibles,  i Nova cultura de l’Aigua 
 
Trobareu tota la informació a la nova web de formació de l’associació  
http:// www.ecouniversidad.eu 
 
 
 

US RECOMANEM... 
 
...que participeu a les jornades Afganistan: dones 
contra l’oblit i la impunitat que organitzen l’Associació 
per als Drets Humans a l’Afganistan els propers 26, 27 i 28 
de gener a  la Residència d’Investigadors de la Generalitat 
( Carrer Hospital, 64 Barcelona). 
 
Les jornades tenen els objectius de donar a conèixer la 
tasca que duen a terme les dones afganeses en la lluita 
contra la impunitat dels criminals, donar veu a les víctimes 
de guerra, fomentar l’intercanvi d’experiències entre 
col·lectius de diversos països, i posar en l’agenda 
internacional la necessitat d’una pau amb justícia a 
l’Afganistan, per tal de construir un Estat sostenible.  
 

També s’inaugurarà l’exposició “Afganistan: dones contra l’oblit” del fotoperiodista 
Gervasio Sánchez, que romandrà oberta fins al 8 de febrer. 
 
L’assistència és gratuïta però cal inscripció prèvia.  Es reconeix un crèdit de lliure 
elecció per als estudiants de la Universitat de Barcelona. 

Més informació i programa http://www.afgancat.org 

http://www.xarxaconsum.net
http://www.ecouniversidad.eu
http://www.afgancat.org
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...que consulteu i participeu de l’Inventari de boscos singulars de Catalunya, que 
està elaborant el Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF),  amb 
l’objectiu d’establir un catàleg de referència dels millors boscos a escala comarcal i de 
país, atenent als diversos usos i valors del 
bosc.  

Un bosc singular és aquell que presenta 
valors molt superiors als de la matriu de 
boscos que conformen un territori, ja sigui 
perquè és poc freqüentat, conté espècies 
rares, presenta una gestió modèlica etc. 
Inventariar i catalogar tots aquests ecosistemes és imprescindible per garantir la seva 
protecció. 
L'inventari es desenvolupa en tres etapes al llarg del període 2008-2010, i està obert a 
les aportacions individuals mitjançant les propostes en línia de boscos singulars. 

Consulteu-lo a  http://www.creaf.uab.es/BoscosSingulars/index.htm 

 

...el dimarts d’ EcoConcern-Innovació Social, que mitjançant el debat, la crítica, i el 
respecte a la divergència, promouen innovacions dins d’un marc multidisciplinar. El 
proper dimarts 20 de gener tractaran el tema de La crisi econòmica  i les seves 
conseqüències, amb Francisco Ferrer, membre del seminari d’economia crítica TAIFA.  
El dimarts 27 de gener tindrà lloc la xerrada-col.loqui  Serveis públics, guanys privats, 
amb membres de la Coordinadora ciutadana en defensa dels serveis públics i contra 
les privatitzacions. 

Les activitats tindran lloc al local social, De la Mare de Déu del Pilar, 15 pral. (molt a 
prop del Palau de la Música) a les 19, 30h  

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

...consultar el Mapa de la Recerca i la Innovació de Barcelona que ha presentat 
Barcelona Activa. L’aplicació és una nova eina en línia que permet localitzar fàcilment 
tots els centres, institucions, empreses, i entitats financeres que protagonitzen i 
fomenten la recerca i la innovació a l'àrea metropolitana de Barcelona. Aquest recurs, 
desenvolupat amb les eines de Google Maps, situa sobre el plànol gairebé 250 actius 
de recerca i innovació, és molt fàcil d’utilitzar i permet ampliar informació bàsica amb 
material audiovisual i enllaços. En una segona fase el Mapa s’obrirà a la participació 
de tothom que vulgui afegir-hi informacions o suggerir casos d’èxit. 
 
Consulteu-lo a http://mapa.innova.barcelonactiva.cat 

 

 

 

 

 
 

http://www.creaf.uab.es/BoscosSingulars/index.htm
http://www.pangea.org/ecoconcern/activitats.html
http://mapa.innova.barcelonactiva.cat
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....que utilitzeu la plataforma Terra Sakra a l’hora de planificar els vostres 
viatges. Terra Sakra és un portal de sensibilització, de consultoria i informació sobre 

viatges i turisme, especialitzat en turisme i 
desenvolupament sostenible, seguretat i qualitat turística. 
No és una agència de viatges, sinó una plataforma 
d’assessorament  que pretén potenciar un nou turisme 
basat en el respecte per la natura i la diversitat cultural. 
Hi trobareu consells per planificar la vostra ruta, 
destinacions amb distintius de qualitat, rutes 

desconegudes, iniciatives de turisme sostenible, etc.  

Consulteu la plataforma a http://www.terrasakra.es 

 

 

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.terrasakra.es
http://www.bcn.cat/agenda21
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