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Fax: 932 370 894 

agenda21@bcn.cat 

http://www.bcn.cat/agenda21 

 Més recursos 

- Tarja de bonificació per als signants amb pla d’acció 

- Seminari: Eines pràctiques per a l’educació intercultural i no racista 

- Ajuts econòmics per a projectes de sostenibilitat  2009 

 Us recomanem... 

- Exposició De la llavor al fruit 

-  Cicle Vaqueries de cinema social: Les Migracions 

- Conferències de l’Aula d’Ecologia 2009 

- Informe Especulàndia, introducció a l’especulació alimentària 

- Oceana TV, nou canal a internet sobre conservació del medi marí 

 

Catàleg de recursos dels signants de l’Agenda 21 

Darrerament els signants de l’Agenda 21 de Barcelona heu rebut una fitxa a omplir 
amb les activitats, recursos i/o serveis, que la vostra entitat duu a terme per tal 
d’assolir una major responsabilitat social i ambiental.  

Aquests recursos i serveis poden referir-se tant al nucli de la vostra activitat (serveis de 
missatgeria sostenible, impremtes, etc.), com a activitats puntuals que realitzeu o 
esteu disposats a realitzar (xerrades, visites guiades), i poden ser de pagament o 
gratuïtes. 

La finalitat de l’equip de la Secretaria és llistar tots aquests recursos i serveis, per tal  
d oferir-vos  un catàleg complert de recursos dels signants que inclogui aquells que 
us ofereix la Secretaria per a la realització del pla d’acció, els que ofereix l’Ajuntament i 
altres institucions públiques (subvencions, premis,etc), i finalment, els recursos que els 
signants de la xarxa poden oferir a les altres organitzacions adherides. 
Aquest catàleg també servirà per augmentar el grau de coneixement que teniu unes 
organitzacions de les altres, i per potenciar la possibilitat de que dugueu a terme 
projectes en comú. 

És per això que us demanem que, si no ho heu fet encara, ens retorneu la fitxa 
completa (agenda21@bcn.cat) per tal de poder elaborar el citat catàleg. 

Gràcies per la vostra col·laboració!! 

 

 

mailto:agenda21@bcn.cat
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ACCIÓ 21 
 

Comitè 21 francès a Barcelona 

Els passats 4 i 5 de febrer una delegació del Comitè 21 francès va realitzar una visita 
d’estudis a la ciutat de Barcelona. L’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de 
Barcelona ha establert un conveni de col·laboració amb aquest Comitè 21 
(responsables polítics i tècnics d’ajuntaments, empreses i altres organitzacions), a 
través del qual els va ajudar a coordinar el programa de la visita.  

El dimecres 4 de febrer el Comitè  21 va assistir a una presentació de l’Agenda 21 de 
Barcelona, que es va realitzar a l’edifici del carrer Urgell de la Diputació. La sessió va 
anar a càrrec del Miquel Reñé (Departament de Participació de l’Àrea de Medi Ambient 
de l’Ajuntament de Barcelona), la Marta Kucharski (Secretaria de l’Agenda 21) i la 
Mireia Abril (Secretaria de l’Agenda 21 Escolar).  

En aquesta jornada es van presentar els respectius programes d’Acció que s’estan 
duent a terme a la ciutat per avançar en els 10 objectius que marca el Compromís 
Ciutadà, i es va donar resposta als dubtes i qüestions que plantejava el Comitè. 

Amb la voluntat d’agafar idees i compartir experiències, el Comitè 21 també va visitar 
la Torre Agbar de Barcelona, l’Agencia d’Ecologia Urbana i el barri de Poblenou entre 
d’altres.  

 

 

Trobades trimestrals amb els centres cívics i culturals 

Els Tallers de sostenibilitat adreçats a 
centres cívics i culturals es van dur a 
terme entre els mesos de març i juny de 
2008, i van comptar amb la participació de 
19 centres de la ciutat. En aquests tallers 
es van donar les eines metodològiques 
per a la realització d’un pla d’acció, que 
permetés avançar en la sostenibilitat dels 
equipaments i de les activitats que s’hi 
desenvolupen, així com recursos i 
tècniques per a fomentar la participació en 
la gestió dels centres. 

Per altra banda, es va detectar la necessitat d’establir una xarxa de centres 
compromesos, que donés la possibilitat d’intercanviar experiències, compartir 
dificultats, optimitzar recursos i profunditzar sobre temàtiques socials i ambientals. 
Aquest any ens proposem donar les primeres passes en l’establiment d’aquesta xarxa, 
i és per això que organitzarem trobades cada 3 mesos. La primera sessió tindrà lloc el 
proper dijous 5 de març, (de 10 a 14h) al Centre Cívic Can Deu.  
 
La jornada servirà per analitzar l’estat del pla d’acció dels centres, compartir 
experiències i aprofundir sobre temes de sostenibilitat. Per altra banda, decidirem 
entre tots els participants, quin format volem que tinguin aquestes jornades i quins són 
els temes prioritaris a tractar en les mateixes. 
 
Us hi esperem! 
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INICIATIVES 21 

 

Cuinant oportunitats 

 
La Fundació Ciutadania Multicultural (FCM) és una entitat sense ànim de lucre, que té 
l’objectiu de desenvolupar i posar en funcionament iniciatives que promoguin la 
cohesió social i la inserció sociolaboral. Amb la col·laboració de Fedelatina i 
l’Associació Socioeducativa Ravaltria’l, han desenvolupat el projecte Cuinant 
Oportunitats, amb el qual es crea un espai  intercultural de formació en cuina, on es 
combina el procés d’aprenentatge tècnic amb components de la dimensió social com 
el treball en equip, la disciplina creativa i les relacions interpersonals. 
L’objectiu és formar joves (entre 16 i 24 anys) i dones majors de 40 anys, que tinguin 
dificultats per incorporar-se al mercat laboral.  

El curs consta de dos mòduls: el primer té una durada de tres mesos i transmet les 
bases teòrico pràctiques per al treball en una cuina professional; el segon mòdul dura 
6 mesos, i consta de  practiques intensives, on es pretén donar una visió global de la 
cuina internacional, nocions bàsiques administratives, nutrició i elaboració de menús, i 
bases de pastisseria i fleca. 

El curs és gratuït, i a partir del segon mòdul els participants rebran incentius 
econòmics en funció dels criteris d’avaluació. La convocatòria resta actualment oberta i 
hi ha diferents horaris de realització. 

FCM es compromet a facilitar l’ ingrés dels participants al mercat laboral, presentant-
los a diverses empreses del sector hostaler. 

 
Més informació: Mescladís: Plaça Sant Pere 5, Barcelona.  

Telèfons: 932955012 / 658533806 

 

 

Porta22, Espai de Noves Ocupacions 

Porta22, Espai de Noves Ocupacions és un equipament de Barcelona 
Activa, l'agència de desenvolupament local de l'Ajuntament de 
Barcelona, que es va posar en marxa amb la missió de detectar i 
divulgar els canvis i les tendències del món del treball i, alhora, 
capacitar i orientar les persones amb inquietuds professionals en tot el 
que fa referència a les noves oportunitats d'ocupació, els sectors 
econòmics emergents, les noves competències professionals i les 
noves cultures del treball.  

El projecte ha esdevingut una plataforma d'investigació i difusió de les 
noves tendències del món del treball i s'ha convertit en un referent autonòmic i estatal. 
Aquesta fita ha estat possible gràcies a la intensa tasca investigadora i de producció 
que es du a terme amb la col·laboració de les entitats expertes que configuren la Xarxa 
de Coneixement de Porta22, algunes d’elles també membres signants de l’Agenda 21 
de Barcelona.  

L’Espai de Noves Ocupacions consta de 2000 m2 d'instal·lacions amb tots els serveis i 
recursos necessaris per a avançar professionalment  (c/ Llacuna, 162-164).  S’hi pot 
accedir de  forma totalment lliure, anònima i gratuïta. Hi trobareu plataformes 
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multimèdia, assessorament personalitzat,  sales d’activitats (on s’organitzen cursos i 
seminaris), llibres i publicacions, connexió a internet, espais visuals, i el laboratori22 , 
que investiga les transformacions i tendències del mercat de treball per tal d'oferir 
informació sempre actualitzada. 

 
Més informació: 

http://www.porta22.com/porta22/cat/ 
http://www.barcelonactiva.cat/barcelonactiva/cat/ 

 

 

Millor que nou! Reparat 

L’Entitat Metropolitana de Medi Ambient, en el 
marc de la campanya Millor que nou, 100% vell, 
està duent a terme un nou projecte: Millor que 
nou!Reparat. Dins aquesta iniciativa s’han 
programat una sèrie d’activitats gratuïtes que ens 
donaran idees per reduir els residus.  
El projecte s’estructura en dues modalitats: 
tallers de reparació de curta durada (bricolatge, 
làmpades, bicicletes, etc.), amb inscripció prèvia, i servei d’assessorament tècnic per 
portar els objectes que es volen reparar. 

El cicle tindrà lloc del 16 de febrer al 27 de març al Centre Cívic Parc Sandaru 
(Buenaventura Muñoz 21) 

Més informació: http://millorquenou.blogspot.com 

 

 

 

 

MÉS RECURSOS 

 

Tarja de bonificació per als signants amb pla d’acció  
 
Els signants de l’Agenda 21 de Barcelona que hagin elaborat i presentat el seu pla 
d’acció per la sostenibilitat, poden gaudir d’una bonificació sobre la tarifa de Preu 
Públic de recollida de residus als Punts Verds de Zona de Barcelona.  
 
Les entitats interessades en  adquirir les targetes de bonificació (en suport magnètic i 
sense data de caducitat) heu de posar-vos en contacte amb la Secretaria de l’Agenda 
21 (agenda21@bcn.cat), on us indicarem les passes que cal seguir per obtenir-les.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.porta22.com/porta22/cat/
http://www.barcelonactiva.cat/barcelonactiva/cat/
http://millorquenou.blogspot.com/
mailto:agenda21@bcn.cat
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Seminari: Eines pràctiques per a l’educació intercultural i antiracista 

 
L’Associació Sociocultural La Formiga organitza 
el seminari  Eines pràctiques per a l’educació 
intercultural i antiracista, adreçat a professionals 
en actiu i futurs professionals de l'educació 
formal, no formal i de l'educació en el temps de 
lleure, tècnics en educació i persones que 
treballen en associacions, entitats i 
organitzacions que actuen en l'àmbit educatiu. 

Amb els objectius de reflexionar sobre la necessitat d'abordar des de l'escola una 
educació per la no discriminació, conèixer el marc teòric de diferents tècniques i 
recursos d'educació intercultural i antiracista, i aprendre a descobrir recursos pràctics 
per aplicar a l'aula, s’organitza aquest seminari de 20 hores que tindrà lloc del 7 de 
març al 4 d’abril de 2009, els dissabtes  de 10.00h a 14.00h.  

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

 

 
 

Ajuts econòmics per a projectes de sostenibilitat 2009 

 

Aquesta convocatòria és una iniciativa de l'empresa Sud 
Energies Renovables, SL per a la concessió d’un ajut 
econòmic destinat a donar suport a projectes en l’àmbit de 
la cooperació al desenvolupament que integrin paràmetres 
de sostenibilitat: estudi i utilització d’energies renovables, 
promoció de l’estalvi i l’eficiència energètica, difusió i 
formació en temes d’aquests àmbits, i integració del 
projecte amb les característiques ambientals i socials de 
l’entorn. 
 
Els destinataris són les persones físiques i/o jurídiques que 

disposin d’un mínim de capacitat logística, recursos humans i materials, i experiència 
per garantir els objectius del projecte que es proposa. Sud Energies Renovables, S.L. 
pot oferir el recolzament i assessorament tècnic necessari per a dur a terme el 
projecte. 
 
El termini de presentació de sol·licituds a la convocatòria finalitza el 15 d’abril de 2009. 
L’import de la dotació econòmica sol·licitada per projecte no pot ser superior a 7.500 €. 
 

Més informació i bases: http://www.sud.es 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.laformiga.org/
http://www.sud.es/
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US RECOMANEM... 

 

 

...el Cicle Vaqueries de cinema social:  
Les Migracions. 
El cicle, que ha estat organitzat pel Servei  Civil 
Internacional, ens apropa aquest mes  a la realitat de les 
migracions.  
El proper dimarts 17 de febrer es podrà veure el documental 
Los Latidos de la tierra: Café amargo, Juan sin tierra 
(CERAI), que relata l’impacte del comerç internacional en els 
preus baixos que reben els camperols, la mala alimentació i 

la obligaterietat de migrar. El 24 de febrer s’oferirà la pel.lícula La Haine, de Mathieu 
Kassovitz, que descriu la vida d’un grup de joves a un barri marginal de París.  
Les projeccions es duran a terme a 19,30 al local del SCI Catalunya C/ Carme 95. 
Entrada gratuïta. 
 
Més informació: http://www.sci-cat.org 
 

 

 

 

.... l’exposició De la llavor al fruit, que es podrà visitar al Jardí Botànic de Barcelona 
fins el proper 15 de març.  

Amb la inauguració d’aquesta exposició l’Associació d’Amics del Jardí Botànic de 
Barcelona vol continuar el seu camí fent créixer el nombre de socis i voluntaris, i per 
conseqüència, fent créixer el jardí. 

L’exposició neix dins un ampli procés participatiu, i s’ha organitzat a partir d’una 
selecció de textos escrits pels propis voluntaris on plasmen allò que els anima a formar 
part de l'Associació. 

Són nou lones expositives que expressen quines són les diverses activitats que fan els 
membres de l’Associació. Activitats com la iniciada el mateix any 2008: desenvolupar 
un hort a la masia del Jardí Botànic Històric, amb la intenció de recuperar aquest 
espai per a la ciutadania, i convertir-lo en un punt de referència per a la defensa de la 
diversitat hortícola. 

Més informació: http://www.jardibotanic.bcn.es/461.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sci-cat.org/
http://www.jardibotanic.bcn.es/461.htm
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...que assistiu a les conferències de l’Aula d’Ecologia 2009 

En aquesta catorzena edició el cicle de conferències tractarà temes de màxima 
actualitat, amb un èmfasi especial a les relacions entre economia i medi ambient, canvi 
global i recursos hídrics.  
Totes les conferències es celebren els dimarts a les 19.30 h a la Casa Elizalde 
(València, 302). L’entrada és gratuïta. 
 
Més informació i programa: http://80.33.141.76/agenda21/portal/documents/aula.pdf 
 

 
 
...consultar l’informe Especulàndia, introducció a l’especulació alimentària. 
L’estudi, elaborat per  la campanya No et mengis el món i finançat per l’Agència 
Catalana de Cooperació al Desenvolupament, explica breument la vinculació entre 
l'especulació financera i la crisi alimentària.  
 
Consulteu-lo a http://www.noetmengiselmon.org/IMG/pdf/Especulandia_ACCD-2.pdf 

 

 

...Oceana TV, un nou canal a internet 
sobre la conservació del medi marí 
Oceana, organització internacional 
dedicada a la conservació dels oceans, 
acaba de posar en marxa Oceana TV, 
un canal de televisió per internet per informar sobre les seves activitats i campanyes. 
El canal està disponible en castellà i anglès, i disposa ja d'un extens arxiu de 500 
hores de filmació i més de 50.000 fotografies.  

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

 

 

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://80.33.141.76/agenda21/portal/documents/aula.pdf
http://www.noetmengiselmon.org/IMG/pdf/Especulandia_ACCD-2.pdf
http://217.116.9.134/OCEANAING/SIV/SIV_A.asp?Multicanal=OCI&SUBTIPO=ARRANQUE
http://www.oceana.org/
mailto:agenda21@bcn.cat
http://www.bcn.cat/agenda21

