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BORSA 21 DELS SIGNANTS DE L’AGENDA 21 DE BARCELONA 

Des de la Secretaria tècnica de l'Agenda 21 volem elaborar una borsa d'organitzacions 
signants que estigueu interessades en rebre estudiants, del darrer curs de la 
Llicenciatura de Ciències Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona, per 
donar-vos suport en l'elaboració, implementació i/o avaluació del Pla d'Acció 21 
de l'entitat.  

 
Un dels motius que dificulta el compromís dels signants de fer el Pla d'Acció és 
sobretot la manca de temps de dedicació de la persona referent. Per aquesta raó, 
volem oferir-vos la possibilitat  de rebre el suport d’estudiants suficientment preparats 
per assumir aquesta tasca. Alhora, que pels estudiants és una bona oportunitat per  
endinsar-se en el món laboral.  

 
Si esteu interessats poseu-vos en contacte amb nosaltres i us facilitarem les 
condicions de les pràctiques i l'oferta que s'ha lliurat a la universitat perquè us les llegiu 
i decidiu si és adient per a la vostra organització. En cas que decidiu passar a formar 
part d’aquesta Borsa 21, només cal que  envieu un mail a la Secretaria amb una breu 
descripció de les característiques de les pràctiques. Aleshores, en el moment en que 
tinguem la candidatura d'algun estudiant de la universitat contactarem amb la borsa 

mailto:agenda21@bcn.cat
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d'entitats signants per demanar-vos la vostra disponibilitat i formalitzar el conveni de 
pràctiques.  

   
Recordeu, que si no és ara, sempre que vulgueu us podeu afegir a aquesta Borsa 21 
d'entitats signants del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat.  

 

 

 

ACCIÓ 21 

 

Visita 21 a CLABSA 

El proper dijous 26 de març, de 9 a 11h,  
visitarem l’organització signant CLABSA,  i 
coneixerem “in situ” les principals línies 
d’actuació incloses en  el seu Pla d’Acció. 
En primer lloc, ens presentaran les actuacions 
que duen a terme en la gestió de planificació, 
control i explotació tècnica del drenatge urbà, 
com un procés complert d’evacuació controlada 
de les aigües pluvials i residuals que circulen per 
la ciutat de Barcelona. Després, farem un 
recorregut guiat per dins el dipòsit de recollida 
d’aigües pluvials, ubicat sota el Parc de Joan Miró. Durant la visita, s’explicaran els 
efectes positius d’aquests dipòsits connectats a la xarxa de clavegueram, en la 
reducció d’inundacions en cas d’avingudes i en la disminució del grau de contaminació 
del medi receptor. 

Si esteu interessats en participar, cal formalitzar la inscripció a la Secretaria de 
l’Agenda 21 (via telèfon o email). Les places estan limitades a 20 persones. 

Ens trobarem el 26 de març a les 9h al Parc de Joan Miró (Metro: L3 (Tarragona-
sortida Aragó), L1 (Pç.Espanya - sortida Tarragona). Bus: 13, 23, 50, 27, 30, 37, 46, 
57, 61, 65, 79, 109, 157, 165.  

Les visites 21 estan adreçades a totes les organitzacions signants del Compromís 
Ciutadà per la Sostenibilitat-Agenda21 de Barcelona i als membres del Consell 
Municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat. 

 

 

 

 

Nous signants del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 

   CARLITOS Y PATRICIA                                                                                                                                                                                      

CENTRE CÍVIC CASA ORLANDAI 

   EIX MARAGALL 

   La llista completa de signants es pot consultar al web de l’Agenda 21: 

   http://www.bcn.cat/agenda21/xarxadactors/signants.htm 

 

 

http://www.bcn.cat/agenda21/xarxadactors/signants.htm
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INICIATIVES 21 

 
 
11a Festa de l’Aigua 

El Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya organitza, 
mitjançant l'Agència Catalana de l'Aigua, l’11a Festa de l'Aigua amb motiu de la 
celebració del Dia Mundial de l’Aigua.  

Durant la trobada, que tindrà lloc el proper diumenge 22 de març, es podrà gaudir 
d’espectacles centrats en l’aigua, tallers per als més petits, i actuacions musicals en 
directe, entre les quals destacarà la Cantata de l’Aigua, interpretada per quatre-cents 
joves.  

L’edició d’enguany vol treballar especialment la dimensió participativa i col·lectiva de 
l’aigua i per això, durant la festa, es coneixeran les  mesures que s’estan portant a 
terme per garantir una gestió eficient del recurs. 

Diverses entitats signants de l’Agenda 21 de Barcelona participen d’aquesta iniciativa: 
Associació Habitats-Projecte Rius, Creu Roja Joventut Barcelona, Ecologistes 
en Acció, L’Aula de l’Aigua, Intermon Oxfam, el Centre Unesco de Catalunya i 
Aigües de Barcelona. 

 

Més informació: http://www.festadelaigua.cat/aca/festadelaigua/ 

 

 

 

Iniciativa Guardabosc 

El proper 25 de març, a l’Auditori de Caixa Catalunya 
de La Pedrera, tindrà lloc la Jornada tècnica sobre la 
Iniciativa Guardabosc, una ramaderia al servei del 
desenvolupament rural, la biodiversitat i el paisatge. La 
trobada, que està organitzada per la Fundació del Món 
Rural i l’Àrea Territori i Paisatge de l’Obra Social de 
Caixa Catalunya, té l’objectiu de donar a conèixer 
aquesta iniciativa, que fomenta l’ús de la ramaderia 
extensiva per a la gestió del territori, la diversificació de 
l’economia del sector agroramader, la prevenció 
d’incendis i el manteniment de races autòctones.   

Noves organitzacions que han presentat el seu Pla d’Acció 

   FUNDACIÓ AUXILIA 

   BAZART- TALLER DE RECICLAJE CREATIVO 

   Els Plans d’Acció presentats pels signants es poden consultar al web de l’Agenda 21: 

    http://www.bcn.cat/agenda21/accio21/signants/plans.htm 

   

 

http://www.festadelaigua.cat/aca/festadelaigua/
http://www.bcn.cat/agenda21/accio21/signants/plans.htm
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Es pretén fer pedagogia sobre el valor de la pastura de sotabosc i impulsar noves 
estratègies de desenvolupament rural. Per això, la jornada comptarà amb les 
intervencions d algunes de les experiències més representatives i especialitzades en 
la relació entre ramaderia extensiva i gestió forestal a Catalunya.  

 
L’activitat és gratuïta i oberta a tothom. Les places són limitades. 

Més informació i programa 

http://obrasocial.caixacatalunya.es/osocial/idiomes/1/fitxers/medi_ambient/guardabosc
_reducido.pdf 

 

 

 

MÉS RECURSOS 

 

Subvencions 2009 de l’Ajuntament de Barcelona 

 
L’Ajuntament de Barcelona obre la convocatòria de Subvencions 2009 a aquelles 
entitats i persones que duguin a terme activitats al terme municipal de la ciutat (o fora 
d’aquest en el cas que es consideri d’interès per a la projecció exterior de Barcelona) i 
que complementin i/o supleixin la competència municipal.  

Aquests ajuts econòmics hauran de fomentar activitats d’interès públic o social que 
tinguin per finalitat: 
 
-Millorar la cohesió social de la ciutat. 
-Promoure l’associacionisme que treballa potenciant serveis d’interès general per a la 
col·lectivitat i atribuïts a la competència local. 
-Fomentar valors socials i culturals i noves formes de participació.  
-Afavorir la cooperació entre el sector públic, el sector no lucratiu i el privat. 
-Possibilitar el creixement cultural quantitatiu i/o qualitatiu de la ciutat. 
-Promoure un desenvolupament més sostenible de la ciutat. 
-Fomentar valors del  civisme i la convivència. 
-Contribuir a garantir la qualitat de la salut a la ciutat. 
-Promoure, defensar i garantir els drets de ciutadania 

Poden ser beneficiaris de les subvencions les entitats i les persones que duguin a 
terme projectes en els àmbits temàtics de Cultura, Esports, Educació, Salut, Acció 
social, Dones, Joventut, Drets civils, Participació i Associacionisme, Medi ambient, 
Immigració, i Civisme i Convivència. 

 
En la modalitat de Medi Ambient es subvencionaran aquelles activitats que promoguin 
l’assoliment dels objectius de l’Agenda 21, i aquelles que promoguin la defensa dels 
animals. 

 
El termini de presentació de sol·licituds finalitza el proper 17 de març 

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

 

http://obrasocial.caixacatalunya.es/osocial/idiomes/1/fitxers/medi_ambient/guardabosc_reducido.pdf
http://obrasocial.caixacatalunya.es/osocial/idiomes/1/fitxers/medi_ambient/guardabosc_reducido.pdf
http://www.bcn.cat/agenda21/
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Compostadors pels projectes d’hort i jardí 

 

L’Entitat Metropolitana de Medi Ambient de 
Barcelona ofereix compostadors a aquelles 
entitats signants que disposin d’hort o jardí, 
i que estiguin interessades en adquirir-ne un. 
Les organitzacions interessades   heu de 
demanar-ho amb un correu electrònic a la 
Secretaria de l’A21, i us enviarem la 
documentació per a apuntar-vos-hi. La data 
màxima de sol·licitud és el 25 de març. 

L’oferiment de compostadors s’emmarca en la campanya de compostatge casolà que 
l’Entitat Metropolitana de Medi Ambient està duent a terme. 

Rebre un compostador implica assistir a una reunió al CRBS per a recollir-lo i aprendre 
a muntar-lo i iniciar el procés. Posteriorment, un tècnic anirà a la vostra seu per veure 
si el compostatge està funcionant correctament, i assessorar-vos en cas de que ho 
necessiteu. 
 

 

 
Nou diccionari en línia Noms de plantes 
 
El  Centre Terminològic TERMCAT 
ha publicat el diccionari en línia 
Noms de plantes, que inclou més 
de 25.000 noms catalans de 
vegetals. Aquest recurs és la primera 
versió d’un projecte en curs d’elaboració, el Recull de noms catalans de plantes, 
obra en que treballa actualment  un equip format per botànics, filòlegs i terminòlegs, 
vinculats al Laboratori de Botànica de la Facultat de Farmàcia de la Universitat de 
Barcelona, la Institució Catalana d’Història Natural i el TERMCAT.  
 
Aquesta versió en línia ofereix unes 25.000 denominacions catalanes de plantes, 
referides a uns 5.900 tàxons botànics. S’hi poden trobar casos com la Paronychia 
argentea, una petita herba per a la qual s’han documentat 37 noms catalans, alguns 
dels quals fan referència al seu aspecte (floreta blanca, nevadeta, plateta, arracades), 
semblances amb la morfologia animal (cama de perdiu, pota de colom), topònims on 
es localitza la planta (herba de Sa Punta), usos medicinals (herbeta de la sang, 
sanguinària) o bé usos que en fan els animals (herba capsotera, perquè el capsot o 
capsigrany la utilitza per construir el seu niu). 
 
El projecte actualitza i amplia la informació de l’obra Els noms de les plantes als 
Països Catalans de Francesc Masclans (9.500 denominacions).  
D’aquesta primera versió digital se’n farà una actualització semestral i s’espera que la 
versió final de l’obra, que es preveu de publicar en paper, superi les 30.000 
denominacions catalanes de plantes (incloses variants fonètiques, gràfiques, etc.) 
corresponents a uns 6.000 tàxons de flora vascular (falgueres i plantes amb flor). 
 

Més informació a http://www.termcat.cat 

Trobareu el diccionari  a http://www.termcat.cat/dicci/noms_plantes/index.html 

 

 

http://www.termcat.cat/
http://www.termcat.cat/dicci/noms_plantes/index.html
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US RECOMANEM... 

 

 

...que consulteu la publicació A sol i serena: dones, món rural i pagesia, que 
descriu què significa ser dona i viure en un entorn rural a Catalunya en l’actualitat. El 
llibre, que ha estat editat per l’Institut Català de les Dones dins la col·lació Quaderns, 
fa una anàlisi general de la situació de les dones en el món rural, i aprofundeix en el 
grup de les que tenen com a projecte central de vida la viabilitat productiva de 
l’agricultura, no solament participant en el procés, sinó també com a gestores i 
impulsores d’innovacions, com és el cas de les dones dedicades a l’agroecologia. 
 

Trobareu la versió digital a:  

http://www20.gencat.cat/docs/icdones/02%20Serveis/Documents/Arxius/pub_quaderns
12.pdf 

 

 

 

 
.....participar en L’Hora del Planeta, iniciativa que ha organitzat  ADENA WWF per 

cridar l’atenció sobre els efectes de l’escalfament global. 
L’acció es durà a terme de manera simultània a diversos punts 
del planeta, i consistirà en apagar els llums durant una hora 
el proper 28 de març a les 20:30. Més de 500 ciutats ja s'han 
compromès a pagar els llums dels seus edificis emblemàtics. 
El 28 de març serà un dia simbòlic en el que milions de 
persones dedicaran una hora a prendre consciència dels 
impactes del canvi climàtic sobre el nostre planeta. Serà una 
crida d’atenció als governs per tal que assumeixin la seva 
responsabilitat i prenguin les decisions necessàries per 
defensar el futur de la Terra. 

 
Més informació: 
http://www.wwf.es/que_hacemos/cambio_climatico/la_hora_del_planeta_2009/ 

 

 

 

 

...que assistiu al cicle de conferències Gaza: crim contra la humanitat? La 
vulneració del Dret Internacional, que organitza la Fundació Alfons Comín al Centre 
de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB). La Fundació creu convenient que 
persones que han viscut el l’ofensiva des de Gaza, així com experts en el conflicte de 
l’Orient Mitjà, aportin la informació, l’anàlisi i la reflexió sobre els fets ocorreguts a la 
Franja darrerament.  

La primera conferència Una matança impune, tindrà lloc el proper 16 de març a les 
19:30 i anirà a càrrec de Joan Roura, periodista i enviat especial de TV3 a Gaza. 

Més informació i programa complert:  http://www.fdacomin.org 

 

http://www20.gencat.cat/docs/icdones/02%20Serveis/Documents/Arxius/pub_quaderns12.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/icdones/02%20Serveis/Documents/Arxius/pub_quaderns12.pdf
http://www.wwf.es/que_hacemos/cambio_climatico/la_hora_del_planeta_2009/
http://www.fdacomin.org/
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 ...consultar el portal web Descobreix els ratpenats, que 
ha estat creat per Galanthus Associació i el Museu de 
Granollers. La pàgina conté  informació sobre les més de 20 
espècies de ratpenats que viuen a Catalunya.  Aquest recurs, 
que està adreçat a tots els públics, presenta tant continguts 
informatius com materials didàctics per als centres educatius.  

 
Consulteu-lo a http://www.ratpenats.org 

 

 

 

 

 
...que assistiu a la xerrada La cooperativa: un model d’empresa de futur, 
organitzada pel Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya, Coop Economia Cooperativa, 
i el Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya. Es comptarà amb la 
col·laboració del professional i expert en la matèria Sebastià Prat, de la Direcció 
General d’Economia Cooperativa i Creació d’Empreses del Departament de Treball. 
En aquest espai es donarà a  conèixer el model d’empresa d’economia cooperativa i 
els aspectes pràctics per a la seva constitució, il·lustrant-los amb exemples del camp 
ambiental.  
 
La trobada se celebrarà el proper dimarts 17 de març, a les 19h, a la sala 1.3 de la 1a 
planta del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya.  
Carrer Sepúlveda, 148 -150 de Barcelona) 
 
Cal confirmar l’assistència al COAMB (tel: 93 304 21 09, correu: coamb@coamb.cat) 
 
 
 
 
 

 

...el documental Tres historias y un vaso de leche de Pablo Fraguas i Álvaro Porro, 
que es projectarà el proper dimarts 10 de març a les 19,30h a l’equipament Pou de la 
Figuera (Sant Pere més Baix, 70).  Ecoconcern-Innovació Social organitza aquest 
Cinefòrum que se centrarà en l’actual model agrícola i ramader, així com en el tipus de 
consum alimentari que genera. El documental representa una perspectiva integradora 
del medi ambient, on els problemes ambientals i socials s’autoalimenten. 
 
Més informació: http://www.pangea.org/ecoconcern 
 
   

 

 

 

 

http://www.ratpenats.org/
mailto:coamb@coamb.cat
http://www.pangea.org/ecoconcern
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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 i Fabra, 20 08012 Barcelona 
Tel. 93 256 25 93 
Fax: 93 237 08 94 
agenda21@bcn.cat 
http://www.bcn.cat/agenda21 
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