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Nova Guia d’Educació Ambiental Som allò que vestim 

 
El passat 16 d’abril va tenir lloc la presentació de  la 34ª Guia 
d’Educació Ambiental Som allò que vestim- Idees i consells 
pràctics per al consum responsable de moda. La guia 
pretén informar sobre les característiques socials i ambientals 
relacionades amb el tèxtil i el món de la moda, alhora que 
ofereix consells i recomanacions per actuar des del consum 
quotidià. No només en el moment de comprar la roba, sinó 
també a l’hora de considerar alternatives sostenibles després 
d'utilitzar-la: afavorir-ne la reutilització i garantir-ne el 
reciclatge.   
La publicació és fruit  de la col·laboració entre l’Ajuntament 
de Barcelona i quatre organitzacions socials que treballen en 
l’àmbit de la sostenibilitat, la cooperació internacional i la 

inclusió social: la fundació Ecología y Desarrollo (ECODES), SETEM, l’Associació 
Intersectorial de Recuperadors i Empreses Socials de Catalunya (AIRES) i la 
Cooperativa Roba Amiga. 

Podeu descarregar-la a  

http://80.33.141.76/agenda21/download_recurs.php?idRecurs=629 

Ben aviat estarà disponible en paper al Centre de Recursos Barcelona Sostenible! 

 

mailto:agenda21@bcn.cat
http://www.bcn.cat/agenda21
http://www.ilovepalestine.net/
http://80.33.141.76/agenda21/download_recurs.php?idRecurs=629
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ACCIÓ 21 

 

Hort ecològic accessible a la Fundació Auxilia 

La Fundació Auxilia, en el marc del Pla d’Acció per 
la Sostenibilitat de l’entitat, ha començat a treballar 
en la creació d’un hort ecològic accessible, que 
permeti  integrar tothom en un espai, per fer una 
tasca de contacte i treball amb la terra. 
El passat divendres 13 de març l’equip de la 
Fundació, amb el suport de l’equip de la Secretaria 
de l’Agenda 21, va donar les primeres passes 
d’aquest projecte, tot establint el disseny de l’hort, 
que contempla aspectes d’accessibilitat, com els 
passadissos entre els bancals d’1,5m  d’amplada i 

les jardineres elevades uns 60cm, condicions imprescindibles per treballar l’hort des 
d’una cadira de rodes. 

L’hort es treballarà seguint els criteris de l’agricultura ecològica, on no només es tenen 
en compte els aspectes productius, sinó que es fomenta l’augment de la biodiversitat, i 
la creació d’un agrosistema el més equilibrat possible. A més, l’hort funciona com una 
potent eina educativa, comunitària i integradora, que permet treballar valors que van 
molt més enllà del fet de cultivar, i genera dinàmiques participatives al seu entorn. 

Tant l’equip tècnic de la Fundació, com els usuaris, es van mostrar molt il·lusionats 
amb aquest nou projecte, i van col·laborar en la creació d’aquest hort incipient. 

El Pla d’Acció de la Fundació també contempla actuacions encaminades a disminuir la 
generació de residus,  i a la recollida selectiva de la brossa generada. 

Des de la Secretaria volem felicitar-vos per aquesta iniciativa i encoratjar-vos a seguir 
treballant en aquesta direcció. 

 

 

Visita 21 a CLABSA 

El passat dijous 26 de març, en el marc de les Visites 21, varem visitar l’organització 
CLABSA per tal de conèixer “in situ” les principals línies d’actuació incloses en  el seu 
Pla d’Acció. 

En primer lloc, en Gonzalo Ramón donà la benvinguda als assistents, i després, la 
Cristina Capafons ens va presentar 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, vam fer  un recorregut guiat per dins el dipòsit de recollida 
d’aigües pluvials, ubicat sota el Parc de Joan Miró. La visita va anar a càrrec de Jordi 
Oriol.  Durant el recorregut, es van explicar 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. 

Hi van assistir 17 persones, representants de 12 organitzacions signants. Les 
valoracions de la visita han estat molt positives. Els assistents van trobar l’activitat 
interessant i formativa, i ens animen a continuar organitzant sessions com aquesta. 

Volem agrair als representants de CLABSA la seva bona predisposició a l’hora 
d’organitzar i fer possible la realització de l’activitat. 
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INICIATIVES 21 

 
Diàlegs ambientals 09 

L’Associació Catalana de Ciències Ambientals (ACCA) i la Societat Catalana 
d’Ordenació del Territori (SCOT) organitzen, del 20 d’abril al 19 de maig, les jornades 
Diàlegs Ambientals ’09- Primeres jornades d’anàlisi i debat sobre les ciències 
ambientals. 
 

En els últims anys, l’interès per les ciències ambientals ha experimentat un creixement 
cada cop més gran per part dels mons acadèmic, polític, professional i social. Tot i 
això, sovint ens trobem en situacions en què el discurs científic i tècnic més avançat no 
ha tingut prou temps per difondre’s i, encara menys, quallar entre la societat i els 
governants. 
 

Nous signants del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 
 

   VSL CTT STRONGHOLD 

   COCAT 

   ASSOCIACIÓ PORTA CULTURAL 

   ASSOCIACIÓ CULTOR MEDIA 

   KINSOLAR SOLUTIONS S.L. 

   INSTITUT JANE GOODALL 

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

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

 

Noves organitzacions que han presentat el seu Pla d’Acció 
 

   CENTRE CÍVIC COTXERES BORRELL 
 
   COCAT 
 

   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.bcn.cat/agenda21/xarxadactors/signants.htm
http://www.bcn.cat/agenda21/accio21/signants/plans.htm
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Diàlegs Ambientals pretén ser una plataforma que permeti visualitzar, en el context 
actual, els nous camins i els nous reptes que han d’afrontar les ciències ambientals en 
diferents àmbits: riscos ambientals, model socioeconòmic, model territorial, 
comunicació ambiental i model hídric. 
 
Les jornades s’han organitzat en 5 sessions (20 i 28 d’abril, 5, 12 i 19 de maig), que 
tindran lloc a les 19h, a la sala Pi i Sunyer de l’Institut d’Estudis Catalans (carrer del 
Carme, 47, de Barcelona). 
Cada sessió consisteix en dues conferències seguides d’un debat obert a les 
intervencions dels assistents. 
L’assistència és lliure. Es prega confirmació per correu electrònic a l’adreça  
acca_cat@terra.es 

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

 

 

Guerrilla Solar: endolla’t al sol 

 
Guerrilla Solar és una campanya de llarga duració 
d’activisme ambiental de la Fundació Terra,  que 
pretén mostrar i fer accessibles les possibilitats de 
participació que té el ciutadà en la lluita contra el canvi 
climàtic.  
Facilitant l’accés a les energies renovables, l’eficiència 
energètica i l’estalvi en l’ús quotidià d’energia, però 
també reformulant el nostre estil de vida des de l’òptica 
del transport o el consum,  i oferint eines per canviar 
radicalment els nostres hàbits.  
La campanya Guerrilla Solar: endolla’t al Sol posa a 
l’abast dels ciutadans que es volen afegir a la croada a 
favor de l’accés a les energies renovables en l’àmbit 
domèstic, el Kit Fotònic GS120: un electrodomèstic 
solar únic a l’estat espanyol que permet generar 

electricitat neta i renovable des de casa.  
 
El kit està composat per un mòdul fotovoltaic de 120 Wp conformat per cèl·lules de 
silici monocristal·lí d’alta qualitat, que incorpora un microinversor per a la injecció a la 
xarxa elèctrica, cablejat amb endoll estàndard per a connectar el kit a la xarxa elèctrica 
domèstica amb seguretat i injectar-hi l’electricitat solar que s’estigui generant, i suports 
per a la fixació del mòdul a l’exterior. 
 
Una de les armes que s’ofereixen en la campanya Guerrilla Solar: endolla’t al Sol 
correspon al Kit Fotònic GS120, però a més, la Guerrilla Solar de Fundació Terra 
també promou l’ús de carregadors elèctrics solars, comptadors d’electricitat 
intel·ligents, regletes de control d’endolls, dispositius de cocció per calor retingut, i tot 
tipus de tecnologies per al processat solar d’aliments com les cuines solars 
parabòliques, els forns solars i els assecadors de fruites i verdures; a més d’horts 
urbans, vermicompostadors domèstics o bicicletes de transport, entre d’altres.  
 
Més informació a: http://www.terra.org/guerrilla 
 
 

 

mailto:acca_cat@terra.es
http://www.cienciesambientals.org/
http://www.terra.org/guerrilla
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Titiriteros de Binéfar 
 

En el marc de l’Agenda 21 del Pla 
Comunitari de Trinitat Nova el 28 
d'abril s’ha programat una actuació dels 
Titiriteros de Binéfar, amb l'espectacle de 
L'home cigonya. Va adreçada a les 
escoles del barri de Trinitat Nova, i forma 
part del programa d’activitats 
desenvolupades aquest curs dins del 
projecte de La Casa de l'Aigua, i que s'estan portant a terme gràcies a la col·laboració 
i esforç de tothom (escoles bressol, escoles de primària, institut, CRP de Nou Barris , 
Associació de Veïns de Trinitat Nova, CONFAVC, etc.) 
 
El mateix dia a la tarda, s’inaugurarà l’exposició de dibuixos del microprojecte del 
logotip d’aquest equipament al Mercat Municipal de Trinitat Nova, que restarà 
oberta al públic fins el dia 8 de maig. 
 

 

 

 

MÉS RECURSOS 

 

Premi Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya 

 

El Premi Medi Ambient de la Generalitat  a Projectes de recerca, desenvolupament i 
innovació es va crear per impulsar i estimular la producció i transferència de 
coneixement cap a la societat. 

L’edició de l’any 2009 té com a finalitat reconèixer públicament la tasca de persones 
físiques i jurídiques, públiques i privades, que hagin contribuït de manera notòria a 
incrementar el volum i la utilització del coneixement, per crear noves aplicacions en els 
àmbits temàtics de qualitat de l’aire i sostenibilitat en l’edificació.  

Els projectes  s’han d’haver desenvolupat i aplicat, totalment o parcial a Catalunya 
abans de l’any 2009.  El premi consisteix en un diploma acreditatiu i un import 
econòmic de 36.000 euros. 

Les candidatures s’han de presentar, a proposta de tercers, abans del 12 de maig de 
2009, a les 12 h, mitjançant un escrit adreçat al conseller de Medi Ambient i Habitatge, 
acompanyat d’una memòria on constin, per a cada candidatura, les dades 
identificatives de la persona o organisme proposant, les dades de la persona o entitat 
que es proposa i per a quina modalitat, una descripció sintètica de l’actuació i dels 
mèrits que justifiquen la candidatura. 

 
Més informació i bases: 
http://mediambient.gencat.net/cat/ciutadans/educacio_ambiental/premi_ma_2009.jsp 

 

 

 

 

http://mediambient.gencat.net/cat/ciutadans/educacio_ambiental/premi_ma_2009.jsp
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Concurs Internacional on line de curts per la cultura de la sostenibilitat 

 

 

La tercera convocatòria del “Concurso Internacional on line de cortos por la 
Sostenibilidad”, pretén posar al servei de la sostenibilitat la producció artística i 
cultural, facilitant l’ús dels materials artístics com a instruments de formació i 
informació ambiental.  

La finalitat del concurs es difondre els valors de la sostenibilitat, entesa com la 
conjugació de la protecció del territori, amb el desenvolupament socioeconòmic de la 
població que l’habita. 

El concurs, que està organitzat per la Fundación Ecología y Desarrollo i la Fundación 
Norte, consta de dues categories temàtiques amb un premi cadascuna: el Transport 
sostenible i l’Estalvi d’aigua. Els premis estan dotats amb 1500 euros cadascun, i el 
termini de presentació de candidatures finalitza el proper 6 de maig de 2009. 

Més informació i bases: http://www.ecodes.org/concurso/ 

 

 

 

US RECOMANEM... 

 

...que visiteu els museus de  Barcelona. L’Institut de Cultura de Barcelona ha llençat 
una nova iniciativa per acostar els ciutadans als museus de la ciutat. Des del darrer 5 
d’abril, trobareu un seguit de museus que ofereixen entrada gratuïta tots els 
diumenges de 15 a 20h. 

Més informació: http://www.bcn.cat/museus/diumengestarda/ 

 

 

 

...que participeu al curs de l’Hort al balcó que organitza el Centre Cívic Guinardó 
del 24 d’abril al 19 de juny. El curs pretén introduir-nos al cultiu d’un petit hort urbà 
mitjançant la permacultura, on el disseny ideal és aquell que està integrat 
completament al seu entorn, i n'aprofita els recursos disponibles al seu abast.  
El curs es durà a terme mitjançant 8 sessions els divendres de 10,30 a 12h. 
 
Més informació i inscripcions: Tel. 93 450 39 87  ccguinardo@bcn.cat 

 

 

 

 

 

http://www.ecodes.org/concurso/
http://www.bcn.cat/museus/diumengestarda/
mailto:ccguinardo@bcn.cat
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...consultar la nova web 
http://www.ilovepalestine.net  que neix amb el 
propòsit de donar suport a persones que viuen 
en condicions econòmiques difícils en els 
territoris ocupats de Cisjordània, especialment a 
aquelles dones que viuen en camps de 
refugiats, i en pobles marginats perjudicats per la construcció del mur israelià. 
La missió de l’organització és ajudar a aquests grups de dones de Palestina, a través 
de la comercialització i les oportunitats de venda dels seus productes.  
Treballen amb els brodats dels Kuffiya (de cotó negre i vermell) i d'altres brodats, 
cosits per grups de dones palestines de Cisjordània, amb la finalitat d'ajudar-les a 
obtenir uns ingressos per la venda de les seves labors fetes a casa. 

 

 

 

 
...les activitats de primavera a l’Aula Ambiental de la Sagrada Família.  

Durant aquest trimestre ofereixen un seguit de 
propostes que pretenen apropar-nos als objectius 1 
(protegir els espais lliures i la biodiversitat i ampliar el 
verd urbà), i 4 (assolir els nivells òptims de qualitat 
ambiental i esdevenir una ciutat saludable) de l’Agenda 
21 de Barcelona. 

Totes les activitats són gratuïtes 
 
Més informació i programa:  
http://www.aulambiental.org/PDF%20Act%20Primavera09.pdf 
 
 
 
 
 
...el VII Curs de formació en drets humans per a cooperants, que organitza l’Institut 
de Drets Humans de Catalunya del 4 al 8 de maig.  
L’objectiu principal del curs és proporcionar a les persones que treballen en els 
diferents àmbits de la cooperació per al desenvolupament, les eines necessàries per 
comprendre la realitat internacional, a través del coneixement i l’estudi de la normativa 
internacional en matèria de drets humans i dret humanitari 
 
Més informació i programa 
http://www.idhc.org/cat/documents/20090504_Cooperants.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

http://blog.pangea.org/lang/ca/2009/03/09/wwwilovepalestinenet
http://www.aulambiental.org/PDF%20Act%20Primavera09.pdf
http://www.idhc.org/cat/documents/20090504_Cooperants.pdf
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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 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:agenda21@bcn.cat
http://www.bcn.cat/agenda21

