
 
1 

INFO 21 
 

Notícies de l’Agenda 21 de Barcelona  

Número 83, any 8. Maig 2009 

 

  

SUMARI 

VISITA 21: Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) 

 Acció 21 

- FormAcció 21: Com fer el Pla d’Acció? 

- Fòrum de sostenibilitat dels Centres Cívics i Culturals 

- Nous signants del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 

 Iniciatives 21 

- Llavors de varietats locals. Un tresor únic 

- Sumem energies per l'estalvi 

- 61è aniversari de la Naqba 

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 

- Subvencions per a projectes de Cooperació Internacional 

- Concurs de fotografia: El repte de la plena ciutadania 

- Subvencions de la Secretaria de Joventut 

 Us recomanem... 

- Rutes Solidàries 2009 

- Amèrica Llatina en el món: Els Drets Humans de les dones 

- Exposició: Europa fa un milió d’anys 

- Planificació de la mobilitat amb bicicleta a les ciutats 

- XIX Trobada de Barcelona: Europa i les armes 

- Aula d’Educació Ambiental de les Corts 

 

 

 

 

Visita 21: Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) 

 

El proper dijous 21 de maig tindrà lloc la Visita 21 a Transports Metropolitans de 
Barcelona (TMB), que ens permetrà  conèixer sobre el terreny les accions que 
l'organització està duent a terme, en el marc del seu Pla d'Acció.  
 
Es visitarà la cotxera d'Horta, la qual compta amb un disseny i estructura realitzats 
amb criteris de minimització d'impacte ambiental,  i amb la màxima innovació 
tecnològica. 

Cal confirmar l'assistència per telèfon o per correu electrònic a la secretaria de 
l'Agenda 21. Les places són limitades. 

Les Visites 21 s’adrecen a les organitzacions signants del Compromís  i als  membres 
del Consell Municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat. 

 

 

mailto:agenda21@bcn.cat
http://www.bcn.cat/agenda21
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ACCIÓ 21 

 

Fòrum de sostenibilitat dels Centres Cívics i Culturals    
 
A rel dels Tallers de Sostenibilitat celebrats l’any 2008 
amb els Centres Cívics i Culturals de la ciutat, 19 
centres van esdevenir signants de l’Agenda 21 de 
Barcelona. Per donar continuïtat a aquestes sessions, 
s’han programat unes trobades trimestrals que pretenen 
dinamitzar la xarxa de centres, oferir recursos per a 
l’elaboració del Pla d’Acció,  compartir dubtes i 
necessitats, i treballar conjuntament per l’assoliment 
d’una societat més sostenible. 

Una de les demandes expressades a la darrera trobada,  va ser la necessitat de crear 
un espai web on intercanviar materials, idees, aprenentatges, etc. que permetin 
augmentar la sostenibilitat d’aquests equipaments, i de les activitats que s’hi 
desenvolupen. 
 
La secretaria de l’Agenda21 ha elaborat un fòrum web 
http://agenda21.deliberaweb.com per tal de donar resposta a aquesta necessitat 
d’intercanvi. 
El fòrum també està obert a d’altres centres cívics i culturals de la ciutat que, tot i no 
ser signants, estiguin interessats en compartir informacions sobre temes 
socioambientals. El fòrum està estructurat en diverses categories i subcategories, que 
s’aniran modificant  amb les aportacions de tots els participants. 
  
 
 

FormAcció 21: Com fer el pla d’acció? 
 

El passat dimecres 22 d’abril al Centre Cultural Casa Elizalde,  va tenir lloc la 
sessió de FormAcció21: Com fer el Pla d’Acció?,  a càrrec de l’equip tècnic de la 
secretaria de l’Agenda 21, en el marc del programa d’activitats per a les organitzacions 
signants del Compromís Ciutadà per la Sosteniblitat. 

La finalitat d’aquesta sessió, que estava adreçada als signants que encara no han 
elaborat el seu Pla d’Acció, era donar recursos i conceptes bàsics per a l’elaboració del 
mateix, posant l’èmfasi en la importància que pren la participació en el procés de 
concreció del Pla. 

La jornada va tenir una part teòrica, on es van explicar les diferents fases d’elaboració 
del Pla: preparació, motivació i participació, diagnosi, objectius, propostes i actuacions, 
elaboració i descripció, indicadors, i execució i seguiment. Després,  els participants es 
van agrupar en funció de la tipologia de la seva organització (empreses per una banda 
i resta d’organitzacions per una altra), i es va a dur a terme un simulacre d’elaboració 
del Pla, en funció d’uns casos ficticis que van servir per treballar la pràctica. 

A la sessió van participar 28 persones, membres de 24 organitzacions signants del 
Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat. 

A partir d’aquesta trobada, han sorgit diferents materials per facilitar la realització del 
Pla (fitxes, presentacions power point, etc.) que us poden servir per suscitar la 
participació dels vostres companys, i començar a elaborar el Pla d’Acció de la vostra 
entitat. 

 

http://agenda21.deliberaweb.com/
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Si esteu interessats en aquests materials només cal que us adreceu a la 
secretaria de l’Agenda21, per telèfon o correu electrònic, i us els farem arribar. 

 
 

 

 

 

INICIATIVES 21 
 
 

Llavors de varietats locals. Un tresor únic 
 

L’Equip Verd del Parc Zoològic de Barcelona organitza la jornada Llavors de 
varietats locals. Un tresor únic, que tindrà lloc el proper 8 de juny a les 13:30, al 
Departament d’Educació del Zoo (Passeig de Circumval·lació 3).  
La trobada pretén promoure l’ús i conservació de llavors locals a través de la difusió de 
tècniques bàsiques, que permetin conservar la biodiversitat d’espècies cultivades en 
els horts domèstics.  

La jornada anirà a càrrec d’Ester Casas, membre de Red de Semillas.  
Al finalitzar la xerrada es celebrarà una taula rodona per parlar de com es pot 
promoure a Barcelona la creació d’una xarxa d’intercanvi de llavors.  

 
Les places són limitades i gratuïtes. Cal confirmar l’assistència a  lnoriega@bsmsa.es 
 

 

 

Sumem energies per l’estalvi 

 

La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) ha iniciat la 
campanya Sumem energies per l’estalvi, amb l’objectiu de fer 
front al repte d’estalviar energia a la universitat.  
La iniciativa pretén conscienciar de l’elevat consum d’energia 
actual,  i fomentar actituds responsables d’estalvi.  

La campanya, que s’emmarca dins del Pla d’Acció de la UAB,  
està coordinada per l'Oficina de Medi Ambient i la Direcció 
d'Arquitectura i Logística, amb el suport de l'Obra Social de la 
Caixa de Catalunya. 

Nous signants del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 
 

   BARCELONA ACTIVA 

   TASCA. PROJECTES D’ANIMACIÓ SOCIOCULTURAL 

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

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

 

 

mailto:lnoriega@bsmsa.es
http://www.bcn.cat/agenda21/xarxadactors/signants.htm
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Durant els propers mesos s'editaran diferents materials informatius sobre consells i 
bones pràctiques ambientals perquè tota la comunitat universitària s'impliqui i sumi 
energies per fer un ús més eficient de l'energia.  

Tota la informació estarà disponible al web de l'Agenda 21 de la UAB  

(www.uab.cat/agenda21) i en els plafons d'informació ambiental. 

 

 

61è aniversari de la Naqba 

El proper dissabte 16 de maig, la Campanya "Amb palestina al cor" organitza a 
Barcelona una jornada lúdica i cultural per 
commemorar el  61è aniversari de la Naqba, 
que va significar un èxode massiu del poble 
palestí arran de la creació de l'estat d'Israel, i 
va suposar l'inici de la ocupació dels territoris 
palestins i més de 4 milions de persones 
refugiades a l'exterior.  

L'acte lúdic i cultural, que està obert a la participació de tothom, es realitzarà de 
les 12 del migdia a les 8 del vespre, a la Plaça del Pou de la Figuera.  
Durant el matí s'hi realitzaran activitats infantils i per la tarda s'oferiran projeccions de 
documentals i xerrades sobre la Naqba. 

L'acte també inclourà una presentació sobre les estratègies de BDS (Boicot, 
Desinversions i Sancions), exposicions, actuacions de Dansa del Ventre a càrrec del 
grup Amal i concert de música Palestina a càrrec del grup Bauasel, ambdós de la 
Casa Palestina. 

La Campanya “Amb palestina al cor” està impulsada per una trentena d'entitats 
catalanes solidàries amb el poble palestí, entre elles, diverses organitzacions signants: 
Xarxa de Consum Solidari, Justícia i Pau, UGT, CCOO, FEDERACIÓ 
D'ASSOCIACIONS DE VEÏNS I VEÏNES DE BARCELONA – FAVB, NoVA.  

Més informació: http://www.palestina.cat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uab.cat/agenda21
http://www.palestina.cat/
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MÉS RECURSOS 

 

Subvencions per a projectes de Cooperació Internacional 

 
L’Ajuntament de Barcelona ha obert la convocatòria de subvencions per a projectes 
de Cooperació Internacional 2009, amb l’objectiu d’aportar els recursos necessaris per 
al compliment dels objectius estratègics fixats al  Pla Director de Cooperació 
Internacional i Solidaritat 2009-2012.  
Es subvencionaran aquells projectes que s’emmarquin en alguna de les modalitats 
convocades: 
 
-Programa de Desenvolupament en Països del Sud  
-Programa d’Educació per al Desenvolupament 
 

El termini de sol·licitud finalitza el proper 2 de juny 
 
Més informació i bases http://www.bcn.es/cooperacio/cat/pbs_bases.html 

 

 

 

Concurs de fotografia: El repte de la plena ciutadania 

 

El Col·legi d’Educadores i Educadors 
Socials de Catalunya presenta el III 
Concurs de Fotografia que va néixer amb 
l'objectiu d'aconseguir donar a conèixer el 
món de l'Educació Social, i els seus diferents 
àmbits d'actuació a través de la fotografia. 

Aquest any el tema del concurs és món de 
l'educació social i els seus diferents àmbits 
d'actuació des de la perspectiva del lema: El 
repte de la plena ciutadania. 

El concurs és obert a totes les persones que hi vulguin participar, i cada concursant 
podrà enviar un màxim de 5 fotografies (no premiades ni publicades anteriorment). 
Els premis consisteixen en: 1r premi de 750 €, 2n premi de 500 €, 3r premi de 250 €, i 
3 accèssits de 100 € cadascun. 

El termini de presentació finalitza el proper 1 de setembre de 2009. 

L'enviament de les fotografies es farà per correu electrònic a comunicacio@ceesc.cat 
o per correu postal, gravades en un CD a: CEESC - Concurs de fotografia 
C/ Aragó 141-143, 4ª planta 08015 Barcelona. 

Més informació i bases: http://www.ceesc.cat 

 

 

 

http://www.bcn.es/cooperacio/cat/pbs_bases.html
http://www.ceesc.cat/
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Subvencions de la Secretaria de Joventut 

La Secretaria de Joventut, del Departament d'Acció Social i Ciutadania de la 
Generalitat de Catalunya, ha obert la convocatòria d’ajuts per subvencionar les 
activitats de  les associacions juvenils, les seccions juvenils d’associacions,  i les 
entitats sense finalitat de lucre.  

Els criteris que es tindran en compte a l’hora d’atorgar les subvencions seran: 

-La utilitat i interès social del programa i de les activitats 
-La qualitat del programa i de les activitats 
-La viabilitat econòmica i el rigor pressupostari 
-La solvència i experiència de l’entitat sol·licitant  
-L’adequació del programa d’activitats a les prioritats establertes en el Pla Nacional de 
Joventut 

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 23 de maig de 2009 

Trobareu tota la informació a http://www.casalbcn.cat/ 

 

 

US RECOMANEM... 

 

 

…les Rutes Solidàries d'estiu 2009, una proposta de 
turisme compromès atent a la realitat social i respectuós 
amb el medi ambient. Les rutes estan organitzades per 
SETEM i s'emmarquen dins del moviment del Turisme 
Responsable, que qüestiona el tipus d’impacte que el 
turisme convencional ha tingut sobre les poblacions dels 
països econòmicament empobrits, i que entén el viatge 
com una potent eina d’intercanvi en la que tant el viatger 
com les poblacions autòctones poden sortir-ne 
beneficiades. 

 

Més informació: http://www.pangea.org/setem/ 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.casalbcn.cat/
http://www.pangea.org/setem/
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…que assistiu al cicle de xerrades Amèrica Llatina en el món: Els Drets Humans 
de les dones, que organitza InteRed en el marc de la campanya Mou-te per la 
Igualtat. Aquesta proposta té com finalitat donar a conèixer quina és la realitat de les 
dones llatinoamericanes, així com la situació de  
vulnerabilitat dels seus drets i els condicionaments polítics, econòmics,culturals i 
socials que limiten la seva capacitat d’acció. 

 
El cicle tindrà lloc del 14 de maig al 26 de juny  al Centre cultural La Valentina i a la 
seu d’InteRed. L’assistència és gratuïta. 

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

 

 

 

...l’exposició Europa fa un milió d'anys  
 

La seu barcelonina del Museu d'Arqueologia de Catalunya 
acull, fins el 14 de juny, l'exposició 'Europa fa un milió d'anys', 
una mostra que trasllada el visitant als orígens de la vida a la 
Terra, mostra com es van crear els continents i com les 
variacions climàtiques van determinar l'aparició de la vida 
animal i vegetal.  

L'exposició presenta recreacions de paisatges de l'època i grans escenografies que 
permeten conèixer quin era l'ecosistema d'ara fa un milió d'anys. La mostra inclou 
també restitucions virtuals de l'Homo antecessor i activitats i conferències.  

Més informació: http://www.bcn.cat 

 

 

 

...que participeu a la 1era edició del curs a distancia Planificació de la mobilitat 
amb bicicleta a les ciutats, que organitza el Bicicleta Club de Catalunya (BACC) 
amb el suport del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de 
Catalunya i la col·laboració de eco-union.  

El curs es durà a terme en 50 hores,  del 18 de maig al 28 de juny de 2009.  
La inscripció és gartuïtai les places són limitades. El termini d’inscripcions finalitza el 
proper 11 de maig. 

Més informació:  Bicicleta Club de Catalunya (BACC)  

C/Verneda 16-22, 08018 Barcelona Tel. 933 967 918 / curs@bacc.info 

 

 

 

 

 

http://www.intered.org/
http://www.bcn.cat/
mailto:curs@bacc.info
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…participar a la XIX Trobada de Barcelona: Europa i les armes  

Justícia i Pau i la Fundació per la Pau organitzen la XIX edició de la Trobada de 
Barcelona que tractarà el tema  ‘Europa i les armes’. Durant tres dies, experts de 
l’àmbit nacional i internacional debatran  sobre els reptes de seguretat a Europa. 
La Trobada de Barcelona tindrà lloc els dies  28, 29 i 30 de maig, a la sala d’actes de 
l’edifici França de la Universitat Pompeu Fabra, i comptarà amb la participació de 
polítics, investigadors i representants d’organitzacions que treballen per la pau.  

El debat es centrarà en quins han de ser els valors de l’Europa que s’està construint, i  
analitzarà els diferents discursos polítics que la defineixen. Davant la defensa 
manifesta de l’armamentisme i el militarisme per part d’alguns estats, el moviment per 
la pau europeu insisteix en que el desarmament, i l’establiment d’una cultura de pau 
són el millor camí vers la seguretat humana. 

La participació a la Trobada és gratuïta. Cal inscripció prèvia. 

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

 

...que utilitzeu els serveis de l’Aula d’Educació Ambiental de les Corts (Centre 
Cívic Can Deu). Hi trobareu un punt d’intercanvi de llibres, servei d’informació 
ambiental, préstec d’utensilis per fabricar a casa paper reciclat, etc. A més, la 
programació de maig inclou sortides matinals a diferents punts d’interès de la ciutat. 

Més informació: http://www.cccandeu.com/ 

 

 

 

 

 

 
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 

 

http://www.fundacioperlapau.org/
http://www.justiciaipau.org/
http://www.cccandeu.com/
mailto:agenda21@bcn.cat
http://www.bcn.cat/agenda21

