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PREMIS ACCIÓ 21 2009 

El Consell Municipal de Medi Ambient i 
Sostenibilitat convoca per setè any els Premis 
ACCIÓ 21 amb l’objectiu d’estimular 
iniciatives d’acció dels diferents col·lectius 
ciutadans, que suposin una contribució 
efectiva a l’assoliment dels objectius del 
Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat-
Agenda 21 de Barcelona. 

Es convoquen 5 premis de 6000 euros per a 
les millors iniciatives d’acció, en funció dels 10 
objectius del Compromís Ciutadà per la 

Sostenibilitat. Es tracta d’accions exemplificadores i generalitzables, que estiguin en 
curs o hagin estat realitzades en el darrer any. La convocatòria estarà oberta fins el 30 
de setembre. 

Més informació i bases: http://www.bcn.cat/agenda21/accio21/premis.htm 

 

 

 

mailto:agenda21@bcn.cat
http://www.bcn.cat/agenda21
http://www.bcn.cat/agenda21/accio21/premis.htm
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ACCIÓ 21 

 

Esmorzar Acció 21: Treball en xarxa per transformar el model social actual 

El passat divendres 5 de juny, de 9 a 10,30h, a la Biblioteca de Catalunya, va tenir lloc 
l’esmorzar d’Acció 21 Treball en xarxa per transformar el model social actual, dedicat a 
la presentació d’iniciatives innovadores relacionades amb aquesta temàtica. 
S’hi van exposar tres experiències: 

-Consens de Barcelona: un procés per elaborar alternatives interculturals a la 
globalització neoliberal (http://www.nova.cat/ca/node/65), a càrrec de Martí Olivella, 
director de NoVa-Centre per la Innovació Social  

-Global Eco Forum, una trobada virtual i presencial en xarxa cap a la sostenibilitat 
(http://www. global-ecoforum.org), , a càrrec de Jeremie Fosse, president d’eco-union 

-Mercat social: una xarxa d’economia solidària, a càrrec de Jordi Vila, membre de la 
Xarxa d’Economia Solidaria, que inclou a diferents organitzacions signants del 
Compromís: Biciclot, Ecoinstitut, El Tinter, Engrunes, Fundació Futur, Mescladís, 
Trèvol i la Xarxa de Consum Solidari (http://www.xarxaecosol.org). 

Hi van assistir 38 persones, membres de diverses organitzacions signants i del Consell 
Municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat.  

 
Amb l’objectiu de fomentar el debat entre els participants de les trobades i jornades de 
formació que organitza la Secretaria de l’Agenda 21, i donar continuïtat als temes 
d’interès, aquesta temporada ens hem proposat organitzar cicles temàtics 
d’activitats. A partir d’ara, intentarem que els esmorzars, les visites i les formacions, 
tinguin un fil conductor, i permetin continuar debatent i treballant aspectes que s’hagin 
quedat en el tinter per manca de temps. És per això, que la propera sessió de 
FormAcció 21 serà també sobre el Treball en xarxa, cosa que ens permetrà aprofundir 
en aquesta potent eina de transformació social.   

Us mantindrem informats de la data i continguts de la citada sessió! 

 

 

 

 

 

Nous signants del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 
 

   LABORIS 

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

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

 

http://www.nova.cat/ca/node/65
http://www.xarxaecosol.org/
http://www.bcn.cat/agenda21/xarxadactors/signants.htm
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INICIATIVES 21 

 

Laboris: inserció sociolaboral i reciclatge 

Laboris, nova entitat signant de l’Agenda 21 de Barcelona, és una organització sense 
afany de lucre, per a la reinserció social i laboral de persones amb disminució per 
trastorn mental sever.  

L’associació imparteix cursos de formació i 
capacitació per al desenvolupament d’activitats 
laborals a l’àmbit de Barcelona. A més, sota  
l’assessorament del Servei Complementari 
d’Ajustament Personal i Social, i a través del 
Centre Especial de Treball Labor-90, facilita  
llocs de treball adaptats a persones que pateixen 
un trastorn persistent (trastorn de la conducta, 
psicosi, esquizofrènia, etc). 

L’activitat principal actual del CET Labor-90 és la 
recollida gratuïta a domicili d’oli vegetal usat 

al barri de Gràcia, per al seu posterior reciclatge i conversió en biodièsel. També 
disposen de personal dedicat a la planificació i altres tasques administratives, així com 
a la distribució de premsa gratuïta. 
 
El servei de recollida a domicili facilita la gestió  de l’oli vegetal als veïns i veïnes del 
barri, que s’estalvien el trasllat a la deixalleria, i disposen d’un recipient per 
emmagatzemar-lo. L’oli que es recull va a parar a una planta de Sant Boi de Llobregat,  
on el reutilitzen i el converteixen en biodièsel. 

Actualment treballen dotze equips de dues persones , i passen per les cases que han 
volgut col·laborar un cop per setmana, un dia diferent en funció de les deu  zones de 
recollida del barri 

 
Més informació i adhesió a la recollida: 93 285 80 68 associacio@laboris-cat.org 

 

 

 

 

 

Noves organitzacions que han presentat el seu Pla d’Acció  
 

 NoVA. Centre per la Innovació Social 

 
    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 

 

 

mailto:associacio@laboris-cat.org
http://www.bcn.cat/agenda21/accio21/signants/plans.htm


 
4 

Setmana de la Bicicleta 2009 

La vuitena edició de la Setmana de la Bicicleta, que 
s’està celebrant del 8 al 18 de juny,  ens proposa un 
seguit d’activitats lúdiques tant per ciclistes 
experimentats,  com per a usuaris novells.  

La iniciativa està organitzada per l’Ajuntament de 
Barcelona i la Comissió Cívica de la Bicicleta, 
organisme de participació ciutadana que aplega les 
principals  entitats de promoció de la bicicleta, i entre 
elles, diverses organitzacions signants del 
Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat: Bicicleta  
Club de Catalunya (BACC), Amics de la Bici, 
Biciclot i Trèvol  

Durant tota la setmana hi haurà préstec gratuït de 
bicicletes, tallers de biciteràpia, revisions 
mecàniques, cursos d’iniciació, bicicletades 

nocturnes, etc. El dijous dia 11 tindrà lloc l’esmorzar “Bicia’t”, que premiarà amb 
diversos regals i un refrigeri a tots aquells que agafin la bicicleta per anar a la feina 

El colofó de la setmana serà la Festa de la Bici i els Patins, que proposa un 
recorregut popular pels carrers de la ciutat, a més de múltiples activitats relacionades 
amb el món de la bicicleta per a participants de totes les edats.  

Amb motiu d’aquesta iniciativa, ha sortit al carrer la nova edició de la Guia de la 
Bicicleta, que podeu descarregar on line, o recollir-la en diferents punts d’informació de 
la ciutat. 

 
Més informació i programa: 
http://w3.bcn.es/fitxers/mobilitat/bici/programabici09.652.pdf 
 

Guia de la Bicicleta 2009: http://w3.bcn.es/fitxers/home/aa.ffnormasbicitraz.412.pdf 

 

 

 

Neix la Plataforma Codesenvolupament 

 
El passat dijous 28 de maig Fedelatina i FECCOM  (Federación de Entidades 
Culturales Catalanas de Origen Marroquí) van signar un Conveni per a la construcció 
de la Plataforma Codesenvolupament. 
 
Aquesta iniciativa sorgeix davant de la necessitat de desenvolupar activitats de 
sensibilització i formació entorn al codesenvolupament i la cooperació. La  plataforma 
vol consolidar-se com un projecte que planifiqui estratègies pel desenvolupament dels 
països d’origen dels seus membres.  

Es tracta d’un espai de germanor on treballar conjuntament des de les federacions 
amb les ONG’s, tant pel desenvolupament com per a reivindicar els drets i deures de 
les persones nouvingudes de Catalunya. 

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

 

http://w3.bcn.es/fitxers/mobilitat/bici/programabici09.652.pdf
http://w3.bcn.es/fitxers/home/aa.ffnormasbicitraz.412.pdf
http://www.fedelatina.org/
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MÉS RECURSOS 

 

Catàleg de Recursos: Llibre madur busca... 

Com ja hem informat en darreres edicions de l’Info 21, l’equip de la  Secretaria de 
l’Agenda 21 de Barcelona està preparant un catàleg complert de recursos dels 
signants, que inclogui aquells recursos 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. 

És per això que darrerament  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.  

Amb les vostres aportacions,  el catàleg ja està quasi acabat!! A partir d’ara, obrim 
aquest nou apartat a l’Info 21, on cada mes destacarem un recurs que ofereix alguna 
organització signant. D’aquesta manera augmentarà el grau de coneixement que teniu 
unes organitzacions de les altres, i es  potenciarà la possibilitat que dugueu a terme 
projectes en comú. 

En breu podreu consultar aquest nou recurs al web de l’Agenda 21. Recordeu, que si 
no ho heu fet encara, ens podeu enviar la fitxa amb les vostres aportacions a 
agenda21@bcn.cat, i les inclourem en el citat catàleg. 

 

 

 

Premi a la difusió del decreixement  

La Comissió de l’Agenda Llatinoamericana convoca el 
Premi a la difusió del decreixement 2009, l’objecte del 
qual es premiar les persones, comunitats, entitats, etc. 
que, mitjançant treballs escrits; organització de cursos o 
conferències; treballs de recerca; realització de material 
audiovisual; creació de material pedagògic dirigit a 
persones adultes o a escolars o execució d’accions 
directes, entre d’altres actuacions; millor difongui els 
principis del decreixement.  

El premi està dotat amb 500 €. La decisió del jurat es farà 
pública el primer d’octubre de 2009. 

El termini de sol·licitud finalitza el proper 30 de juny. 

Més informació i bases: http://www.llatinoamericana.org/cat/descarregues/diptic-catala.jpg 

Aquest mes destaquem un dels recursos que ofereix el Centre Cívic Parc Sandaru: 
Llibre madur busca.. Sota aquest títol ens presenten el punt oficial bookcrossing 
d’intercanvi de llibres que tenen a les seves instal·lacions, i ens conviden a apropar-
nos-hi per tal de desar llibres que ja no fem servir, o emportar-nos d’altres que encara 
no haguem llegit. Els trobareu al carrer Buenaventura Muñoz, 21 08018 BCN 
www.ccparcsandaru.cat   info@ccparcsandaru.cat 

Recurs gratuït i permanent, adreçat a tots els públics. 

 

 

mailto:agenda21@bcn.cat
http://www.llatinoamericana.org/cat/descarregues/diptic-catala.jpg
http://www.ccparcsandaru.cat/
mailto:info@ccparcsandaru.cat
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Subvencions  de la Generalitat per elaborar Plans de Participació 

El  Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació de la Generalitat de 
Catalunya ha obert una convocatòria de subvencions per promoure la realització de 
plans de participació per a associacions no lucratives.  

Amb els objectius de millorar la capacitat de les associacions ciutadanes per 
desenvolupar el seu projecte associatiu, facilitar eines per canalitzar i aprofitar 
eficaçment la diversitat de maneres de vincular-se amb l’associació, millorar el 
funcionament democràtic de les entitats, i permetre una major relació de les 
associacions amb els sectors de població als quals s’adrecen, es convoquen aquestes 
subvencions, que tenen la finalitat de finançar el pla de participació de les 
organitzacions. 

El termini de sol·licitud finalitza el proper 19 de juny 

Més informació: http://www.gencat.cat/diari/5390/09138126.htm 

 

 

 

Memorial per la Pau Josep Vidal i Llecha 2009 

 

L’Associació Josep Vidal i Llecha convoca el Memorial per 
la Pau 2009, amb l’objectiu de reconèixer la tasca de 
persones que han dedicat la seva vida a la defensa i el 
foment de la pau, el desarmament, l’ecologia i la fraternitat 
universal. Així mateix, també poden optar a aquest 
reconeixement, aquells grups, campanyes, treballs 
d’investigació o actuacions concretes, que es dirigeixin a 
aquests mateixos objectius 

El Memorial està dotat amb 6000€. El termini de 
presentació de propostes finalitza el proper 30 de juny. 

 
Més informació i bases: http://www.memorialpau.org/ 

 

 

 

US RECOMANEM...  

...que participeu a la Festa de la Ciència 2009, que tindrà 
lloc els propers 13 i 14 de juny al Parc de la Ciutadella. La 
Festa, iniciativa de l’Institut de Cultura de Barcelona, 
proposa un viatge a través dels temps, des de l’origen de 
l’univers i la formació dels astres a l’aparició de la vida a la 
terra.  

El programa inclou exposicions, itineraris, jocs, espectacles, 
xerrades, tallers, espais de lectura, una llibreria de ciències i 
una zona WIFI. També podrem observar els astres i gaudir 
d’una nit de cinema. 

Més informació i programa: http://www.bcn.cat/cultura/festaciencia/2009/presentacio.pdf 

 

http://www.gencat.cat/diari/5390/09138126.htm
http://www.memorialpau.org/
http://www.bcn.cat/cultura/festaciencia/2009/presentacio.pdf
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....que assistiu al curs Un altre model alimentari, que organitza la Xarxa de 
Consum Solidari, dirigit a persones actives en la recerca d’altres camins, ja sigui com 
a consumidors, productors o activistes socials. Enfront del model agrícola i alimentari 
imperant, aquest curs bàsic presenta una primera aproximació a la sobirania 
alimentària com a estratègia de lluita i al comerç just com a moviment social 
transformador. Consisteix en tres sessions presencials que tindran lloc els dies 1, 2 i 3 
de juliol en horari de tarda (de 18:00 a 21:00h.) al Convent de Sant Agustí  de 
Barcelona. El curs té un cost de 10€/persona i és gratuït per als/les soc is/sòcies de la 
Xarxa de Consum Solidari. Us podeu inscriure fins al 26 de juny.  

Més informació : http://www.xarxaconsum.net/ 

 

 

 

...el II Congrés de les Dones de Barcelona.  

L'Ajuntament de Barcelona 

convoca el II Congrés de les 

Dones de Barcelona, amb la 

voluntat de treballar per una ciutat 

de dones i homes lliures, on 

prevalgui la diversitat i la igualtat 

d'oportunitats; aconseguir que les 

dones s'incorporin a la ciutat amb 

plens drets per fer una societat vertaderament democràtica i representativa; i fomentar 

i consolidar la participació i l'associacionisme de les dones.  

L’organització del Congrés, que se celebrarà els propers 16 i 17 d’octubre de 2009, ha 

previst  fins a aquesta data,  un procés participatiu que permeti incloure les aportacions 

de les dones de la ciutat en el futur Pla municipal per a les dones 2011-2014.  

S’estan organitzant tallers participatius, tant a nivell de ciutat com de districtes, i també 

s’hi pot participar a través de la web. 

 
Més informació: http://www.bcn.cat/congresdones09/ca/ 

Apartat on line de propostes: 
http://www.bcn.cat/congresdones09/ca/procesparticipatiu_propostes.html 

 

 

 

 

 

http://www.xarxaconsum.net/
http://www.bcn.cat/congresdones09/ca/
http://www.bcn.cat/congresdones09/ca/procesparticipatiu_propostes.html
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...el documental Endeudados, hasta la telaraña, que es projectarà el proper 16 de 
juny, a les 19h, a la botiga OLOKUTI ( c/ Astúries, 38, Bcn). Aquest documental dirigit 
per Ferran Vidal Vicens, ens planteja a través de quatre famílies de diferent 
procedència i nivell de renda, com l’endeutament afecta a les seves vides. Com a 
contrapunt a aquests drames personals, especialistes de diferents àmbits analitzen els 
factors econòmics, socials i culturals que ens han dut a aquesta situació, aportant la 
seva visió sobre els mecanismes legals, polítics i socials que tenim, o ens fan falta, per 
abordar aquest problema.  

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
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 

 

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

