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PLA DE MEDI AMBIENT DEL DISTRICTE DE LES CORTS 

La Comissió de Govern del districte de les Corts ha aprovat el Pla de Medi Ambient 
2009-2011. El Pla incorpora una mesura de govern, amb diverses línies d'acció, i 16 
objectius estratègics, que pretenen convertir-se en la plasmació pràctica de 
l’Agenda21 del districte, actuant de lligam dels objectius més estrictament ambientals, 
amb d’altres d’especial dimensió social, com els referits al foment d’una economia 
social i sostenible, comerç just, contractació amb valor social afegit o  polítiques 
d’inclusió social.  

El Pla de Medi Ambient incorpora també un Pla d’Acció Intern que identifica les 
accions concretes que desenvolupen cadascun dels 16 objectius  
estratègics, i aposta  per donar prioritat a les accions que persegueixen  la 
responsabilitat de la pròpia organització municipal en la seva ambientalització. Aquesta 
és una tasca col·lectiva que afecta totes les persones que intervenen en el dia  a dia 
del districte, des dels treballadors i treballadores als responsables polítics: tothom pot 
contribuir a la cura del medi ambient, fent un ús racional i eficient dels recursos,  i 
l’organització del districte ho ha de facilitar i impulsar.  

Més informació: http://www.bcn.cat/lescorts 

http://www.bcn.cat/agenda21
http://www.bcn.cat/lescorts
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ACCIÓ 21 
 

2na sessió de seguiment amb els Centres Cívics i Cu lturals  

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. 

La darrera trobada, celebrada el passat 26 de 
juny al Centre Cívic Trinitat Vella , es va dedicar a treballar els temes de Comunicació 
ambiental eficient i Treball comunitari amb el barri, expressats com a continguts 
d’interès en la darrera sessió d’intercanvi celebrada el mes de març. 

En primer lloc, l’Eduardo Elosegui, del Col·legi d’Educadores i Educadors Socials 
de Catalunya (CEESC) , va facilitar una dinàmica de grup que pretenia identificar els 
principals reptes per al treball comunitari dels Centres Cívics. Més tard,  la Patrícia 
Rovira, de Talp Comunicació va presentar als assistents les principals tècniques a 
utilitzar per dur a terme una comunicació eficient.  
Per acabar la sessió la Pepa Velasco,  referent del Centre Cívic Trinitat Vella, va oferir 
una visita que ens va permetre conèixer les actuacions en matèria de sostenibilitat que 
s’estan duent a terme en l’equipament. 
 
Per donar continuïtat al treball realitzat en aquestes sessions, la Secretaria de 
l’Agenda 21 de Barcelona ha elaborat un fòrum web http://agenda21.deliberaweb.com 
on continuar intercanviant informacions i dubtes sobre aquestes temàtiques o d’altres 
relacionades amb la sostenibilitat. 
 
 
  
 

Pla d’Acció de la Fundació CIDOB 
 
La Fundació CIDOB  ha engegat un procés 
participatiu per a l’elaboració del Pla d’Acció de 
l’entitat. En el marc d’aquest procés, el passat dilluns 
13 de juliol es va celebrar una sessió de Diagnosi 
Participativa  amb tots els treballadors de 
l’organització.  
En primer lloc, el director de la fundació Jordi Vaquer, va emmarcar la sessió en el 
compromís ambiental que havia pres l’entitat amb la signatura del Compromís Ciutadà 
per la Sostenibilitat. Després, l’equip de la Secretaria, va fer una presentació sobre 
l’Agenda 21 de Barcelona: els inicis, la xarxa de signants, els recursos, etc. A 
continuació, la Tania Jiménez i en Fran Pérez, membres de la Comissió de Medi 
Ambient de l’entitat, van presentar els resultats d’una enquesta de percepcions que 
havien passat a tots els treballadors,  amb la intenció de conèixer quines eren les 
principals preocupacions del personal, i crear un clima adient per començar un procés 
participatiu.  
L’Ignasi Oliveras, membre de la Comissió de Medi Ambient i referent de l’Agenda 21 
de Barcelona, va explicar quina era la finalitat d’aquest pla que es començava, i quines 

 

 

http://agenda21.deliberaweb.com
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fases marcarien el procés. Va recalcar que el Pla d’Acció és important per al CIDOB,  
ja que respon al compliment d’un compromís, convida a la corresponsabilització dels 
treballadors, i defineix la coherència entre el discurs i la pràctica que ha de marcar el 
tarannà i estil de l’organització. 
 
Per últim, es va realitzar una dinàmica amb els treballadors, que en grups de sis o set 
persones van  realitzar una primera diagnosi de l’organització, i van definir els 
principals objectius que han de seguir les línies estratègiques del futur Pla d’Acció. 
La Secretaria de l’Agenda 21 passarà aquests resultats als membres de la Comissió,  
que continuaran treballant en la concreció de les següents fases d’aquest procés. 
 
Volem felicitar a la direcció, als membres de la Comissió i a la resta de treballadors de 
l’entitat per la iniciativa que ara comencen, que reportarà beneficis ambientals amb 
l’execució del Pla, i que augmentarà la consciència participativa dels treballadors.  
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous signants del Compromís Ciutadà per la Sostenib ilitat 
  

SIDA STUDI 

AZUR- REVISTA ECOXARXA 

GRÀFIQUES ORTELLS 

 
   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  
 

SIDA STUDI  

GRÀFIQUES ORTELLS 

 
   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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INICIATIVES 21 

Reptes per a la sostenibilitat de Catalunya  

Coincidint amb el 10è aniversari del 
Consell Assessor per al 
Desenvolupament Sostenible de 
Catalunya (CADS), es posa en marxa 
el procés participatiu Reptes per a la Sostenibilitat de Catalunya , espai per debatre i 
fer projeccions futures en relació a la sostenibilitat del territori. Aquest procés té la 
voluntat de reconèixer la trajectòria i congregar els col·laboradors, les entitats i els 
ciutadans que treballen per l’avenç de la sostenibilitat social, ambiental i econòmica de 
Catalunya.  

El procés, que proposa participar en els àmbits de Canvi climàtic i crisi energètica, 
Noves visions en els models econòmics, Repensar el territori i promoure la diversitat, 
Medi ambient societat i salut, i Gestió dels riscos naturals,  consta de dos moments:  

-Fòrum Virtual, del 18 de juny al 30 de setembre de 2009, on es poden debatre les 
estratègies a seguir en els diferents àmbits de la sostenibilitat. 

-Setmana del CADS, del 14 al 16 d’octubre de 2009 , que tindrà lloc a l’espai del 
Consorci El Far , i que comptarà amb diverses ponències i taules de debat,  que 
permetran avançar en la definició dels reptes per a la sostenibilitat.  

Al final d’aquest procés s’obtindrà un document que s’integrarà a l’Estratègia per al 
Desenvolupament Sostenible de Catalunya.  

Més informació i accés al Fòrum Virtual: http://www.reptessostenibilitat.cat/index.php 

 

 

2n Global Eco-Forum'09: Transició cap a la sostenib ilitat   

El 2n Global Eco-Forum’09 Transició cap a 
la sostenibilitat,  tindrà lloc la propera tardor 
i se centrarà en les temàtiques d’Energia, 
canvi climàtic i recursos naturals, Societat i 
ciutadania verda,  i Nou model econòmic. 

Aquesta segona edició, organitzada per 
eco-union  amb la col.laboració de 
nombroses entitats públiques i privades, 
pretén donar continuïtat a aquesta trobada internacional per al foment de la interrelació 
entre els diferents sectors, la generació de noves idees i la crida a la reflexió. 

L’esdeveniment consta de diverses activitats:  

-Sessions plenàries, debats i taules rodones amb ponents internacionals, nacionals i 
locals 
-Tallers temàtics  de formació amb convidats especials 
-Eco-networking – trobada virtual- a  través d’una xarxa social virtual exclusiva per als 
participants 
-Performances - comunicació emocional i creació artística 

 

 

http://www.reptessostenibilitat.cat/index.php
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Les trobades presencials tindran lloc els propers 26 d’octubre (Torre Agbar) i  27 
d’octubre (Espai Bonnemaison).   

Més informació: http://www.global-ecoforum.org/  
Accés a la xarxa virtual: http://global-ecoforum.ning.com/ 

 

 

MÉS RECURSOS 

 

Catàleg de Recursos: Servei de càtering sostenible 

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. 

Amb les vostres aportacions,  el catàleg ja està qu asi acabat!!  Com ja varem 
informar a l’Info 21 de juny, hem obert aquest nou apartat al butlletí,  i  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. 

 

 

 

 

Aquest mes destaquem un dels recursos que ofereix  
la Fundació Futur : Servei de Càtering Sostenible , 
amb productes ecològics i de comerç just, i amb 
aplicació de criteris de minimització i reciclatge de 
residus.  

Futur Just EI (Fundació Futur) és una empresa 
d’inserció que té l’objectiu d’afavorir el 
desenvolupament d’activitats econòmiques 
encaminades a facilitar la incorporació sociolaboral de persones amb risc d’exclusió 
social.  El personal que treballa en aquests serveis està contractat, remunerat segons 
conveni, i preparat degudament per als serveis que presta. 

Fan qualsevol servei de càtering: pauses cafè, aperitius, dinars de treball, banquets de 
noces, xocolatades, festes familiars, manteniment de rodatges, festes populars, etc.  

Més informació:  http://www.fundaciofutur.org/  93 302 1927  futur@fundaciofutur.org 

  

Recurs permanent i de pagament, adreçat a tots els públics 

 

http://www.global-ecoforum.org/
http://global-ecoforum.ning.com/
http://www.fundaciofutur.org/
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Recordatori: Premis Acció 21 2009 

Recordeu que fins el 30 de setembre  restarà oberta la convocatòria dels Premis Acció 
21 2009, que convoca el Consell Municipal de Medi 
Ambient i Sostenibilitat  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.  

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

 

 

 

 

7ena edició dels Premis Europeus de Medi Ambient a l’Empresa 

Els  Premis Europeus de Medi Ambient a l’Empresa, convocats per la Direcció General 
de Medi Ambient de la Comissió Europea, i organitzats per la Fundación Entorno,  
tenen l’objectiu de reconèixer públicament a aquelles organitzacions que han contribuït 
al compliment dels principis del desenvolupament sostenible, suposant un exemple per 
altres empreses. Els Premis volen destacar aquelles polítiques i pràctiques, processos 
i productes de tots els sectors empresarials de la Unió Europea, que ajudin a avançar 
cap a un desenvolupament econòmic i social que no vagi en detriment del medi 
ambient.  
 
L’edició 2009/2010 s’organitzarà entorn les següents categories: 
 
-Gestió per al desenvolupament sostenible 
-Producte i/o servei per al desenvolupament sostenible 
-Procés per al desenvolupament sostenible 
-Cooperació internacional per al desenvolupament sostenible 
-Comunicació per al desenvolupament sostenible 
 
El termini de recepció de candidatures finalitza el proper 28 de setembre 
 
Més informació: http://www.fundacionentorno.org/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bcn.cat/agenda21/accio21/premis.htm
http://www.fundacionentorno.org/
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US RECOMANEM...  

 

...que consulteu la revista  
Barcelona Metròpolis , 
publicació periòdica  
d’informació i pensament urbà,  
promoguda per l'Ajuntament 
de Barcelona . La revista, 
dirigida pel catedràtic de filosofia Manuel Cruz, pretén crear debat entorn l’estat del 
model de ciutat que tenim a Barcelona. 

El seu darrer número aporta un quadern central  titulat “Ciutats, energia i canvi 
climàtic”  que conté articles de diferents experts en aquestes temàtiques. La seva 
edició on-line, es troba en català, castellà i anglès. 

Consulteu-la a http://www.barcelonametropolis.cat/ 

 

 

 

...participar en els tallers Canviem les regles, tractem junts els ODM , que 
organitza l’Assemblea de Cooperació per la Pau  amb la col·laboració de l'Agència 
Catalana de Cooperació al Desenvolupament. 

Del 31 d’agost al 26 de setembre  es duran a terme diferents activitats sobre el paper 
de les societats del nord en el compliment dels Objectius del Mil·lenni. Els participants 
triaran un objectiu per treballar a través de xerrades, videofòrums, debats, exposicions 
per a posteriorment compartir el coneixement que han assolit amb els altres grups: 
grup d’ alumnes d’IES, dones, universitaris, persones immigrants i el grup de veïns i 
comerciants. Cada grup es responsabilitzarà més tard de sensibilitzar al seu entorn 
més pròxim. L’únic requisit és tenir ganes de participar i poder comprometre’s a 
col•laborar! 
Més informació: catalunya@acpp.com  www.acpp.com 

 

 

 

...el llibre de Vicent Boix El parque de las 
hamacas. El químico que golpeó a los pobres . En 
els anys 70, milers de persones que treballaven en 
les finques de plataners de més de deu països, es 
van exposar a un perillós producte químic denominat 
DBCP. S’aplicava als camps agrícoles, tot i que els 
seus creadors ja coneixien els riscos des de les 
proves al laboratori. En l’actualitat els afectats estan 
protagonitzant litigis a Nicaragua, USA, Panamà, etc.  

El llibre descobreix els esdeveniments succeïts al 
voltant del DBCP: les conseqüències, els processos legals, notícies de diferents 
països, testimoniatges dels protagonistes i experts en diverses matèries, etc. 

El parque de las hamacas ha estat editat gràcies a l’ONG Paz con Dignidad i CERAI. 
Icària Editorial l’ha publicat i distribuït. 

Més informació i fragments descarregables: http://www.elparquedelashamacas.org/ 

http://www.barcelonametropolis.cat/
http://www.elparquedelashamacas.org/
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...que participeu a elsteusobjectius.cat ,  Premi audiovisual de la sostenibilitat 
quotidiana , que organitza l’Associació Catalana de Ciències Ambientals  amb el 
suport del CADS. L’objectiu 
principal del premi és reconèixer 
els vídeos i fotografies que 
mostren de manera clara, 
entenedora i original, les petites 
accions que duem a terme les persones en el nostre dia a dia, per avançar cap a una 
societat sostenible. 
Podeu presentar les vostres fotografies i vídeos fins el 30 de setembre . Els 
guanyadors adquiriran una bicicleta urbana plegable d’alta qualitat. 

Més informació i bases: http://www.elsteusobjectius.cat/index.php?seccio=bases 

 

 

...el postgrau Mediació i societat inclusiva, gestió i transformac ió del conflicte , 
organitzat pel Centre Unesco de Catalunya , el Grup de Recerca en Educació 
Intercultural i el GREC. La finalitat de la formació que es proposa en aquest postgrau, 
és proporcionar competències i habilitats de tal manera que, les persones participants 
puguin especialitzar-se en gestió del conflicte, professionalitzant-se en aquest àmbit i 
adquirint les competències necessàries per poder actuar com a mediadors o 
mediadores en qualsevol situació de conflicte. El postgrau s’inicia el 30 de setembre  a 
la Universitat de Barcelona. 

Més informació: http://www.unescocat.org/ct/docs/TripticPostgrauMediacio09.pdf 

 

 

ACTIVITATS 

DEL CONSELL MUNICIPAL DE MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT 

 

 

Nou Secretari del CMMAS 

Ens plau informar-vos del recent nomenament de Miquel Reñé  com a Secretari del 
Consell de Medi Ambient i Sostenibilitat  de Barcelona, en substitució de Xavier 
Borrell, a qui, en nom propi i del Consell ha expressat l’agraïment per la tasca que ha 
realitzat al llarg d’aquest temps. 

El nou Secretari agraeix als membres del CMMAS que li facin arribar  les seves 
opinions i suggeriments,  amb l’objectiu de millorar la dinàmica i funcionament del 
Consell i d’incrementar la projecció de la seva activitat 

Més informació: Secretaria del CMMAS,   93.256.25.93  consellmas@bcn.cat 

 

 

 

http://www.elsteusobjectius.cat/index.php?seccio=bases
http://www.unescocat.org/ct/docs/TripticPostgrauMediacio09.pdf
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Permanent Ampliada: El Procés de Transformació de l a Diagonal 

El dimecres 3 de juny al Saló de Lluís Companys de l’Ajuntament, va tenir lloc la 
darrera reunió de la Permanent  Ampliada, destinada monogràficament a tractar el 
tema de “El Procés de Transformació de L’Avinguda Diagonal”  
(www.bcn.cat/diagonal) i conèixer el posicionament del Consell Municipal de Medi 
Ambient i Sostenibilitat, com a consell municipal sectorial de participació, amb 
l’aprovació d’un dictamen . 

L’objectiu de la sessió va ser informar als membres del Consell del procés de 
participació ciutadana que es va posar en marxa per a aquesta reforma i recollir les 
aportacions sobre els aspectes fonamentals que el Consell considerava que s’haurien 
d’integrar en el projecte final. 

Per tal de conduir i centrar el debat a la recollida d’aquells aspectes fonamentals a 
considerar, al començament de la sessió es van repartir unes fitxes on cada participant 
del Consell va transmetre els seus comentaris. Després de les presentacions dels 
ponents, es va fer una lectura de les aportacions, estructurades en 5 apartats, en 
relació amb els principals objectius del projecte: mobilitat sostenible, qualitat de l’espai, 
activitat econòmica i innovadora, interconnexió amb d’altres zones de la ciutat i altres 
aspectes.  

 

 

La Secretaria de l’Agenda 21 romandrà tancada de l’ 1 al 31 d’agost.  
Ens tornareu a trobar a partir de l’1 de setembre.  
Tot l’equip us desitja unes molt bones vacances! 

 

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 Ciut adà per la Sostenibilitat  

En blau i/o subratllat: text amb hipervincle  

 

http://www.bcn.cat/agenda21

