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LA FÀBRICA DEL SOL, NOU EQUIPAMENT D’EDUCACIÓ AMBIENTAL 

El proper mes d’octubre obrirà les 
portes La Fàbrica del Sol, un nou 
equipament municipal d’educació 
ambiental instal·lat a l'antiga 
Fàbrica de Gas de la Barceloneta 
(c/Salvat Papasseit, 1) 

L’edifici modernista, catalogat de 
l’any 1907,  ha estat rehabilitat 
sota criteris de sostenibilitat i 
autosuficiència energètica, i inclou 
diverses mesures i solucions 
arquitectòniques mediambientals, 
com ara l'aprofitament de l'aigua 
de la pluja, plaques solars, 
ventilació natural, etc. 

L’equipament ampliarà l’oferta d’activitats que fins ara es trobaven al Centre de 
Recursos Barcelona Sostenible del carrer de Nil i Fabra,  i oferirà informació i 
assessorament, visites per la ciutat i tallers. A més, tots els espais de la fàbrica són 
espais expositius per divulgar la cultura de la sostenibilitat. 

 

mailto:agenda21@bcn.cat
http://www.bcn.cat/agenda21
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L’equipament de Gràcia seguirà incloent les secretaries de l’Agenda 21 i  l’Agenda 21 
Escolar, i el Centre de Documentació d’Educació Ambiental. 

La Fàbrica del Sol prioritzarà el treball en xarxa a l’àmbit públic i privat, així com la 
proximitat amb el territori. D’una banda oferirà un ampli programa d’accions i activitats 
educatives i lúdiques per a tots el públics, i de l’altra, impulsarà mecanismes de 
coordinació i participació tant entre el teixit educatiu i associatiu de la ciutat, com en el 
propi àmbit municipal, a fi d’estendre l’educació ambiental orientada a l’acció i el 
compromís envers la sostenibilitat.  

Més informació: http://w3.bcn.es/fitxers/home/sol.412.pdf 

 
 

 

ACCIÓ 21 

 

 

 

 

 

 

 

Nous signants del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 
  

  FUNDACIÓ CENTRE D’ESTUDIS I RECURSOS VEÏNALS  

INTERVIDA 

WAPA’M  

CONFEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS DE VEÏNS/ES DE CATALUNYA- CONFAVC 

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  
 

COMSA S.A 

COMSA MEDIOAMBIENTE S.L 

LABORIS 

BARNAMIL 
 

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://w3.bcn.es/fitxers/home/sol.412.pdf
http://www.bcn.cat/agenda21/xarxadactors/signants.htm
http://www.bcn.cat/agenda21/accio21/signants/plans.htm
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INICIATIVES 21 

 

Les societats urbanes davant la reforma ambiental 

Els propers 28 i 29 de setembre es celebrarà a Barcelona el Seminari Internacional 
Les societats urbanes davant la reforma ambiental. Visions i propostes al voltant 
de la Sostenibilitat, organitzat pel Grup de Geògrafs per l’Ecologia Social (2GES) de 
la Universitat de Barcelona,  i la Xarxa de Recerca en Educació per a la 
Sostenibilitat.  

Durant dos dies es duran a terme diverses ponències, taules rodones i tallers sobre la 
renovació i remodelació urbanes,  des de la perspectiva de la introducció d'accions cap 
a la sostenibilitat. 

Diversos representants d’organitzacions signants del Compromís Ciutadà per la 
Sostenibilitat intervindran durant el Seminari: Universitat de Barcelona, Universitat 
Politècnica de Catalunya, Fundació Catalana per a la Prevenció de Residus, 
Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya i Cambium PermaCultura-es.Org. 
 
Les jornades se celebraran a la Sala Gran de la Facultat de Geografia i Historia de la 
Universitat de Barcelona (c/Montalegre 6). El Seminari és gratuït amb inscripció prèvia 
a edusost@edusost.cat 

Programa: http://www.catpaisatge.net/docs/ProgramaSeminari.pdf 

 

 

 

E-Alquimia , continguts digitals sense 
restriccions 

La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) 
tindrà un fons de documents digitals per a la 
promoció de la societat de la informació,  que 
serà consultable des de qualsevol dispositiu i 
accessible a tothom. Amb el suport del 
Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç, s’ha 
posat en marxa el projecte E-Alquimia, que 

permetrà crear un portal de continguts digitals amb possibilitat d'edició col·laborativa, i 
que serà gestionat amb programari lliure.  

El projecte ja disposa d’una quarantena de materials d’assignatures amb llicències 
Creative Commons, que són públics i oberts per a qualsevol persona i institució. 
Aquests documents i d’altres formaran part d’un procés de creació, edició multilingüe i 
emmagatzematge en un portal de recursos. Tots aquests continguts tindran sortida a 
qualsevol dispositiu, sigui un ordinador o altres dispositius mòbils i multimèdia (telèfon, 
PDA, iPod, llibre electrònic, etc.), a més d’aparells per a persones amb discapacitats 
físiques o sensorials. 

Més informació: http://www.uoc.edu 

 

 

mailto:edusost@edusost.cat
http://www.catpaisatge.net/docs/ProgramaSeminari.pdf
http://www.uoc.edu/
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MÉS RECURSOS 

 

Premi Solidaritat de l’ Institut de Drets Humans de Catalunya 

Un any més, d’Institut de Drets Humans de 
Catalunya (IDHC) convoca el Premi Solidaritat, 
destinat a guardonar persones i institucions que 
hagin destacat per la seva lluita en la defensa i 
promoció dels drets humans. 

Fins el proper 10 de desembre, dia Internacional 
dels Drets Humans, es poden fer arribar les candidatures a la seu de l’IDHC a Pau 
Claris, 92, entl. 1a. 08010 Barcelona, adjuntant la documentació que acrediti les 
activitats desenvolupades pels candidats i/o candidates en favor dels drets humans. 

L’acte de lliurament es celebra a la seu del Parlament de Catalunya, on es fa entrega 
d’una placa commemorativa juntament amb  una obra d’art d’algun o alguna artista 
que generosament la cedeix. 

Més informació i bases http://www.idhc.org/cat/documents/2009_PSolidaritat.pdf 

 

 

Catàleg de Recursos: Biciescola 

Com ja hem informat en darreres edicions de l’Info 21, estem ultimant els detalls del  
Catàleg de Recursos dels signants de l’Agenda 21 de Barcelona, que ja està quasi 
finalitzat.  Aquest nou catàleg inclou els recursos que ofereix la secretaria de 
l’Agenda21 per a la realització del Pla d’Acció, els que ofereix l’Ajuntament de 
Barcelona i altres institucions públiques, i els que ofereixen els signants de la xarxa 
a altres entitats adherides. 

Gràcies a la vostra col·laboració el citat catàleg estarà en breu disponible al web de 
l’Agenda 21 i inclourà mecanismes de cerca ràpida per àmbits, entitats, tipus de recurs 
(xerrades, serveis, visites..), destinataris o paraules clau.  

Recordeu que,  si no ho heu fet encara, ens podeu demanar la fitxa que cal omplir  
amb les vostres aportacions a agenda21@bcn.cat, i les inclourem en el citat catàleg 

 

 

 

 

http://www.idhc.org/cat/documents/2009_PSolidaritat.pdf
mailto:agenda21@bcn.cat
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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 

 

 

 

Neix el nou ‘.ambiental’ 

El .ambiental (“Punt Ambiental”) és la revista del Col·legi d’Ambientòlegs de 
Catalunya que, mitjançant la seva edició trimestral,  pretén contribuir   a la reflexió, el 
debat i la divulgació en l’àmbit del medi ambient.  

Amb la voluntat d’esdevenir una publicació de referència, no només pels ambientòlegs 
i ambientòlogues, sinó també per al conjunt de la societat, el COAMB amplia ara la 
difusió del .ambiental, alhora que incorpora nous continguts i un format més atractiu.  

A partir d’ara cada número es dedicarà a una única qüestió a tractar de manera 
monogràfica, per tal de potenciar així el coneixement i la reflexió, incorporant articles 
d'opinió de diferents experts i ampliant l'apartat de publicacions de referència.  
 

 

  

 

 

Aquest mes destaquem el Biciescola, un dels recursos que ofereix el Bicicleta Club 
de Catalunya – BACC, en col·laboració amb la xarxa de centres cívics  de la ciutat,   
per a la promoció de l'ús de la bicicleta com a transport i lleure.  
A partir de setembre es duran a terme nous cursos intensius  d’iniciació i de circulació 
bàsica per a adults que no saben circular amb bicicleta. Més de 3.000 adults han après 
a pedalar per primera vegada o a moure's per la ciutat amb seguretat i confiança! 

Més informació i inscripcions: http://www.biciescola.cat   902 532 222 

 

Recurs de pagament,  adreçat a adults.  

 

 

http://www.bcn.cat/agenda21/accio21/premis.htm
http://www.biciescola.cat/
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El primer número d’aquesta nova etapa està dedicat al que, a dia d'avui, és un dels 
principals reptes pels professionals del medi ambient però també pel conjunt de la 
societat: la lluita contra el canvi climàtic. I és que aquesta qüestió, més que cap altra, 
traspassa les fronteres del nostre àmbit professional i ens obliga a treballar plegats i a 
coordinar polítiques ambientals, econòmiques i socials. 

Consulteu-lo a http://www.coamb.cat/puntambiental 

 

 

US RECOMANEM...  

 

...participar al 2n Global Eco-Forum'09: 

Transició cap a la sostenibilitat, que 

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. 

Les trobades presencials tindran lloc els propers 26 d’octubre (Torre Agbar) i 27 

d’octubre (Espai Bonnemaison) i a més, hi haurà una trobada on line del 5 d’octubre 

al 6 de novembre,  a través d’una xarxa social virtual exclusiva per als participants. 

Més informació: http://www.global-ecoforum.org/ 

Accés a la xarxa virtual: http://global-ecoforum.ning.com/ 

 

 

 

...el nou portal web http://www.noviolencia.nova.cat.  

El Programa de Noviolència i Construcció de Pau de 
Nova ha posat en marxa el seu nou lloc web, on es 
poden trobar  informacions, articles i continguts 
multimèdia sobre el programa i sobre iniciatives i 
activitats en tot l'àmbit de la noviolència.  

Un dels objectius bàsics d'aquesta nova eina és donar 
veu i visibilitat als actors locals que a Orient Mitjà 
treballen per la transformació noviolenta dels conflictes i 

per la defensa dels drets humans, de forma que el web té una secció (Observatori 
dOrient Mitjà) específicament dedicada a aquesta regió del món. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.coamb.cat/puntambiental
http://www.global-ecoforum.org/
http://global-ecoforum.ning.com/
http://www.noviolencia.nova.cat/
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...que assistiu a la jornada 'RSC y eficiencia energética. Claves para gestionar de 

forma eficiente los recursos energéticos', organitzada per la editorial 
MediaResponsable i  el Centre d’Investigació Empresa i Societat (CIES), amb la 
col·laboració de la Universitat de Barcelona.  

Les energies renovables, el desenvolupament de productes i serveis eficients, la 
innovació tecnològica, la sensibilització ambiental o la disminució del consum 
energètic, són alguns dels temes que es debatran a la jornada. Entre d’altres ponents, 
hi intervindrà Eugenio Castejón, de l’organització signant Compostadores. 

La trobada tindrà lloc el proper 25 de setembre, de 9.00h a 14.00h a la Sala d’Actes 

de la Facultat d’ Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona (Avda. Diagonal, 
690). L’assistència es gratuïta, però cal confirmació ja que les places són limitades. 

Programa:  http://www.grupcies.com/Ses3Pres250909JornadaEficienciaEn.pdf 

 

 

 

...el vídeo “De la mata a la olla: comercialización campesina y comercio justo”, 
que ha estat produït per Luciérnaga, Alba Sur i la Xarxa de 
Consum Solidari, i que ara es troba disponible a internet.  
Durant els darrers anys, les grans cadenes de 
supermercats han arribat a controlar de manera dominant 
la majoria dels espais de venda de productes alimentaris. 
Per tal de contrarestar els impactes d’aquest model, les 
poblacions de moltes parts del mon han començat a 
organitzar-se i a construir alternatives. 

Aquest documental mostra diverses experiències a 
l’Ecuador, Mèxic, Nicaragua i Catalunya, que tenen l’objectiu comú de democratitzar el 
sistema de producció i distribució d’aliments. 

 
Disponible on line a: http://www.albasud.org/video.php?id=4&section=4 

 

 

 

...participar a la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura que se celebrarà del 
22 al 29 de setembre en el marc de la iniciativa europea de la "European mobility 
week”. Aquesta setmana  pretén ser un nou pas en la conscienciació de l'opinió 
pública sobre la necessitat d'una nova mobilitat urbana, que eviti els efectes negatius 
derivats de l'ús inadequat del cotxe a la ciutat. 

Diverses organitzacions signants  ja estan preparant les seves activitats per a aquest 
esdeveniment. Com per exemple, el Bicicleta Club de Catalunya-BACC, que 
presentarà públicament el nou portal web que han creat per promoure l’ús de la 
bicicleta a la feina  http://www.bicialafeina.com amb consells, experiències, notícies, 
etc. La presentació s’emmarcarà en el Dia sense cotxes que se celebrarà el proper 
22 de setembre.  

Transports Metropolitans de Barcelona-TMB organitza la Gimcama TMB de la 
Mercé, que uns dies abans de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura (el 
dissabte 19 de setembre), ens permetrà conèixer la ciutat d’una manera molt 
especial. Més informació: http://www.gimcanatmbdelamerce.com/ 

 

http://www.grupcies.com/Ses3Pres250909JornadaEficienciaEn.pdf
http://www.albasud.org/video.php?id=4&section=4
http://www.bicialafeina.com/
http://www.gimcanatmbdelamerce.com/
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...que participeu al IXè concurs fotogràfic A peu per la meva ciutat: una aventura 
urbana, que organitza l’Associació pels drets del vianant Catalunya Camina, amb el 
patrocini de Barcelona Camina i Opinòmetre S.L. Fins el 23 de setembre podeu 
presentar les vostres imatges. Es valoraran aquelles fotos que millor reflecteixin la 
mobilitat a peu per la ciutat, vista a través dels vianants i la seva relació amb la 
mobilitat sostenible (transport públic i bicicleta).  

Més informació i bases: 
http://www.catalunyacamina.org/novetats/10_Concurs%20foto%2009.pdf 

 

 

 

 

 

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 

 

http://www.catalunyacamina.org/novetats/10_Concurs%20foto%2009.pdf
mailto:agenda21@bcn.cat
http://www.bcn.cat/agenda21

