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SUPORT A LES ENTITATS I EMPRESES PER FER UNA ECOAUDITORIA DE 

RESIDUS 

La Fundació per a la Prevenció de Residus i el 
Consum Responsable (FPRC) ha elaborat una 
eina virtual: l’ecoauditoria de residus, dirigida a 
entitats, empreses i institucions adherides a 
l’Agenda 21 de Barcelona. S’ha concebut com un 
recurs per què els signants del Compromís ciutadà 
per la sostenibilitat desenvolupin de forma 
autònoma un procés de revisió dels criteris de 
consum de productes, i de generació i gestió dels 
residus. Es vol incidir, així, sobre el sisè objectiu 
del Compromís ciutadà per la sostenibilitat: Reduir 
la producció de residus i fomentar la cultura de 
la reutilització i el reciclatge. 

L’objectiu final és establir una dinàmica permanent de reducció de residus i consum 
responsable que involucri, en diferents funcions, a tots els membres de l’organització i, 
alhora, a aquelles persones o col·lectius que s’hi puguin relacionar. 

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


 
2 

L’ecoauditoria virtual és d’accés lliure, però a més a més les organitzacions 
interessades en posar-la en pràctica poden sol·licitar sense cost econòmic la 
participació en dues sessions de formació i un servei d’assessorament continuat. Les 
organitzacions que s’acullin a aquesta modalitat tutelada a hauran d’assignar un equip 
de treball o responsable específic i estar disposades a dedicar-s’hi activament. 

Totes les organitzacions interessades en participar-hi poden fer arribar la seva 
sol·licitud a la secretaria de l’Agenda 21 fins el 16 de novembre, indicant el nom de 
l’entitat, la persona responsable i les dades de contacte. La primera sessió de formació 
serà el proper 30 de novembre. 

Aquest recurs ha estat elaborat a partir de la prova pilot realitzada amb nou entitats 
signants del Compromís que, durant l’any 2005, van aplicar aquest material a la seva 
organització: Acció Escolta de Catalunya, Associació de Veïns de Sant Andreu, 
Elektron, Fundació Claror- Poliesportiu Marítim, Fundació Pere Tarrés, Justícia i Pau, 
Parcs i Jardins de Barcelona, Universitat Politècnica de Catalunya i Creu Roja 
Catalunya. 

Podeu consultar l’ecoauditoria virtual a: 
http://www.bcn.cat/agenda21/accio21/materials/ecoauditoria_residus/principal.pdf 

 

ACCIÓ 21 

FormAcció 21: Com potenciar el treball en xarxa 

El proper dimecres 21 d’octubre, la Secretaria 
de l’Agenda 21 organitza una nova sessió de 
FormAcció 21: Com potenciar el treball en xarxa. 
Durant la sessió, Joan Manuel Parisi, expert en 
treball en xarxa i membre del Secretariat 
d'Entitats de Sants-Hostafrancs-La Bordeta, 
tractarà sobre les potencialitats actuals i les 
limitacions del treball en xarxa. Seguidament es 
presentaran els recursos pràctics a disposició 
dels signants del Compromís ciutadà per la 
sostenibilitat i finalment es deixarà un espai per les aportacions dels participants sobre 
el treball en xarxa en el marc de l’Agenda 21. 

La sessió serà el 21 d’octubre, de 9.30 a 13.30h, al Centre Cívic Cotxeres Borrell, 
Viladomat, 2-8 (Metro línia 3, Poble Sec). 

El programa FormAcció 21 s’adreça a totes les organitzacions signants del Compromís 
Ciutadà per la Sostenibilitat-Agenda 21 de Barcelona i als membres del Consell 
Municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat. Cal formalitzar la inscripció a la Secretaria 
de l’Agenda 21 (tel. 93 256 25 93, agenda21@bcn.cat).  

 

Iniciatives presentades als Premis d’Acció 21 

El passat 30 de setembre va finalitzar el termini per 
presentar candidatures als Premis Acció 21 2009, 
convocats pel Consell Municipal de Medi Ambient i 
Sostenibilitat. Enguany s’hi han presentat vint-i-dues 
iniciatives. El llistat d’entitats i actuacions que opten a la sisena edició dels premis es 
pot consultar al web de l’Agenda 21 http://www.bcn.cat/agenda21/accio21 

L’acte de lliurament dels premis tindrà lloc el dijous 10 de desembre al Saló de 
Cròniques de l’Ajuntament de Barcelona. 

http://www.bcn.cat/agenda21/accio21/materials/ecoauditoria_residus/principal.pdf
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Estudiants de la UAB fan una diagnosi ambiental dels centres cívics i culturals 
de Barcelona  

En el marc de l’ assignatura Organització i gestió de projectes de la Llicenciatura de 
Ciències Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona, els cent vint estudiants 
de tercer curs han iniciat una diagnosi de fluxos ambientals dels centres cívics i 
culturals signants de l’Agenda 21, definició de propostes de millora i indicadors de 
seguiment.  

Per desenvolupar l’estudi en cada centre cívic, els alumnes, dividits en grups, 
analitzaran els consums d’energia i aigua dels equipaments i els residus generats, així 
com la situació i característiques de l’edifici, les instal·lacions, els usos i la gestió. Amb 
caràcter optatiu, podran estudiar la mobilitat de treballadors i usuaris i l’impacte de les 
activitats. 

El projecte, coordinat pel Dr. Joan Rieradevall, s’ha iniciat amb uns tallers introductoris 
per als alumnes realitzats per la secretaria de l’Agenda 21 de Barcelona, Helena 
Barracó, coordinadora del programa Ajuntament+Sostenible, i Sònia Jiménez, 
responsable de medi ambient del Centre Cívic Can Deu. 

 

 
 

INICIATIVES 21 

Barcelona acull les reunions de les Nacions Unides sobre canvi climàtic aquest 
novembre 

Del 2 al 6 de novembre d’enguany tindrà lloc a 
Barcelona una reunió de la Convenció Marc de 
les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic. 
Seran les darreres sessions de treball oficials 
abans de la Conferència de les Nacions Unides 
sobre Canvi Climàtic que se celebrarà a 
Copenhaguen aquest mes de desembre 
(COP15). El Protocol de Kyoto acaba la seva 
vigència l'any 2012, i el resultat que s'aprovi a 
Copenhaguen donarà lloc a una nova fase. 

Els participants en la negociació d’aquests 
compromisos internacionals són les 192 Parts de la Convenció Marc de les Nacions 
Unides sobre el Canvi Climàtic, amb representants de gairebé tots els països del món. 
També hi són admesos com a observadors diferents organismes de les Nacions 
Unides, unes 67 organitzacions intergovernamentals i 975 organitzacions no 
governamentals.  

Els governs locals com els ajuntaments són considerats un grup principal ("major 
group"), però no tenen accés directe a les reunions de la Convenció. No obstant, 
l’Ajuntament de Barcelona tindrà veu en els actes complementaris a les sessions 

Nous signants del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 

RECICAT (Clúster Català de Reciclatge i Recuperació) 

GREMI DE RECUPERACIÓ DE CATALUNYA 

CENTRE PASSATGE 

La llista completa de signants es pot consultar al web de l’Agenda 21:   
http://www.bcn.cat/agenda21/xarxadactors/signants.htm 

 

http://www.bcn.cat/agenda21/xarxadactors/signants.htm
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oficials de Barcelona (side events) com a membre d'una de  les ONG acreditada com a 
observadora: l'ICLEI - Local Governments for Sustainability, associació internacional 
de governs locals per al desenvolupament sostenible. A més, a través de l’ICLEI s’ha 
pogut sol·licitar l’acreditació dels membres del Consell Municipal de Medi Ambient i 
Sostenibilitat que s’han mostrat interessats.  

La major part de la societat civil no té accés als actes oficials ni als side events, però 
moltes entitats de Barcelona ja s’han mobilitzat, i organitzen activitats i accions de tot 
tipus. La Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona i el Ministeri de Medi 
Ambient, Medi Rural i Marí, amb la col·laboració de la Secretaria de les Nacions 
Unides pel Canvi Climàtic, han creat un espai web dedicat a la conferència de 
Barcelona que inclou una agenda d’actes paral·lels organitzats per tot Catalunya. Des 
de la secretaria de l’Agenda 21 de Barcelona s’enviaran a tots els signants del 
Compromís ciutadà per la sostenibilitat les indicacions per publicar els seus actes i 
declaracions al web. 

Més informació: 

Web de la Conferència de Canvi Climàtic Barcelona 2009: 
http://www.bcnclimatechange.org/ 

Portal web de la Convenció de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic: 
http://unfccc.int 

 

Els centres educatius que fan l’Agenda 21 participen a l’acte de signatura del 
Compromís ciutadà per la sostenibilitat  

El passat 7 d’octubre va tenir lloc al Saló de 
Cent de l’Ajuntament de Barcelona,  per 
novè curs consecutiu, l’acte de Signatura del 
Compromís ciutadà per la sostenibilitat per 
part dels centres educatius del programa 
Agenda 21 Escolar.  

Representants de 100 centres educatius dels 
264 que participen aquest curs en el 
programa van ratificar el seu compromís amb 
el medi ambient i la sostenibilitat. La seva 
contribució es concreta en projectes i 
accions de millora dels centres i el seu entorn proper. Aquest any 27 centres han 
començat un pla triennal i han rebut el distintiu d'Escoles + Sostenibles. 

Més informació: http://www.bcn.cat/agenda21/a21escolar 

 

http://www.bcnclimatechange.org/
http://unfccc.int/
http://www.bcn.cat/agenda21/a21escolar/index.htm
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MÉS RECURSOS 

El catàleg de recursos ja és una realitat  

En els darreres edicions de l’Info 21 s’han anat presentant diferents recursos oferts 
pels signants de l’Agenda 21. A partir d’ara, a més, el Catàleg de Recursos dels 
signants de l’Agenda 21 de Barcelona està disponible íntegrament a la web. El nou 
catàleg integra els recursos que ofereix la secretaria de l’Agenda 21 per a la realització 
dels plans d’acció, els que ofereixen l’Ajuntament de Barcelona i altres institucions 
públiques i els que ofereixen els mateixos signants de la xarxa a altres entitats 
adherides. El catàleg facilitarà el coneixement mutu i les col·laboracions. 

Podeu accedir al catàleg directament a través del següent hipervincle: 
http://80.33.141.76/agenda21/recursos_signants.php 

O bé des del web d’Acció 21: http://www.bcn.cat/agenda21/accio21 (apartat Materials 
de suport > Catàleg de recursos) 

Recordeu que, si encara no ho heu fet, podeu demanar la fitxa que cal omplir  amb les 
vostres ofertes a agenda21@bcn.cat i seran incorporades al catàleg. 

 

US RECOMANEM...  

 ... el programa d’activitats de La Fàbrica del Sol. Aquesta tardor les 
activitats giren entorn els residus que generem, els diferents 
tractaments que reben i les possibilitats al nostre abast per reduir-ne la 
producció amb imaginació. Moltes de les activitats s’han organitzat en 
col·laboració amb signants del Compromís: Clabsa, Projecte Rius, 
Roada, Barnamil, Entitat Metropolitana dels Serveis Hidràulics i del 
Tractament de Residus). 

 Aquest mes destaquem les sessions de formació que ofereix SIRESA a tots els 
signants de l’Agenda 21. Les sessions tracten temes com La gestió dels residus 
comercials, Bones pràctiques mediambientals 
a les activitats econòmiques i Què és un Punt 
Verd?. Són gratuïtes, duren aproximadament una 
hora i s’adrecen a grups de 15-20 persones. Hi ha 
la possibilitat de demanar una sessió a mida sobre 
altres temes. Si voleu oferir aquesta formació als 
vostres treballadors, socis o usuaris no dubteu en 
adreçar-vos a siresa@siresa.cat  

http://80.33.141.76/agenda21/recursos_signants.php
http://www.bcn.cat/agenda21/accio21
mailto:agenda21@bcn.cat
mailto:siresa@siresa.cat
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Totes les activitats són gratuïtes però cal inscripció prèvia. Podeu consultar el 
programa complet al web de l’Agenda 21: www.bcn.cat/agenda21/ 

 

...l’exposició europea de canvi climàtic que s'instal·larà al Palau Robert del 2 al 13 
de novembre, coincidint amb la celebració a 
Barcelona de la darrera sessió negociadora prèvia a 
la cimera sobre canvi climàtic de Copenhaguen. 

A Catalunya, l'exposició compta amb suport del 
Departament de Medi Ambient i Habitatge de la 
Generalitat. 

http://ec.europa.eu/spain/barcelona/noticies/090916_ca.htm 

 

...el programa Terra Verda a TVE2  

Ja s'ha començat a retransmetre el nou programa Terra Verda de TVE2 Catalunya, 
dirigit pel periodista José Luis Gallego i dedicat al medi ambient a Catalunya. En el 
primer programa hi ha participat Barnamil fent una ecoauditoria domèstica de l'aigua. 
Ja hi ha l'enllaç per veure el programa on-line!  

http://www.rtve.es/mediateca/videos/20090921/terra-verda-plantem-cara-les-
sequeres/589375.shtml 

 

...els concursos de fotografia de l’ Associació Hàbitats-Projecte Rius i del Gremi 
de Recuperadors de Catalunya 

Des de l'Associació Hàbitats - Projecte Rius es convoca 
el concurs Esquitxos de fotografia. L'edició d'enguany, 
amb el títol Enfoca, Dispara, pretén copsar els efectes 
negatius de l'acció humana sobre els espais fluvials. 

Podeu fer arribar les vostres fotografies a la seu de 
l'Associació Hàbitats fins al 30 d'octubre. Enfoqueu i 
porteu allò que el riu no vol! 

Podeu consultar les bases del concurs: www.projecterius.org 

 

 El Gremi de Recuperadors de Catalunya organitza el 
primer concurs de fotografia sobre la recuperació i el 
reciclatge: Cuidamos el Medio Ambiente: la 
recuperación y el reciclaje. Les categories inclouen 
la recuperació i el reciclatge de vehicles fora d’ús, 
metalls, vidre, paper, plàstics i invents relacionats 
amb el reciclatge. També hi ha altres categories 
obertes a les propostes dels participants, com la 
recuperació i el reciclatge en altres països. 

Més informació: http://www.gremirecuperacio.org/concurso_fotos_participa.asp 

 

http://www.bcn.cat/agenda21/
http://ec.europa.eu/spain/barcelona/noticies/090916_ca.htm
http://www.rtve.es/mediateca/videos/20090921/terra-verda-plantem-cara-les-sequeres/589375.shtml
http://www.rtve.es/mediateca/videos/20090921/terra-verda-plantem-cara-les-sequeres/589375.shtml
http://www.projecterius.org/
http://www.gremirecuperacio.org/concurso_fotos_participa.asp
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...el documental L’Era de l’estupidesa (The Age Of Stupid) 

El 22 de setembre passat es va fer a Barcelona l’estrena 
mundial de The Age of Stupid, un documental sobre el canvi 
climàtic presentat per l’actor Peter Postlethwaite, format per sis 
històries reals de sis persones que viuen en quatre continents 
diferents. La pel·lícula recalca dues qüestions imminents: els 
milions de pobres de l’anomenat Tercer Món, que aviat 
deixaran de ser pobres i podran (i voldran) consumir i la posició 
dels experts en alternatives energètiques, que no tenen cap 
dubte que aquestes, perquè siguin alternatives de debò, 
s’hauran de desplegar a escala industrial. 

 

 

...el llibre Nanomundos, multiconflictos de Jorge Riechmann 

La milionèsima part d’un mil·límetre ja fa temps que té denominació pròpia: el 
nanòmetre. Unes unitats que engloben un potencial de revolució tecnològica que pot 
modificar esferes de la nostra vida quotidiana, però que encara formen part d’un 
univers desconegut socialment. Hi ha molt poc coneixement sobre els possibles 
efectes tòxics i sobre les conseqüències dels materials nanoestructurats sobre 
aspectes tan vitals com la salut, l’alimentació, el medi ambient i la societat. 

Jorge Riechmann, investigador, poeta i professor de la UB, és l’encarregat de 
coordinar un conjunt d’assaigs que intenten aproximar-nos a aquesta nova realitat. 

 

...la 1ª conferència espanyola Passivhaus  

L’estàndard passivhaus és un edifici amb un consum energètic molt baix i un confort 
tèrmic molt alt. En aquesta primera conferència es donarà a conèixer l’estàndard i la 
seva implementació als països centreeuropeus, al sud d’Europa i Espanya.  

La conferència es farà a la seu del Col·legi d’Arquitectes el 30 d’octubre. L’organitza la 
Plataforma Edificación Passivhaus amb el suport del Col·legi d’Arquitectes de 
Catalunya, Arquitectura i Sostenibilitat i l’Ajuntament de Barcelona. 

Més informació: http://www.plataforma-pep.org 

 

 

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 
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http://www.plataforma-pep.org/
mailto:agenda21@bcn.cat
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