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El món local i la societat civil, actors en la lluita mundial contra el canvi climàtic 
 
Del 2 al 6 de novembre passats, Barcelona va ser alguna cosa més que l’espai físic on 
es van fer les Barcelona Climate Change Talks. A més d’acollir les negociacions 
internacionals de la Convenció Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic 
prèvies  a la Conferència de Copenhaguen, la ciutat va mostrar que té un paper 

destacat en la lluita contra el canvi climàtic.  
 
El debat i la mobilització van arribar molt més enllà de les 
parets del centre de convencions. A més de la presència als 
mitjans, des d’entitats, empreses i institucions es van 
organitzar conferències, debats, manifestacions artístiques, 
actes simbòlics... El diumenge 1 de novembre, més de 1000 
persones es van manifestar als carrers de Barcelona, sota el 
lema El clima no està en venda, per mostrar la seva 
reivindicació d’un tractat sobre el clima ambiciós i equitatiu. 
El mateix cap de setmana van tenir lloc més de 5.200 
accions i manifestacions pel clima en més de 180 països, en 

el marc del Dia Internacional de l’Acció per al Clima de 350.org, centrat en la demanda 
de l’establiment d’un màxim de 350 ppm de CO2 a l’atmosfera. 

mailto:agenda21@bcn.cat
http://www.bcn.cat/agenda21
http://portalsostenibilidad.upc.edu/
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La presència institucional de Barcelona a les Climate Change Talks es va plasmar en 
la conferència inaugural, amb la presència de l’alcalde Jordi Hereu, i en els actes 
complementaris a les sessions oficials (side events), incloent la participació de la 
regidora Imma Mayol en les presentacions sobre el mapa de ruta dels governs locals 
per al clima i sobre el pacte europeu d’alcaldes i alcaldesses. Per altra banda, el 
Consell Municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat de Barcelona va aportar a la reunió 
una trentena d’observadors, acreditats a través de l’Ajuntament de Barcelona i l’ICLEI - 
Local Governments for Sustainability, associació internacional de governs locals per al 
desenvolupament sostenible. 
 
Més informació: 
 
Web del secretariat de la Convenció Marc de les Nacions Unides sobre Canvi Climàtic: 
http://unfccc.int 

Web de les Barcelona Climate Change Talks, amb accés directe als textos definitius 
dels grups de treball i informació sobre els actes paral·lels que es van organitzar per 
tot Catalunya: http://www.bcnclimatechange.org/ 
 
Document elaborat per l'Àrea de Medi Ambient de l'Ajuntament de Barcelona, que 
contextualitza les negociacions climàtiques internacionals a Barcelona i la Cimera del 
Clima de Copenhaguen: 
http://80.33.141.76/agenda21/download_recurs.php?idRecurs=695 
 
Web de l’ICLEI. Hi trobareu informació sobre les reivindicacions del paper del món 
local en la lluita contra el canvi climàtic i les fites assolides en aquest sentit: 
http://www.iclei.org/ 
 
Documentació del side event sobre el Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses i els Plans 
d’Acció per a l’Energia Sostenible organitzat per la Diputació de Barcelona: 
http://www.diba.es/mediambient/Pactealc.asp#4 

 

ACCIÓ 21 

Sessió de FormAcció 21: “Com potenciar el treball en xarxa” 

El passat dimecres 21 d’octubre, com a resposta a 
les demandes expressades per part de les 
organitzacions adherides a l’Agenda 21, es va 
programar  una nova sessió de FormAcció: Com 
potenciar el treball en xarxa. La sessió va constar d’una 
part teòrica on Joan Manuel Parisi, expert en treball en 
xarxa del Secretariat d'Entitats de Sants-Hostafrancs-
La Bordeta, va presentar les potencialitats actuals i 
limitacions en el treball en xarxa i va explicar la seva 

experiència. Tot seguit, Marta Kucharski,  va presentar breument els recursos pràctics 
per al treball en xarxa que ofereix la Secretaria de l’Agenda 21. Finalment es va 
realitzar una dinàmica per recollir aportacions dels participants sobre el treball en xarxa 
en el marc de l’Agenda 21.  

Podeu consultar l’informe de la sessió al següent enllaç: 
http://80.33.141.76/agenda21/download_recurs.php?idRecurs=698 

 

 

 

http://unfccc.int/
http://www.bcnclimatechange.org/
http://80.33.141.76/agenda21/download_recurs.php?idRecurs=695
http://www.iclei.org/
http://www.diba.es/mediambient/Pactealc.asp%234
http://80.33.141.76/agenda21/download_recurs.php?idRecurs=698
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Intercanvi entre l’Agenda 21 Local de Viena i la de Barcelona 

 

Una delegació formada per dinou tècnics i polítics de 
l'Agenda 21 de Viena va visitar Barcelona el passat 
mes d’octubre. La visita va ser organitzada per 
l'Ecoinsitut com a retorn d'una visita anterior de 
Barcelona a Viena.  

El 16 d'octubre es va organitzar  a la Fàbrica del Sol 
una sessió d'intercanvi amb l'equip tècnic de l'Agenda 21 de Barcelona. L'interès 
principal del grup de Viena era conèixer el desplegament de l'Agenda 21 de Barcelona 
al territori i el funcionament de la xarxa de signants del Compromís ciutadà per la 
sostenibilitat. En dies anteriors, els vienesos havien tingut també l'oportunitat de veure 
sobre el terreny projectes i actuacions relacionades amb la millora de la sostenibilitat i 
l'Agenda 21 a Gràcia i a la Trinitat Nova. A Gràcia, va actuar d'amfitrió Francesc 
Roma, fins fa poc coordinador de l'Agenda 21 al districte de Gràcia. A la Trinitat 
Nova, la visita va ser guiada per Diosdado Rebollo, de l'Associació de Veïns de la 
Trinitat Nova. 

L'Agenda 21 de Viena té una metodologia comuna per a tota la ciutat, però es 
desplega per districtes a través de grups de treball formats per veïns i veïnes que 
desenvolupen projectes. El centre d'interès és la millora de la qualitat de vida. Es posa 
l'èmfasi en la creació de cultura de la participació i en l'aproximació entre ciutadans i 
polítics. Més informació: http://www.la21wien.at 

 

L’Agenda 21 de Barcelona, present al III Encuentro de de Ciudades 
Iberoamericanas por la Sosteniblidad 

Terrassa va acollir, els dies 3 i 4 de novembre, el III 
Encuentro de de Ciudades Iberoamericanas por la 
Sosteniblidad. La trobada va reunir acadèmics, polítics, 
tècnics i gestors regionals i de municipis relacionats amb 
la planificació ambiental de Colòmbia, Cuba, Espanya, 
Mèxic, Nicaragua, Paraguay, Perú i Xile, entre d’altres. 
L'acte va ser organitzat per la Red Iberoamericana de 
Estudios Ambientales Urbanos, la Càtedra UNESCO de 
Sostenibilitat de la UPC, l'Institut de Ciència i Tecnologia 
Ambiental de la UAB i l'Instituto de Estudios Ambientales 
(IDEA) de la Universidad Nacional de Colombia. 

En el marc de la trobada, l’Ajuntament de Barcelona va tenir l’oportunitat de presentar 
l’experiència del Compromís ciutadà per la sostenibilitat. En el torn d’intervencions que 
va seguir a la presentació les qüestions i reflexions dels assistents es van centrar en el 
grau d’incidència real de l’Agenda 21 en la sostenibilitat de la ciutat i en el seguiment a 
través d’indicadors. Més informació: http://www.encuentro.upc.edu 

 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.la21wien.at/
http://www.encuentro.upc.edu/
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INICIATIVES 21 

 

Tallers de reducció de residus a la llar durant la Setmana Europea per a la 
Prevenció dels Residus 

Ets conscient de que les teves activitats diàries generen molts residus i molt diversos? 
Si vols conèixer-los millor i saber com reduir-los i minimitzar el seu impacte en el 
nostre entorn, et convidem a assistir al Taller sobre reducció de residus a la llar que 
es realitzarà en diversos centres cívics i equipaments de la ciutat. L'activitat és 
organitzada per l'Ajuntament de Barcelona i Barnamil en el marc de la Setmana 
Europea per la Prevenció dels Residus. 

Seran tallers dinàmics, entretinguts, on a través del treball col·lectiu s'aprendrà a reduir 
els residus, reutilitzar, reciclar i intentar allargar la vida dels productes 
 
Dates i llocs de realització: 

 

 

 

Nous signants del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 
 
Universitat Internacional de Catalunya-UIC 

N2A Producciones Publicitarias S.L. 

Associació Mont d'Orsà de Veïns de Vallvidrera 
 
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  

Lluïsos de Gràcia 

 

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 

 

Dilluns 23 de novembre de 18.30 a 20h 

Aula Ambiental del Punt Verd de barri     de 

la Sagrada Família 

Lepant, 281-283 (Lepant / Provença). 08025 

Barcelona 

Tel. 93 435 05 47 info@aulambiental.org 

 

Dimarts 24 de novembre de 18.30 a 20 h 

Centre Cívic Joan Oliver (Pere Quart) 

Comandant Benitez, 6. 08028 Barcelona 

Tel. 93 339 82 61 

perequart@clublleuresport.com 

ccperequart@bcn.cat 

 

Dimecres 25 de novembre de 18.45 a 19.15h 

Centre Cívic Can Castelló 

Castelló, 1-7. 08021 Barcelona 

Tel. 93 200 83 11 

 

cciviccastello@esport3.org 

infocastello@esport3.org 

 

Dimarts 24 de 10h a 12h (adreçat al grup de 

gent gran del Centre Cívic, però obert a tots 

els públics) 

Dijous 26 de 17h a 19h (per a tots els públics) 

Centre Cívic Parc-Sandaru 

Buenaventura Muñoz, 21. 08018 Barcelona 

Tel. 93 309 06 35 info@ccparcsandaru.cat 

http://www.bcn.cat/agenda21/xarxadactors/signants.htm
http://www.bcn.cat/agenda21/accio21/signants/plans.htm
mailto:info@aulambiental.org
mailto:perequart@clublleuresport.com
mailto:ccperequart@bcn.cat
mailto:cciviccastello@esport3.org
mailto:infocastello@esport3.org
mailto:info@ccparcsandaru.cat
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El Global Eco Forum sobre Sostenibilitat es consolida en la seva segona edició  

La segona edició del Global Eco Forum (GEF), 
congrés internacional sobre sostenibilitat organitzat 
a Barcelona els dies 26 i 27 d’octubre de 2009, va 
reunir a 300 persones entre ponents i assistents 
provinents de l’empresa privada, administració 
pública i ONG,  per debatre i compartir 
coneixements per la consecució d’un món més 
sostenible i responsable.   

 
Després de l’èxit de la primera edició del 2008, el GEF (www.global-ecoforum.org) s’ha 
consolidat aquest any com un espai de debat internacional i construcció d’idees entorn 
al repte de la sostenibilitat. Al llarg de dos dies de conferències, taules de debat, 
tallers, networking (la xarxa social que se’n deriva segueix activa a http://global-
ecoforum.ning.com) i activitats culturals, el GEF´09 ha remarcat la necessitat de 
(re)incorporar el sentit de responsabilitat en totes les nostres activitats quotidianes, 
professionals i personals, per convertir els impactes negatius en positius.  
 
Entre els ponents destaquen Dimitri Zenghelis,Timo Mäkelä, Juan López de Uralde, 
Dominique Voynet, Jorge Wagensberg, Geneviève Ferone, entre altres. 
El GEF´09 ha estat organitzat per l’associació eco union (www.eco-union.org), amb el 
patrocini de l’Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona, la Generalitat de 
Catalunya, BOSCH, CEMEX i AGBAR.   
 

MÉS RECURSOS 

Catàleg de recursos: canvi climàtic  

El Catàleg de Recursos dels signants de l’Agenda 21 de Barcelona inclou els 
recursos que ofereix la secretaria de l’Agenda 21, els de l’Ajuntament de Barcelona i 
altres institucions públiques,  i els recursos i serveis que ofereixen els  signants de la 
xarxa a altres organitzacions adherides. El catàleg pretén facilitar el coneixement mutu 
i les col·laboracions entre les diferents entitats signants del Compromís Ciutadà per la 
Sostenibilitat. 

Aquest mes, amb motiu de la trobada internacional sobre canvi 
climàtic que ha tingut lloc a Barcelona, volem destacar alguns dels 
recursos que ofereixen els signants per tal de minimitzar els efectes 
de l’escalfament global: 

 

→La Fundació Terra http://www.terra.org inclou a la seva web de 
continguts d’ecologia pràctica tot un seguit de recursos divulgatius 
per a dur a terme una vida més sostenible, amb mitjans tècnics, 
culturals, etc. En destaquem l’Agenda Verda d’activitats ambientals. 

  

→ZeroCo2 és una iniciativa d’Acciónatura i  de la Fundación Ecología y Desarrollo per 
compensar les emissions generades en les nostres activitats. Ofereix la possibilitat de 
participar en projectes que ajudin a reduir les emissions de CO2 i que promoguin un 
model de desenvolupament més sostenible en països pobres.  
Més informació http://www.ceroco2.org/ 

 

 

 

http://www.global-ecoforum.org/
http://global-ecoforum.ning.com/
http://global-ecoforum.ning.com/
http://www.eco-union.org/
http://www.terra.org/
http://www.ceroco2.org/
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Podeu accedir al catàleg directament a través de la següent drecera:  

http://80.33.141.76/agenda21/recursos_signants.php. Recordeu que, si encara no ho 
heu fet, podeu demanar la fitxa que cal omplir  amb els recursos de la vostra 
organització a agenda21@bcn.cat. 
 
 
Dossier digital Jardins  

 

Els jardins tenen avui un significat cultural notable. Són espais distingits, modelats i 
transformats pels éssers humans, on la vegetació és l'element de composició principal. 
Constitueixen un patrimoni de primer ordre, modelen el paisatge i contribueixen a la 

millora de la qualitat de vida de les persones. En aquest 
sentit, catalogar-los, conservar-los i promocionar-los 
són tres prioritats imprescindibles. 
 
Amb l’objectiu de fer més proper un patrimoni sovint poc 
conegut i valorat, l’Observatori del Paisatge de 
Catalunya acaba de crear el dossier digital Jardins.  
consultable en català, castellà, anglès i francès.    
 

El dossier recull, classifica i ordena la principal informació sobre jardins històrics i 
botànics de Catalunya, l'Estat espanyol i la resta del món, però només la que es troba 
disponible a Internet (incloses les institucions i entitats dedicades al seu estudi i 
gestió), i neix amb la voluntat d’esdevenir un espai de referència sobre aquesta 
temàtica,  per a persones especialitzades i per al públic en general interessat, que 
anirà creixent i s’actualitzarà  periòdicament. 
 
El dossier Jardins és el tercer que publica a Internet l’Observatori del Paisatge, 
després del dedicat als paisatges de la pedra seca i als arbres monumentals i 
singulars. Podeu consultar-lo a:  http://www.catpaisatge.net/dossiers/jardins/cat 
 

 

→ PEDAL és una empresa de missatgeria tots els missatgers de la qual circulen en 
bicicleta.  Cada missatger de Pedal fa uns 100 Km diaris, i pot estalviar fins a 5 tones de 
CO2 anuals. A més circulen pràcticament sense generar decibels.  
Més informació: www.pedalbcn.com 

 

→L’exposició sobre canvi climàtic i mobilitat Mou-te amb el planeta, que ofereix 
l’Associació per a la Promoció del Transport Públic  (PTP), explica els  impactes 
que deriven de la mobilitat, especialment pel que fa el canvi climàtic, la contaminació 
atmosfèrica i el consum d’energia. És una exposició adreçada a tots els públics, que 
s'organitza al voltant de 16 plafons explicatius que relacionen la mobilitat amb el 
Compromís de Kyoto, acompanyats d'un audiovisual de 7 minuts.  
Més informació http://www.laptp.org/mou-te 

 

→La Societat Catalana d’Educació Ambiental té publicat un Recull de Recursos 
sobre Canvi Climàtic. Es tracta d’una selecció de documents i recursos pedagògics 
centrats en aquesta temàtica. Consulteu-lo a 
http://www.pangea.org/scea/documents/recullrecursos/14_RRCanviClimatic.pdf 

 

http://80.33.141.76/agenda21/recursos_signants.php
mailto:agenda21@bcn.cat
http://www.catpaisatge.net/dossiers/jardins/cat
http://www.pedalbcn.com/
http://www.laptp.org/mou-te
http://www.pangea.org/scea/documents/recullrecursos/14_RRCanviClimatic.pdf
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US RECOMANEM...  

 

... el Portal Sostenibilidad http://portalsostenibilidad.upc.edu. La pàgina pretén ser 
un espai de referència per tots els internautes 
interessats en qualsevol tema relacionat amb la 
sostenibilitat. S’estructura en quatre grans apartats: 
ambiental, social, econòmic i institucional. El portal 
ofereix la informació més significativa de cada tema alhora que també permet 
completar la informació amb recursos i eines específiques. El Portal ha estat creat per 
la Càtedra UNESCO de Sostenibilitat de la Universitat Politècnica de Catalunya. 

 

 

...les ponències presentades durant la Setmana del CADS. El procés participatiu, 
organitzat pel Consell Assessor per al 
Desenvolupament Sostenible de Catalunya 
(CADS), coincidint amb el seu 10è aniversari,  
per definir els "Reptes per la Sostenibilitat de 
Catalunya", s'ha completat.  
A la web http://www.reptessostenibilitat.cat podeu consultar els materials resultants del 
fòrum on-line i de la setmana del CADS, a més de descarregar-vos les ponències que 
es van presentar durant la setmana.  

 

 

 ... la xerrada i documental “Moviment Sem Terra: 
una experiència política participativa”.  Un grup de 
joves catalans que van participar en el projecte Zumbí 
de Nexes i dos integrants brasilers del Moviment Sem 
Terra (MST) relataran en primera persona les seves 
experiències de lluita popular a Brasil. La trobada es 
farà a la Universitat Lliure la Rimaia, (C/Casanovas, 

17) el proper 22 de novembre a les 18h. Per més informació: http://www.nexescat.org 

 

                        

... el Docufòrum: "Receptes per al desastre" de John Webster, 
documental en clau còmica sobre les vivències i situacions d'una 
família que es proposa passar un any a dieta de petroli. Es 
projectarà i després hi haurà un debat posterior a la Sala d’actes del 
Centre Cívic Sagrada Família (C/Provença, 480), el proper 10 de 
desembre a les 20h. Aquesta activitat ha està organitzada pel 
l’Aula Ambiental de la Sagrada Família. Més 
informació:www.aulambiental.org 

 

 
.... el debat sobre el sobreempaquetatge als comerços catalans: anàlisi i 

propostes de reducció, que organitza la Fundació per a la 
Prevenció de Residus i el Consum Responsable en el marc de la 
Setmana Europea per a la Prevenció de Residus. Es farà el dijous 26 
de novembre, de 9.30 a 13 h, a la Residència d'Investigadors 
(C/Hospital, 64). Més informació: http://www.residusiconsum.org 

http://portalsostenibilidad.upc.edu/
http://www.reptessostenibilitat.cat/
http://www.nexescat.org/
http://www.aulambiental.org/
http://www.residusiconsum.org/
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ACTIVITATS 

DEL CONSELL MUNICIPAL DE MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT 

El passat 11 de novembre  va tenir lloc al Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona 
la darrera reunió plenària anual del Consell 
Municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat. 
En aquesta sessió, moderada per la 
Vicepresidenta  Primera del Consell, Imma 
Mayol, es va presentar l’informe de gestió de 
l’any 2009.  

Jordi Campillo, gerent de l’Àrea de Medi 
Ambient, va exposar les actuacions més 
significatives desenvolupades pels diferents 
vectors i direccions de l’Àrea de Medi Ambient 
durant el 2009 (Energia, Aigua, Residus, Espais 

Verds i Agenda 21). Seguidament, Carles Vàzquez, cap del Departament de Gestió de 
Residus de l'Àrea de Medi Ambient, va presentar la nova contracta de neteja amb 
implantació de la recollida selectiva de la matèria orgànica a Barcelona i Helena 
Barracó, del Departament de Millora Contínua de l’Àrea de Medi Ambient, va presentar 
la Convenció del programa “Ajuntament + Sostenible”.  

La presentació del balanç, i especialment les diverses actuacions de l’Àrea de Medi 
Ambient, van suscitar nombroses intervencions i propostes de treball per part de 
membres del Consell. L’acte va acabar amb un torn obert de paraules. 

Podeu consultar les presentacions al següent enllaç: 
http://80.33.141.76/agenda21/download_recurs.php?idRecurs=700 

 

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://80.33.141.76/agenda21/download_recurs.php?idRecurs=700
mailto:agenda21@bcn.cat
http://www.bcn.cat/agenda21

