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ES LLIUREN ELS PREMIS ACCIÓ 21 2009 

El passat 10 de desembre, el Saló 
de Cròniques de l’Ajuntament de 
Barcelona es va omplir amb els 
treballadors, socis i col·laboradors 
de les organitzacions 
reconegudes amb els premis 
Acció 21 2009 i altres signants del 
Compromís ciutadà per al 
sostenibilitat que no es van voler 
perdre l’acte de lliurament. 

En el marc d’aquest acte, Jordi 
Garcia i Jané, expert en coopera-
tivisme i economia solidària, va 
oferir una xerrada sobre aquesta 
temàtica, amb freqüents referències a la filosofia de treball de les entitats i empreses 
presents a la sala. Seguidament, Miquel Reñé, secretari del Consell Municipal de Medi 
Ambient i Sostenibilitat, va llegir l’acta del Jurat i la Cinquena Tinenta d’Alcalde Imma 
Mayol va lliurar un diploma de reconeixement tant a les entitats guardonades com a 
totes les presentades a la convocatòria. 

 

mailto:agenda21@bcn.cat
http://www.bcn.cat/agenda21
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Els premiats van intervenir presentant els seus projectes. Els premis d’enguany han 
estat per a la Universitat Autònoma de Barcelona per la iniciativa La Gotimplora: 
una eina per a prevenir els residus d'envasos i per a consumir conscientment aigua; 
Laboris pel Sistema Oli-Verd; el Bicicleta Club de Catalunya per La Biciescola; 
Barnamil pel projecte Llars Verdes, un repte comú i Drap Art pel Festival 
Internacional de Reciclatge Artístic de Catalunya. 

El Jurat va distingir també amb una Menció especial la Cursa de transports de 
l’Associació de Promoció del Transport Públic; la Calçotada de l'hort presentada 
per l’Associació de Mares i Pares del CEIP La Sedeta i el projecte Sostenibilitat 
empresarial i la tasca social de Gràfiques Ortells, el CEIP Eulàlia Bota i Intermón – 
Oxfam. 

Després d’unes paraules de reconeixement de la regidora Imma Mayol, els premiats 
es van fer una foto de grup i es va fer un petit pica-pica a la Sala Ciutat. 

En les seves deliberacions, el Jurat havia proposat donar visibilitat a les iniciatives 
premiades de manera palpable al llarg de l’acte. Així, Laboris va exposar el seu vehicle 
elèctric a la plaça de Sant Jaume, Gràfiques Ortells va mostrar la llibreta solidària 
il·lustrada amb dibuixos dels alumnes del CEIP La Sedeta, Drap Art va distribuir 
invitacions al Festival de Reciclatge Artístic i la Universitat Autònoma de Barcelona va 
obsequiar tots els assistents amb una gotimplora. 

Felicitats a tots els premiats! 

Més informació sobre les iniciatives i entitats guardonades:  

http://www.bcn.cat/agenda21/accio21/premis.htm 

http://w3.bcn.es/V52/Serveis/Noticies/V52NoticiesLlistatNoticiesCtl/0,2138,100671812
_104264490_1_1081516178,00.html?accio=detall&home= 

 

 

ACCIÓ 21 

Convenció Ajuntament + Sostenible 

L’Ajuntament de Barcelona està organitzant la Convenció Ajuntament+Sostenible, un 
moment de reflexió col·lectiva que ha de contribuir a valorar i aprendre de les 
actuacions passades i a plantejar les prioritats futures de treball del programa 
d’ambientalització interna que l’Ajuntament està impulsant des del 2001. 

La Convenció es planteja com una eina clau per posar en comú les iniciatives 
d’ambientalització dels diferents sectors de l’Ajuntament, sovint desconeguts per la 
resta de dependències, i per trobar punts de consens i assolir acords vers els objectius 
i l’estratègia i a emprendre. 

L’esdeveniment culminant de la Convenció Ajuntament+Sostenible tindrà lloc el març 
de 2010, però el plantejament no és realitzar únicament un acte d’un dia de durada, 
sinó que inclou un procés participatiu previ per tal d’obrir vies de comunicació i 
intercanvi de coneixements, promoure la complicitat, engrescar cada treballador i 
treballadora a col·laborar i treballar proactivament en fer de l’Ajuntament una 
organització el més sostenible possible. 

Més informació: http://www.convencioajuntamentsostenible.cat 

 

http://www.bcn.cat/agenda21/accio21/premis.htm
http://w3.bcn.es/V52/Serveis/Noticies/V52NoticiesLlistatNoticiesCtl/0,2138,100671812_104264490_1_1081516178,00.html?accio=detall&home=
http://w3.bcn.es/V52/Serveis/Noticies/V52NoticiesLlistatNoticiesCtl/0,2138,100671812_104264490_1_1081516178,00.html?accio=detall&home=
http://www.convencioajuntamentsostenible.cat/
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El valor afegit de la coordinació d’accions individuals quotidianes 

El 20 de novembre es va celebrar a la 
Biblioteca de Catalunya l’Esmorzar d’Acció 
21 Accions quotidianes coordinades; del gra 
de sorra a la bola de neu, convocat pel 
Consell Municipal de Medi Ambient i 
Sostenibilitat en el marc del programa 
d’activitats per a les organitzacions signants 
de l’Agenda 21. 

L’esmorzar es va dedicar a la presentació 
d’iniciatives que promouen la implicació de la 
ciutadania en la construcció d’una ciutat més 
sostenible i que aglutinen actes quotidians 
individuals o familiars, partint del principi que el tot és més que la suma de les parts. 

S’hi van exposar tres experiències: 

-Llars verdes, un repte comú, a càrrec de Júlia Mérida de Barnamil. 

-Laboris: Economia social innovadora i sostenible, a càrrec de Jesús Vicente González 
de Laboris.  

-Programa d’activitats de sensibilització i educació ambiental del Centre Cívic el Coll, a 
càrrec de Xavier Franch del Centre Cívic el Coll. 

Després de les presentacions, es va obrir un animat torn d’intervencions i preguntes 
dels assistents.  

Podeu consultar les tres presentacions a la web:  

http://www.bcn.cat/agenda21/accio21/activitats21/esmorzars21.htm 
 

 

Avaluació dels recursos de l'Agenda 21, debat i propostes per al 2010 

El passat 16 de desembre es va realitzar la 
sessió d’avaluació dels recursos de la 
Secretaria de l’Agenda 21, a la seu de la 
Secretaria. Durant la sessió es van presentar 
els resultats i conclusions del qüestionari 
d’avaluació on-line i es van recollir propostes 
sobre possibles línies de treball futures i 
temàtiques clau a abordar col·lectivament 
durant l'any 2010.  

Per acabar, els 32 assistents van participar 
en una dinàmica que tenia per objectiu 
reflectir els vincles existents entre les diverses organitzacions, aconseguint crear un 
sociograma tridimensional. 

Finalment es va convidar tothom a un pica-pica amb brindis i els assistents van poder 
visitar el local remodelat que acull la Secretaria de l’Agenda 21, l’Agenda 21 Escolar i 
el Servei de Documentació d’Educació Ambiental. 

Podeu consultar la presentació de la sessió i les propostes dels assistents sobre els 
temes a treballar l’any 2010 al web de l’Agenda 21:  

http://80.33.141.76/agenda21/download_recurs.php?idRecurs=709 

 

http://www.bcn.cat/agenda21/accio21/activitats21/esmorzars21.htm
http://80.33.141.76/agenda21/download_recurs.php?idRecurs=709
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INICIATIVES 21 

Les entitats i empreses de Barcelona, amb el Park Güell 

Sota un sol esplèndid, diversos signants de 
l’Agenda 21 i integrants d’altres col·lectius de 
Barcelona van anar al Park Güell el matí del 25 de 
novembre per demostrar la seva estima per aquest 
parc emblemàtic, patrimoni de la humanitat. Els 
participants havien respost a la invitació de 
l’Ajuntament de Barcelona per col·laborar en una 
plantada, en el marc del Pla integral d’actuacions 
del Park Güell. La seva contribució va consistir en 
plantar Agapanthus africanus (flor de l’amor) en 
una àrea propera a les Tres Creus. La setmana 

anterior, alumnes d’escoles veïnes del parc també havien plantat Agapanthus i 
llentiscles al costat del pont dels Enamorats. Els Agapanthus floriran a la primavera i 
serà una bona ocasió per anar a visitar el parc novament i veure els resultats de la 
plantada. 

Coincidint amb aquest acte, s’ha editat el llibret El Park Güell: natura i arquitectura, 
que difon el valor de la combinació d’arquitectura i art gaudinià amb  la biodiversitat 
vegetal del parc, El llibret es va donar als participants a la plantada i s’enviarà 
properament per correu a tots els signants de l’Agenda 21. 
 

Entitats participants a la plantada al Park Güell 

Associació Catalana d'Empreses 
d'Enginyeria i Consultoria Independents de 
Catalunya (ASINCA) 

Associació Amics del Jardí Botànic 

Associació Benestar i Desenvolupament 
(ABD) 

Associació Catalana d'Amics de les 
Orquídies 

Carlitos y Patricia 

Centre Cívic L'Elèctric  

Centre d'Higiene Mental de Les Corts 

Creu Roja 

Escola Taller Ciutat Sostenible (Barcelona 
Activa) 

Fàbrica del Sol (grup de ciutadans i 
ciutadanes a títol particular)  

Federació ECOM 

Fundacio Claror 

Gràfiques Ortells 

Grup d'Estudis del Coll-Vallcarca 

Horts urbans: representants de l’hort de 
Pedralbes, l’hort Torre Melina i l’hort de l'Avi 
(El Coll) 

Hospital Plató 

N2A Producciones Publicitarias SL 

Obra Social Sta. Lluïsa de Marillac 

SIRESA 

  

 

Nous signants del Compromís ciutadà per la sostenibilitat 
 

 LABORA SINAPSIS 

 

AIRUN INFRASTRUCTURA I EXPOSICIONS S.L  

 

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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Curs monogràfic Metodologies participatives per a la transformació social 
 
El curs Metodologies participatives per 
a la transformació social, que organitza 
SETEM del 15 de gener al 13 de juny 
de 2010, mostra la utilitat i necessitat 
de la participació en la generació de 
processos de transformació personal i 
social, i com l'aplicació de metodologies 
i enfocaments educatius participatius en els processos grupals possibiliten la 
implicació, la millora de la comunicació, l'apropiació i l'apoderament dels grups que 
podran facilitar els seus processos amb aquestes metodologies.  

Les tècniques es poden utilitza a l'àmbit de processos de desenvolupament, 
iniciatives socials o a capacitació. El curs consta de 108 hores en total repartides en 
18 sessions. Es durà a terme un divendres, dissabte i diumenge al mes al c/ Bisbe 
Laguarda, 4. 

Més informació i programa: http://www.setem.cat/pdf/dinamiques2010_cast.pdf 

 

Jornades: l'escalfament global. Incineració de residus, solució o problema? 

Les Jornades tècniques de debat 
L'escalfament global. Incineració de 
residus, solució o problema? que organitza 
el Centre d’Ecologia i Projectes 
Alternatius (CEPA) i Ecologistes de 
Catalunya, tindran lloc els propers 30 de 
gener i 1 de febrer del 2010 a Barcelona. 
Les jornades volen oferir un espai de 
confluència de coneixement i de debat 
divers sobre les conseqüències ambientals, 
sanitàries, econòmiques i socials que 
ocasionen els models de gestió que inclouen la incineració dels residus. 

En el marc de les Jornades és presentaran experiències reals de gestió preventiva 
de residus municipals, les quals fonamenten la presentació del Pla alternatiu de 
gestió de residus de Catalunya. 

Més informació i programa:  

http://www.cepa.cat/tl_files/downloads/downloads%20cepa/triptic%20jornades1.2009.pdf 

 

MÉS RECURSOS 

Nova publicació: Cuinant el planeta 
 

Des de el passat mes d’octubre està disponible 
una nova publicació que dóna xifres, fets, 
preguntes i propostes sobre el canvi climàtic i el 
sistema alimentari global. El dossier Cocinando el 
planeta, elaborat per GRAIN, Entrepueblos, 
l’Observatori del Deute en la Globalització, la 
Xarxa de Consum Solidari i Veterinarios Sin 

 

 

 

http://www.setem.cat/pdf/dinamiques2010_cast.pdf
http://www.cepa.cat/tl_files/downloads/downloads%20cepa/triptic%20jornades1.2009.pdf
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Fronteras, pretén aprofundir en la denúncia, posicionar la problemàtica en el centre 
del debat actual i exigir justícia climàtica.  

El llibre planteja que, en el debat sobre el canvi climàtic, resulta urgent qüestionar 
l’actual model agroalimentari, posar en evidencia com és una gran part del 
problema i com la seva transformació pot ser part de la solució. 

Podeu descarregar-vos-el a:  
http://www.xarxaconsum.net/images/stories/Llibres/cocinandoplaneta.pdf 

 

 
Obert el 13è Concurs d’Idees Ambientals i Sostenibles 

La Universitat Politècnica de Catalunya cerca idees, projectes i accions 
innovadores que fomentin la sostenibilitat i que siguin aplicables en l’àmbit local. La 
convocatòria 2010 del Concurs d’Idees Ambientals i Sostenibles valorarà 
especialment aquelles propostes que ajudin a reduir les emissions i el consum de 
recursos i que aportin solucions enginyoses que facilitin i engresquin la participació 
ciutadana en la millora ambiental.  

Com en anys anteriors, hi ha dues categories de premis: una adreçada a estudiants 
universitaris i una oberta a titulats universitaris, tècnics de gestió pública,  personal 
universitari, món educatiu i món associatiu. El termini de presentació d’idees 
finalitza el 15 de març de 2010. 

Més informació: http://www.univers.upc.edu/concursos/ideesambientals 

 

 
Catàleg de recursos: Cessió de la sala d’activitats de la seu de la Secretaria 

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. 

 

Podeu accedir al catàleg directament a través de la següent drecera: 
http://80.33.141.76/agenda21/recursos_signants.php i 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. 

Aquest mes volem destacar un dels recursos que la Secretaria de l’Agenda 21 
ofereix a les organitzacions signants: la nova sala d’activitats del recent remodelat 
espai de la seu de la Secretaria (c/Nil i Fabra 20). 
La sala, que té un aforament per a unes 40 persones,   
permet dur a terme un ampli ventall d’activitats: xerrades, reunions, cinefòrums, 
tallers, etc.  Consta també de projector, ordinador i pissarra.  
La sala es cedeix de manera gratuïta a aquelles organitzacions signants que la 
sol·licitin, sempre i quan l’activitat demanada es dugui a terme entre les 9,30h i les 
18h de la tarda. 

Si esteu interessats només cal que la reserveu per telèfon 93 256 25 93 o per correu 
electrònic  agenda21@bcn.cat 

http://www.xarxaconsum.net/images/stories/Llibres/cocinandoplaneta.pdf
http://www.univers.upc.edu/concursos/ideesambientals
http://80.33.141.76/agenda21/recursos_signants.php
mailto:agenda21@bcn.cat
mailto:agenda21@bcn.cat
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US RECOMANEM...  

...que assistiu a la presentació de les dues noves guies d’educació ambiental 
editades per l’Ajuntament de Barcelona: Hotels més sostenibles i Congressos 
més sostenibles. Les guies han comptat amb la col·laboració de Barcelona 
Turisme i el Gremi d’Hotels de Barcelona. L’acte tindrà lloc el dimecres 13 de 
gener, a dos quarts d’onze del matí, a l’Auditori AXA Winterthur (Avda Diagonal 
547). Cal confirmar l’assistència a la secretaria de l’Agenda 21 agenda21@bcn.cat 

 

...que consulteu els primers resultats del 2n Informe del Canvi Climàtic a 
Catalunya, que coincidint amb la Cimera Mundial del Clima (COP15) va presentar 
el Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible (CADS) a Copenhaguen. 
L’informe relata les bases científiques, els impactes, la mitigació i l’adaptació a 
l’escalfament global que s’està duent a terme a Catalunya.  

Consulteu-lo a 
http://www15.gencat.net/cads/AppPHP/images/stories/ambits_de_treball/cimera_co
penhaguen/2n_informe_canvi_climtic_a_catalunya.pdf 

 

...l’exposició Barcelona-Madrid 40 anys 
d’Acció Veïnal. Les federacions 
d'associacions de veïns de Barcelona 
(FAVB) i Madrid (FRAVM) han organitzat 
l'exposició Barcelona-Madrid. 40 anys 
d'acció veïnal. Història de dues ciutats i de 
les lluites urbanes que han forjat el present 
dels seus barris, que s'ha obert alhora a les 
dues ciutats. A la nostra podreu visitar-la al 
Museu d'Història de Barcelona fins l'1 de 
febrer, després serà itinerant pels 
districtes. 

La mostra recull les cent fites més 
importants aconseguides pel moviment veïnal a Barcelona i una vuitantena de 
Madrid, amb el suport d'un web creat especialment per al projecte i il·lustrat amb 
magnífiques fotografies. 

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

 

...que regaleu aquestes festes les llibretes 
solidàries i sostenibles sorgides a partir de la 
col·laboració entre l’impremta Gràfiques 
Ortells, S.L., l’organització Intermon Oxfam i 
el CEIP Eulàlia Bota. En aquesta iniciativa, 
s’ha convertit paper que abans es llençava en 
unes llibretes dissenyades pels nens de 
l’escola, després de rebre una xerrada per part 
d’Intermón, sobre els projectes que duu a terme 
l’organització a Etiòpia. Els beneficis obtinguts 

de venda de les llibretes es destinaran a aquests projectes d’Intermón 
http://www.intermonoxfam.org/es/page.asp?id=892 
 
Si voleu adquirir les llibretes poseu-vos en contacte amb l’Elisabet Sesé, de 
Gràfiques Ortells bet@ortells.net 

 

 

mailto:agenda21@bcn.cat
http://www15.gencat.net/cads/AppPHP/images/stories/ambits_de_treball/cimera_copenhaguen/2n_informe_canvi_climtic_a_catalunya.pdf
http://www15.gencat.net/cads/AppPHP/images/stories/ambits_de_treball/cimera_copenhaguen/2n_informe_canvi_climtic_a_catalunya.pdf
http://www.memoriaveinal.org/
http://www.intermonoxfam.org/es/page.asp?id=892
mailto:bet@ortells.net
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...que visiteu el Centre de Cultura Contemporània de 
Barcelona durant aquestes festes. Dos festivals 
comparteixen l’espai.  

Fins el 3 de gener de 2010 hi trobareu el BAC! Festival 
d´Art Contemporani de Barcelona, que en la seva 
desena edició arriba amb noves reflexions, reivindicant el 
paper de la dona en l’art, descobrint amb això nous 
paradigmes de creació: http://www.bacfestival.com/  

I fins el 10 de gener encara hi trobareu l’exposició del 
Festival Internacional de Reciclatge Artístic de 
Catalunya, organitzat per Drap Art: 
http://www.drapart.org/ 

 

 

Tot l’equip tècnic de la Secretaria de l’Agenda 21 us desitja un molt bony any 
2010! 

 

 

 

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.bacfestival.com/
http://www.drapart.org/
mailto:agenda21@bcn.cat
http://www.bcn.cat/agenda21

