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JA ÉS OBERTA LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DE L’AJUNTAMENT 

DE BARCELONA 

El període per presentar sol·licituds de subvencions de l’Ajuntament de Barcelona 
per a l’any 2010 restarà obert del 18 de gener al 16 de febrer. Una de les finalitats 
dels ajuts és fomentar activitats d’interès públic o social que promoguin el 
desenvolupament sostenible de la ciutat. En l’àmbit “medi ambient” es poden 
presentar projectes per a aconseguir els objectius de l’Agenda 21, així com 
iniciatives adreçades a  la protecció i la defensa dels animals. 

Les sol·licituds per concórrer a aquesta convocatòria s’han de formular mitjançant 
impresos normalitzats que es faciliten a les oficines d’atenció al ciutadà i diversos 
punts d’informació i oficines municipals. També es poden obtenir a través del web  
http://w3.bcn.es/V61/Home/V61HomeLinkPl/0,4358,200713899_200726315_1,00.html 

Es recomana que les sol·licituds de projectes de medi ambient es lliurin a l’Àrea de 
Medi Ambient, Torrent de l’Olla, 218-220. L’horari de registre és de dilluns a 
divendres de 9.30 a 14 h. 

mailto:agenda21@bcn.cat
http://www.bcn.cat/agenda21
http://w3.bcn.es/V61/Home/V61HomeLinkPl/0,4358,200713899_200726315_1,00.html
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ACCIÓ 21 

Vuit signants de l’Agenda 21 inicien una ecoauditoria de residus 

Al llarg d’aquest mes de gener, vuit organitzacions signants del Compromís ciutadà 
per la sostenibilitat han iniciat el procés per fer una ecoauditoria de residus, amb el 
suport de la Fundació Catalana per a la Prevenció dels Residus i el Consum 
Responsable. La primera fase consisteix en establir el cronograma i en una visita de 
l’equip assessor per tal d’iniciar l’avaluació de la situació actual pel que fa a 
generació i gestió de residus. 

Les entitats i empreses que fan l’ecoauditoria són Airun, l’Associació de Veïns de 
Vallvidrera, BSM (oficines), el Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de 
Barcelona, el Consorci Parc Collserola, Laboris, els Lluïsos de Gràcia i el  Parc 
del Tibidabo (BSM). 

Al web de l’Agenda 21 podeu consultar la guia per fer una ecoauditoria de residus 
que s’utilitza com a model en aquest procés: 
http://www.bcn.cat/agenda21/accio21/materials/ecoauditoria_residus/principal.pdf 

 

La Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya planteja un pla d’acció 
amb àmplia participació 

La Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya- CONFAVC i la Fundació 
CONFAVC han engegat un procés participatiu per a l’elaboració del seu pla d’acció. En 
el marc d’aquest procés, el passat 23 de desembre es va celebrar una sessió de 
diagnosi participada amb els treballadors i treballadores de les dues entitats. 

Germán Rafales, director del projecte Implica't 
amb els residus, va emmarcar la sessió en el 
compromís adquirit amb l’adhesió a l’Agenda 21 
i va presentar els resultats de les enquestes que 
s’havien passat als treballadors i treballadores. 
L’equip tècnic de la Secretaria de l’Agenda 21 
de Barcelona va presentar el context general, 
així com  els recursos a disposició de les 
organitzacions signants. Es va explicar el 
significat del pla d’acció, les diferents fases 
d’elaboració i el procés participatiu proposat per tal de confeccionar-lo. Es va 
recalcar la importància del pla com a resposta a un compromís i com a invitació a la 
corresponsabilització de tots els membres de les entitats. 

Finalment es va posar en pràctica una dinàmica per a l’elaboració d’una diagnosi 
participativa de la CONFAVC i de la Fundació, significativa pels aspectes a millorar i 
els nous àmbits a treballar. A partir d’aquesta valoració van sortir els principals 
objectius que han de perseguir les línies estratègiques del futur pla d’acció. 

 

Nous signants del Compromís ciutadà per la sostenibilitat 
 
ACEFAT AIE Infraestructures de serveis públics 

Black Entertainment and Lifestyle S.L. 

Recerca i Decreixement R&D 

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/accio21/materials/ecoauditoria_residus/principal.pdf
http://www.bcn.cat/agenda21/xarxadactors/signants.htm


 
3 

 

INICIATIVES 21 

Els signants de l’Acord cívic s’informen sobre el nou servei de gestió de residus 

Al llarg dels mesos de 
novembre i desembre, 
l’Ajuntament de Barcelona va 
realitzar diverses xerrades 
informatives sobre el nou servei 
de neteja i recollida de residus 
de la ciutat, adreçades als 
principals actors econòmics i 
empresarials que són signants 
de l’Acord cívic per una 
Barcelona neta i sostenible: el 
Consell de Gremis de Comerç, Serveis i Turisme de Barcelona, la Fundació 
Barcelona Comerç, el Gremi d’Hotels de Barcelona i PIMEC. 

Les sessions informatives s’ofereixen a altres organitzacions de la ciutat. Es pot 
sol·licitar informació al respecte a través del correu electrònic de l’Acord cívic per 
una Barcelona neta i sostenible (acordcivic@bcn.cat) o bé a través del de l’Agenda 
21 (agenda21@bcn.cat). 

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

 

La segona conferència internacional sobre decreixement es realitzarà a 
Barcelona 

Un efecte positiu de la crisi econòmica del 2008 i 2009 ha estat la reducció de les 
emissions de CO2 , que ha trencat una insostenible tendència a l’alça. Això planteja 
una nova perspectiva i la necessitat d’ampliar la investigació en decreixement. 

La segona Conferència Internacional sobre decreixement econòmic socialment 
sostenible tindrà lloc a Barcelona del 26 al 29 de març de 2010. Es planteja com a 
continuació de la primera (París, abril de 2008) i busca vincular perspectives 
econòmiques, ambientals i socials, destacant polítiques pràctiques i propostes 
concretes. Contemplarà tallers participatius sobre polítiques i acció i posarà èmfasi 
en el desenvolupament d’investigació cooperativa. Inclourà presentacions plenàries 
d’especialistes convidats i taules rodones de reconeguts acadèmics del 
decreixement. 

La inscripció és de 150 euros i  finalitza el 27 de febrer. 

Organitza: ICTA, Universitat Autonoma de Barcelona i Research & Degrowth. 

Més informació:  http://www.degrowth.net/-Barcelona2010 

 

 

mailto:acordcivic@bcn.cat
mailto:agenda21@bcn.cat
http://www.bcn.cat/neta
http://www.degrowth.net/-Barcelona2010
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L'Aula d'Ecologia tractarà sobre avenços tecnològics 

El proper 2 de febrer comença una nova edició del cicle de conferències de l'Aula 
d'Ecologia. Enguany, aquestes sessions, que aborden diferents aspectes 
ambientals, posen l'accent en els avenços tecnològics per a la millora de la 
sostenibilitat. Ben aviat trobareu tota la programació, amb el detall dels 
conferenciants i les temàtiques de cada sessió, a la web www.bcn.cat/mediambient 

L'Aula d'Ecologia tindrà lloc al Centre Cívic Casa Elizalde (València, 302). Totes les 
conferències es faran en dimarts a les 19.30 hores, els dies 2, 9, 23 de febrer; 9, 16 
i 23 de març i 6,13, 20 i 27 d'abril. 

 

El centre cívic El Coll organitza un cicle sobre cooperativisme i economia social 

Sota el títol I davant de la crisi, què podem fer? el centre cívic El Coll vol obrir un 
espai per al debat i l’intercanvi d’experiències al voltant de possibles sortides i 
alternatives a la crisi, des del cooperativisme i l’economia social. Serà una 
oportunitat per conèixer algunes experiències ja consolidades, de la mà dels seus 
protagonistes: 

 Xarxa d’economia solidària, una alternativa real i emancipadora de fer 
economia. Dijous 18 de febrer, a les 20 h. 

 Per un consum més responsable a través de les cooperatives de 
consumidors de productes agrobiològics. Dijous 18 de març, a les 20 h. 

Les sessions tenen lloc al Centre Cívic El Coll (Aldea, 15). Més informació: 
ccelcoll@bcn.cat , tel. 932 562 877. 

 

Nova publicació: Decisions participatives, buscar un sentit comú 

EcoConcern-Innovació Social ha publicat un Paper d’innovació 
social dedicat monogràficament  al consens com a mitjà per 
prendre decisions de forma col·lectiva. El document exposa noves 
aproximacions crítiques basades en el compromís de treballar 
conjuntament, amb una visió més àmplia de la societat i 
considerant els conflictes com a elements motors de transformació. 

Més informació sobre Ecoconcern i les seves activitats: 
http://www.pangea.org/ecoconcern 

 

MÉS RECURSOS 

Dues noves guies d’educació ambiental proposen millorar la sostenibilitat 
dels hotels i dels congressos 

L’Ajuntament de Barcelona posa a la vostra disposició dues noves guies d’educació 
ambiental: 

La Guia de congressos més sostenibles vol contribuir a donar 
resposta al repte que planteja l'organització de congressos com a 
procés generador d'impacte ambiental, integrant la vessant de la 
sostenibilitat en la seva organització. En els últims anys, aquest 
sector ha experimentat una creixent sensibilització, de manera que 
cada vegada és més usual parlar d'esdeveniments sostenibles o 
green events. Els continguts de la guia han estat elaborats per la 
Universitat Autònoma de Barcelona, amb la col·laboració de 
Turisme de Barcelona i el Gremi d’Hotels de Barcelona. 

http://www.bcn.cat/mediambient
mailto:ccelcoll@bcn.cat
http://www.pangea.org/ecoconcern
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La Guia d’hotels més sostenibles, número 36 de la col·lecció 
Guies d’educació ambiental, és una nova eina al servei de tot el 
sector turístic, des dels establiments hotelers i els seus usuaris 
als proveïdors, clients i agents vinculats dels establiments 
hotelers. Ofereix propostes, consells i bones pràctiques i 
estableix pautes de treball aplicables a les instal·lacions, els 
serveis i els usos. La guia ha estat elaborada pel l’Ecoinstitut 
Barcelona, amb la col·laboració de Turisme de Barcelona i el 
Gremi d’Hotels de Barcelona. 

Les noves publicacions es van presentar el 13 de gener a l’Auditori AXA Winterthur, 
en un acte que va despertar gran interès, i particularment per part dels sectors 
implicats. 

Totes dues guies s’enviaran per correu postal als signants de l’Agenda 21 i als 
membres del Consell Municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat. També estan 
disponibles en pdf a: http://www.bcn.cat/agenda21/publicacions/guiesdeducacio.htm 

 

Ajuts a projectes de prevenció i gestió de residus 

L’Agència de Residus de Catalunya ha publicat al DOGC la convocatòria d’ajuts 
econòmics per a l’any 2010 per al foment de la prevenció i la gestió correcta dels 
residus. 

Trobareu el llistat de subvencions i accés a les fitxes on hi ha tota la documentació 
relacionada a cada convocatòria a: 
http://www.arc.cat/ca/agencia/subvencions/index.html#subvencions 

A la pàgina web de Torre Jussana - Serveis associatius podeu consultar d’altres 
modalitats d’ajuts vigents per aquest any 2010: 
http://www.bcn.cat/tjussana/aixotinteressa.html 

 

L’Institut Català d’Energia presenta el Pla 
Renova’t 

L’ICAEN ofereix ajuts per afavorir l’estalvi i la 
millora de l’eficiència energètica, amb tres 
línies de subvencions: electrodomèstics, 
calderes i aires condicionats; finestres, 
obertures i protecció solar i enllumenat per a 
comerços. El termini de presentació de 
sol·licituds finalitza l’11 d’abril. 

El Pla Renova’t d’enllumenat per a comerços contempla el canvi de lluminàries, de 
làmpades i d'equips per altres de més eficients i de major rendiment; la instal·lació 
d’equips de control d’encesa i de regulació de l’enllumenat i la reubicació dels punts 
de llum.  

El Pla Renova’t de finestres, obertures i proteccions solars s’adreça a edificis del 
sector terciari, a edificis plurifamiliars i  a habitatges particulars. Subvenciona tant la 
renovació de les obertures (finestres, portes, vidrieres, claraboies) com la millora de 
la protecció solar de les mateixes mitjançant persianes, gelosies, lamel·les o 
tendals.  

Més informació: http://www.plarenovat2010.cat o www.gencat.cat/icaen  

 

 

http://www.bcn.cat/agenda21/publicacions/guiesdeducacio.htm
http://www.arc.cat/ca/agencia/subvencions/index.html#subvencions
http://www.bcn.cat/tjussana/aixotinteressa.html
http://www.plarenovat2010.cat/
http://www.gencat.cat/icaen
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La declaració de residus de les activitats ja es pot fer per internet  

A partir d’aquest mes de gener de 2010 i com a novetat, es podran tramitar les 
Declaracions de Producció de Residus Municipals a través del web del Institut 
Municipal d’Hisenda www.bcn.cat/hisenda. Al web també hi trobareu una 
demostració de com utilitzar aquesta nova opció: 
http://bcn.cat/hisenda/ca/serveis_padro_sl_demo.html 

 
Catàleg de recursos: Servei de Documentació d’Educació Ambiental 

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. 

 

US RECOMANEM...  

... el II Fòrum Social Català 

Us animem a participar al procés d'elaboració del FSCat. La crida es dirigeix a 
tothom que vulgui combatre la crisi canviant el sistema i construir un món just, 
solidari, no violent i respectuós amb el medi ambient i amb els pobles. El procés és 
totalment obert i l’organització s’encarregarà de facilitar la realització de les 
activitats. 

El Fòrum se celebrarà els dies 29, 30 i 31 de gener a la seu central de la 
Universitat de Barcelona, a la plaça Universitat. Les principals línies temàtiques 
seran les causes de la crisi global (ecològica i del territori, social i econòmica, 
democràtica i dels pobles), les conseqüències  de la crisi global i les alternatives a 
un món en crisi. 

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

Aquest mes volem destacar el Servei de 
Documentació d’Educació Ambiental de la 
Societat Catalana d’Educació Ambiental i 
l’Ajuntament de Barcelona. És un centre 
especialitzat en informació i recursos d’educació 
ambiental adreçat a persones i entitats 
interessades en el treball educatiu per la 
sostenibilitat, especialment en l’àmbit urbà. Està 
ubicat al carrer Nil Fabra, 20 baixos.  

 
Telèfon: 932 562 592. Correu-e: documentacioambiental@bcn.cat 

L’horari és de dilluns a dijous de 10 a 14 i de 15 a 18 h. 

Més informació: http://www.pangea.org/scea/sdea.htm 

http://www.bcn.cat/hisenda
http://bcn.cat/hisenda/ca/serveis_padro_sl_demo.html
http://80.33.141.76/agenda21/recursos_signants.php
mailto:agenda21@bcn.cat
http://www.forumsocialcatala.cat/
http://www.pangea.org/scea/sdea.htm
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... les xarxes d'intercanvi solidari! 

En els bancs solidaris i els bancs del temps, persones amb capacitats es posen en 
contacte amb persones amb necessitats per fer un intercanvi on els diners no tenen 
cabuda i la unitat de mesura acostuma a ser l'hora. Altres iniciatives amb la mateixa 
filosofia són xarxes d'intercanvi de béns, que fomenten un consum responsable, les 
cooperatives de consum agroecològic, i les comunitats autofinançades, en què els 
socis són prestataris i sol·licitants de petits crèdits monetaris, fora del sistema 
bancari convencional.  

L'Ajuntament de Barcelona ha editat la Guia de xarxes d'intercanvi solidari, que 
recull totes les experiències per donar-les a conèixer entre els tècnics municipals i 
tota la ciutadania.  

Més informació: 
http://w3.bcn.es/V01/Serveis/Noticies/V01NoticiesLlistatNoticiesCtl/0,2138,2505659
70_252633695_1_1082375046,00.html?accio=detall&home= 

 

...els cursos de formació contínua d’Eco-Union sobre medi ambient i 
desenvolupament sostenible 

Eco-union ha presentat el seu calendari de cursos per al primer semestre de 2010, 
dirigits especialment a tècnics administratius, universitaris i professionals del sector 
de la construcció, enginyeria, disseny i consultoria ambiental. El termini d’inscripció 
ja és obert per als cursos Ecodisseny, eines i estratègies, Eficiència energètica en 
l’edificació, Mobilitat Urbana Sostenible i Ecologia Urbana i Canvi Climàtic. 

Trobareu més informació sobre inscripcions, preus i descomptes a la web de 
formació de l’associació:  www.eco-union.com/formacion 

 

... les activitats d’aquest hivern a la Fàbrica del Sol i l’Aula Ambiental de 
Sagrada Família  

La Fàbrica del Sol dedica aquest trimestre al coneixement de l’energia i la qualitat 
ambiental. L’oferta d’activitats inclou rutes, visites, tallers i conferències, moltes 
d’elles realitzades en col·laboració amb entitats adherides a l’Agenda 21: Associació 
Hàbitats – Projecte Rius, el Bicicleta Club de Catalunya, Barnamil, Clabsa, 
Fecsa Endesa, la Fundació Terra, TMB i la Universitat Autònoma de Barcelona. 
Més informació: http://www.mcrit.com/crbs/activitats/activitats.htm 

L’Aula Ambiental de la Sagrada Família us convida a diverses activitats 
relacionades amb la construcció i l’urbanisme (objectiu 2 de l’Agenda 21) i la 
reducció i reciclatge de residus (objectiu 6 de l’Agenda 21). La propera activitat 
programada és la tertúlia – berenar Reaprofitament d’aigües a la llar, a càrrec de 
Jordi Huguet, de l’Aula de l’Aigua, dimecres 20 de gener, a les 19 h.  
Més informació: www.aulambiental.org/Activitats.htm 

 

... la web d’Econducció 
http://www.econduccio.cat 

És una iniciativa del RACC integrada en 
la campanya d’Econducció per un ús més 
racional de l’automòbil. El portal web és 
molt extens i a més d’informació de la 
campanya inclou notícies d’actualitat, un 
test per calcular l’impacte d’un vehicle determinat, consells, material multimèdia... 

http://w3.bcn.es/fitxers/home/xarxesintercanvi.920.pdf
http://w3.bcn.es/V01/Serveis/Noticies/V01NoticiesLlistatNoticiesCtl/0,2138,250565970_252633695_1_1082375046,00.html?accio=detall&home
http://w3.bcn.es/V01/Serveis/Noticies/V01NoticiesLlistatNoticiesCtl/0,2138,250565970_252633695_1_1082375046,00.html?accio=detall&home
http://www.mcrit.com/crbs/activitats/activitats.htm
http://www.aulambiental.org/Activitats.htm
http://www.econduccio.cat/
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Estem preparant la publicació del butlletí electrònic Info 21 del mes de febrer, així 
que esperem les vostres notícies i/o activitats programades per incloure-les.  

 

 

 

 

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 

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

