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BARCELONA, CANDIDATA AL PREMI DE CAPITAL VERDA EUROPEA 

La ciutat de Barcelona s'ha presentat com a candidata al Premi de Capital Verda Europea 
dels anys 2012 i 2013. Disset ciutats de dotze països europeus han optat per entrar en 
aquesta competició amistosa el propòsit de la qual és promoure iniciatives ambientals a 
tot el continent. A més de Barcelona, s'han presentat a la convocatòria tres ciutats 
espanyoles (Múrcia, Sevilla i Vitoria-Gasteiz), dues italianes i dues poloneses, a més de 
candidates d’Alemanya, Bèlgica, Eslovènia, Finlàndia, França, Gran Bretanya, Hongria, 
Islàndia i Suècia. 

Durant el mes de febrer, un panell d’avaluació d'experts internacionals analitzarà les 
sol·licituds i el març es donaran a conèixer les ciutats finalistes. El mes d’octubre del 2010 
el jurat prendrà la decisió. 

La documentació requerida per presentar la candidatura ha comportat una recollida 
d'informació força exhaustiva i la confecció de nous indicadors afegits als indicadors locals 
de sostenibilitat de Barcelona que ja es calculaven anualment. Tota aquesta informació es 
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Estocolm celebra el seu llançament com 
a Capital Verda Europea 2010.  

farà pública, la qual cosa permetrà conèixer de manera més detallada l'estat de la ciutat 
en termes de sostenibilitat i comparar les dades de totes les ciutats que s'han presentat. 

El premi Capital Verda Europea és una iniciativa de la 
Comissió Europea que destaca el desig i la capacitat 
d'una ciutat per resoldre problemes ambientals, millorant la 
qualitat de vida dels seus ciutadans i ciutadanes i 
contribuint alhora a reduir l'impacte negatiu sobre el 
planeta. Des del 2010, cada any s'escull una ciutat.  La 
Capital Verda Europea de 2010 és Estocolm, i el 2011 
serà Hamburg. 

Més informació: 
http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital 

 

ACCIÓ 21 

El Zoo de Barcelona actualitza el seu pla d’acció i inaugura un punt verd 

El Zoo de Barcelona ha actualitzat el seu pla d’acció 
per la sostenibilitat amb noves actuacions molt ben 
detallades. Una de les iniciatives més destacades és la 
inauguració d’un punt verd. Aquest espai substitueix 
l’antiga deixalleria o “femer” com col·loquialment 
l’anomenaven els del Zoo. Ara es destinarà a 
classificar correctament totes les deixalles i residus 
que es generen. Fems, matèria orgànica diversa, 
envasos, vidre, paper, runes, ferralla i olis es 
disposaran en diferents contenidors, de manera que es 
podran valoritzar gran part dels residus generats.  

El nou punt verd incorpora un element innovador: una aula ambiental, on a partir de 
plafons, vídeos, cartellera i jocs, s’explica als infants de quina manera es gestionen els 
residus al Zoo, com es reciclen i els beneficis ambientals que comporta. Les escoles que 
visitin l’aula ambiental acompanyades d’un educador podran entendre la particular 
generació de residus del Zoo i, a la vegada, aprendre bones pràctiques ambientals. 

Podeu consultar el nou pla d’acció del Zoo a: 
http://www.bcn.cat/agenda21/accio21/signants/plans.htm 
 
 
El nou informe d’indicadors de sostenibilitat 
a Barcelona, disponible a la web 

Per setè any consecutiu s’ha publicat l’informe 
actualitzat dels Indicadors 21: indicadors locals 
de sostenibilitat a Barcelona (dades 2008). 
L’anàlisi dels indicadors i subindicadors amb la 
perspectiva dels darrers anys mostra que en 
milloren 19, 4 s’estabilitzen i n’empitjoren 9. 
Alguns dels aspectes destacables positivament 
són la reducció del consum d’aigua per habitant, 
l’augment de l’ús d’aigua freàtica, la millora de 

http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital
http://www.bcn.cat/agenda21/accio21/signants/plans.htm
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l’accessibilitat a serveis bàsics, l’augment de l’esperança de vida i la disminució dels 
fracàs escolar. Els indicadors que empitjoren són la biodiversitat de les aus, l’índex de 
renovació urbana, la generació de residus sòlids urbans, l’esforç econòmic  d’accés a 
l’habitatge, el grau d’associacionisme, les emissions de CO2eq i el grau de satisfacció 
ciutadana). 

Trobareu l’informe i més informació a: http://www.bcn.cat/agenda21/a21/indicadors.htm 

 
El Consell de Gremis i l’Ajuntament de Barcelona promouen l’Agenda 21 als gremis 

El passat 3 de febrer es va signar un conveni entre l’Àrea de 
Medi Ambient de l’Ajuntament de Barcelona i el Consell de 
Gremis de Comerç, Serveis i Turisme de Barcelona amb 
l’objectiu de fomentar la cultura de la sostenibilitat al sector del 
comerç i del turisme. L’acte va estar presidit per la Tinenta 
d’Alcalde de Medi Ambient, Imma Mayol, i el President del 
Consell de Gremis de Comerç, Serveis i Turisme de Barcelona, 
Gaietà Farràs. 

Aquest acord preveu que el Consell de Gremis promogui l’adhesió dels gremis a l’Agenda 
21 de Barcelona i avaluï el grau d’implantació de bones pràctiques en una mostra de 500 
comerços representatius de les diferents activitats. A partir dels resultats, elaborarà una 
proposta de plans d’acció sectorials, dirigits als diferents gremis.  El Consell demanarà, a 
través dels gremis implicats, la col·laboració de les petites i mitjanes empreses de comerç 
i serveis en accions de consum i producció sostenibles apropiades per cada activitat, i 
oferirà als seus agremiats assessorament i formació. Aquesta actuació es coordinarà amb 
la Secretaria de l’Agenda 21 de Barcelona i amb la Secretaria Tècnica de l’Acord Cívic per 
una Barcelona Neta i Sostenible. 

 

Nous signants del Compromís ciutadà per la sostenibilitat 

ASSOCIACIÓ D'AMICS DEL JARDÍ BOTÀNIC 

ASSOCIACIÓ FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA DE MEDI AMBIENT www.ficma.com 

FUNDACIÓ PRIVADA BOSCANA www.boscana.com 

GAUDÍ COMERÇ (Unió de Botiguers de Sant Pau - Gaudí) 

IDEODISEÑO www.ideodiseno.com 

SUBMÓN www.submon.org 

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  

UNIVERSITAT RAMON LLULL 

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://www.bcn.cat/agenda21/a21/indicadors.htm
www.ficma.com
www.boscana.com
www.ideodiseno.com
www.submon.org
http://www.bcn.cat/agenda21/xarxadactors/signants.htm
http://www.bcn.cat/agenda21/accio21/signants/plans.htm
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INICIATIVES 21 

Diagnosi energètica a la seu del Col·legi d’Aparelladors 

Ben aviat el Col·legi d’Aparelladors, 
Arquitectes Tècnics i Enginyers 
d’Edificació de Barcelona estarà en 
condicions de saber el consum energètic de 
la seva seu, el grau d’eficiència i el període 
d’amortització de la inversió realitzada, 
gràcies a la monitorització dels consums de 
gas i electricitat de l’edifici. En el marc de la 
lluita contra el canvi climàtic i amb la finalitat 

d’optimitzar la despesa energètica, s’han instal·lat mesuradors instantanis, sensors de 
temperatura, humitat i il·luminació, amb la qual cosa podran relacionar i optimitzar els 
consums amb els estàndards de confort.  

Més informació a www.apabcn.cat/canviclimatic/consums.html   

 

I Fòrum Ibèric de Barcelona: Cap a un Mercat Ibèric de l'Energia? 

La Casa Llotja de Mar acollirà el I Fòrum Ibèric de 
Barcelona que organitzen la Cambra de Comerç de 
Barcelona i el Govern de Portugal el proper 5 de març. 
Sota el lema Cap a un mercat ibèric de l'energia?, aquest 
Fòrum es vol consolidar com a plataforma empresarial de la 
Península Ibèrica i com a marc de trobada per als 
especialistes, organismes internacionals, associacions 
representatives del sector privat i empresaris del sector. En 

aquesta primera edició, es tractaran temes com el mercat ibèric de l’energia, el gas i 
l’electricitat, la situació i perspectives de les energies renovables, la cooperació 
hispanoportuguesa a al regió euromediterrània i les experiències empresarials. 

La inscripció és gratuïta però les places són limitades. Més informació: www.fibcn.org , tel. 
902 448 448. 

 

El Club EMAS participa en un projecte pilot per comptabilitzar emissions 

Trenta organitzacions membres del Club EMAS han participat en un projecte per calcular 
les emissions de CO2 que deriven de les seves activitats i processos. Aquesta iniciativa 
servirà per avaluar i millorar la Guia pràctica per al càlcul d’emissions de gasos amb 
efecte d’hivernacle (GEH) desenvolupada per l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic i 
dissenyada per adaptar-se a la realitat de les petites i mitjanes empreses. 

Diverses de les empreses i entitats implicades es troben a Barcelona, com Autoterminal, 
Ergransa S.A., El Tinter SAL, Gràfiques Ortells, SECE o Futur Just SL.  

El càlcul, realitzat per la Fundació Empresa i Clima, servirà a les empreses de punt de 
partida per fer un seguiment de l’evolució de les emissions i així poder implementar en 
futur accions de millora, per exemple en matèria d’estalvi energètic o d’optimització del 

http://www.apabcn.cat/canviclimatic/consums.html
http://www.fibcn.org/
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transport. Aquesta informació estarà disponible en les properes edicions de les 
declaracions ambientals de les organitzacions EMAS. 

Més informació sobre el Club EMAS: http://www.clubemas.cat 

APROMA, compromesa amb la gestió dels riscos d’inundació 

L’Agència Catalana de l’Aigua i el Ministeri de Medi Ambient, amb la 
col·laboració del Departament de Medi Ambient i Habitatge i 
l’Associació de Professionals del Medi Ambient (APROMA), 
organitzen pels propers dies 1 i 2 de març les jornades Reptes i 
oportunitats de la Directiva sobre avaluació i gestió dels riscos 
d’inundació, amb l’objectiu de reflexionar sobre la necessitat d’abordar 
la gestió i planificació de zones inundables i la transposició i 
implementació de la directiva 2007/60.  

Les jornades tindran lloc a l’Auditori de l’Institut d’Educació Contínua de la Universitat 
Pompeu Fabra (Balmes, 132). 

Trobareu la programació, amb el detall dels conferenciants i les temàtiques de cada 
sessió al web  http://www.aproma.org/ 

Més informació: aproma@aproma.org , tel. 932 452 901 

 

Oficina per impulsar el cotxe elèctric a Barcerlona  

Barcelona és una de les tres ciutats escollides pel govern espanyol 
per impulsar el desenvolupament d’un projecte pilot d’introducció de 
vehicles elèctrics. El projecte forma part del Pla Movele, gestionat i 
coordinat per l’Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energia 
(IDAE). 

L’Ajuntament de Barcelona i Endesa han signat un conveni per 
constituir l’Oficina LIVE (Logística per a la Implementació del Vehicle 
Elèctric). La nova oficina s’encarregarà de desenvolupar el projecte 
Movele per promoure els vehicles elèctrics i instal·lar punts de 
recàrrega per aquests vehicles a la ciutat. 

Més informació: http://www.idae.es/index.php/mod.pags/mem.detalle/id.407 
proyectomovele@idae.es 

 

MÉS RECURSOS 

Punt verd mòbil elèctric disponible per a activitats i jornades de medi ambient   

A partir del mes de març, l’Ajuntament de Barcelona disposarà d’un nou punt verd mòbil 
elèctric per a centres educatius i entitats. Aquest nou recurs no és concebut exclusivament 

com a servei de disposició de deixalles, sinó que pretén 
donar a conèixer els punts verds de la ciutat i la 
importància d’utilitzar-los, per afavorir la recuperació de 
materials i per la problemàtica ambiental i de salut 
pública  inherent als residus perillosos. 

El punt verd mòbil elèctric estarà a disposició de tots 
els signants de l’Agenda 21 i de l’Acord Cívic per una Barcelona Neta i Sostenible, com a 

http://www.clubemas.cat/
http://www.aproma.org/
mailto:aproma@aproma.org
http://www.idae.es/index.php/mod.pags/mem.detalle/id.407
javascript:location.href='mailto:'+String.fromCharCode(112,114,111,121,101,99,116,111,109,111,118,101,108,101,64,105,100,97,101,46,101,115)+'?'
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element complementari en jornades de medi ambient, sessions sobre bones pràctiques 
ambientals o altres activitats que aquests organitzin.  

Més informació i sol·licituds: agenda21@bcn.cat , tel. 932 562 570.  

Finalitza la campanya d’implantació de la matèria orgànica   

Us informem que la campanya d'implantació de la matèria orgànica finalitza aquest mes 
de febrer, així que si encara no heu passat a recollir el cubell per a casa vostra, encara 
teniu temps fins el dia 27 de febrer. 

Podeu consultar la relació dels 8 punts informatius que hi ha repartits per tots els barris i 
districtes de Barcelona a  http://80.33.141.76/agenda21/portal/documents/8-punts15-
27febrerWEB-CAT.pdf 

 

Catàleg de recursos: exposicions temporals  

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 . 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 

 

Convocatòria del Premi Ramon Margalef d’Ecologia 2010  

La Fundació Intervida ha elaborat dues exposicions que cedeix a la resta de signants del 
Compromís ciutadà per la sostenibilitat: 

- Exposició fotogràfica sobre l’explotació laboral infantil, amb 30 
fotografies que ha realitzat el fotògraf madrileny José 
Alfonso del seu viatge a Bangla  Desh.  

- Exposició gràfica La vida és a l’aigua, formada per 16 plafons. 
D’una forma molt visual i dinàmica ens apropa a la 
problemàtica de l’aigua a Mali.  
 

Altres organitzacions signants, Aguapur - Neró Vital Tec SL, 
Ecoserveis, Drap Art, el Bicicleta Club de Catalunya – 

BACC i l’Associació per a la Promoció del Transport Públic – PTP també ofereixen 
exposicions. Les podeu consultar totes a: 
http://80.33.141.76/agenda21/recursos_signants.php?pag=1&query=&recurs1=14 

 

mailto:agenda21@bcn.cat
http://80.33.141.76/agenda21/portal/documents/8-punts15-27febrerWEB-CAT.pdf
http://80.33.141.76/agenda21/portal/documents/8-punts15-27febrerWEB-CAT.pdf
http://80.33.141.76/agenda21/recursos_signants.php
mailto:agenda21@bcn.cat
http://80.33.141.76/agenda21/recursos_signants.php?pag=1&query=&recurs1=14
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La Generalitat de Catalunya ha publicat les bases de la convocatòria del Premi Ramon 
Margalef d’Ecologia 2010. El guardó, d'àmbit internacional i dotat amb 100.000 euros, té 
com a objectiu el reconeixement d'aquelles persones d'arreu del món que s'hagin distingit 
en el camp de l'ecologia. Per proposar les candidatures podeu dirigir-vos a la Secretaria 
Tècnica del Premi Ramon Margalef, Departament de la Presidència de la Generalitat de 
Catalunya, abans del 15 de maig. 

Més informació: www.gencat.cat/premiramonmargalef , prm@gencat.cat 

 

US RECOMANEM...  

 

. ... les jornades del projecte de recerca europeu Climate Change, Hydro-Conflicts 
and Human Security (CLICO) liderat per l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals 
(ICTA) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), sobre els recursos hídrics, la 
vulnerabilitat de les poblacions, la seguretat humana i la pau en onze regions de la 
Mediterrània. Les jornades tindran lloc els dies 25 i 26 de febrer a l’Ateneu de Barcelona. 
Més informació: www.eco2bcn.es 

 

... la presentació de la proposta de l’Estratègia per al Desenvolupament Sostenible 
de Catalunya. El conseller de Medi Ambient i Habitatge presentarà el proper dijous 25 de 
febrer la proposta de l’Estratègia per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya 
(EDSCAT). S’exposaran els 
resultats del procés de participació 
2026.cat i la proposta resultant. 
L’acte tindrà lloc a les 9h a l’Auditori 
AXA (Av. Diagonal, 547, a l’Illa 
Diagonal). 
Més informació: http://2026.cat/ 

 

... l’informe del World Business Council for Sustainable Development (WBCS), visió 
de futur de cara el 2050, elaborada per un grup d’empreses. El trobareu a: 
http://www.wbcsd.org/DocRoot/dhxR1BWYVPX3e6wr0vZQ/Vision_2050_FullReport_0402
10.pdf 

 

… la propera conferència de l'Aula d'Ecologia, 9 de març, sobre L’expansió 
dels senglars i els conflictes que genera en àrees humanitzades, amb Carme 
Rosell. Totes les sessions de l’Aula d’Ecologia tenen lloc els dimarts a les 19.30h 
al Centre Cívic Casa Elizalde (València, 302). Trobareu la programació, amb el 
detall dels conferenciants i les temàtiques de cada sessió a: 
http://w3.bcn.es/fitxers/mediambient/tripticaulaecologia2010.920.pdf 

 

... la presentació de la guia Petites idees per garantir un gran futur  del Consell 
Assessor per al Desenvolupament Sostenible, que es farà el proper divendres 26 de 
febrer a La Fàbrica del Sol. Més informació: 
http://www15.gencat.net/cads/AppPHP/images/stories/actualitat_cads/agenda/petites_ide
es_programa.pdf 

http://www.gencat.cat/premiramonmargalef
mailto:prm@gencat.cat
http://2026.cat/
http://www.wbcsd.org/DocRoot/dhxR1BWYVPX3e6wr0vZQ/Vision_2050_FullReport_040210.pdf
http://www.wbcsd.org/DocRoot/dhxR1BWYVPX3e6wr0vZQ/Vision_2050_FullReport_040210.pdf
http://w3.bcn.es/fitxers/mediambient/tripticaulaecologia2010.920.pdf
http://www15.gencat.net/cads/AppPHP/images/stories/actualitat_cads/agenda/petites_idees_programa.pdf
http://www15.gencat.net/cads/AppPHP/images/stories/actualitat_cads/agenda/petites_idees_programa.pdf
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ACTIVITATS 

DEL CONSELL MUNICIPAL DE MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT 

Comissió de seguiment del nou servei de recollida de residus a Barcelona 

El passat dia 9 de febrer va tenir lloc la primera de tres reunions previstes de la comissió 
de creada amb l’objectiu de fer un seguiment de la implantació del nou servei de recollida 
de residus iniciat el novembre del 2009.  

De la reunió cal destacar l’àmplia participació i la representació d’entitats socials, 
ambientals, empresarials i educatives, així com de representants de l’Àrea de Medi 
Ambient de l’Ajuntament de Barcelona.  

A la reunió es va fer palès l’interès de la majoria dels assistents en treballar tant 
conjuntament com de forma més individualitzada amb l’Ajuntament per col·laborar des 
dels seus àmbits o sectors a millorar la recollida selectiva a la ciutat de Barcelona, fent un 
èmfasi especial a fomentar la recollida selectiva de la matèria orgànica.  

La propera reunió de la comissió és prevista pel mes de juny, per donar a conèixer els 
resultats obtinguts un cop finalitzada la fase d’implantació del nou servei de recollida de 
residus i analitzats els resultats. Així mateix, es valoraran les mesures que caldrà impulsar 
per tal de resoldre les problemàtiques detectades. 

Es va animar els participants a recollir les valoracions o percepcions sobre el nou servei 
per tal de treballar-ho de forma específica en reunions posteriors. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Estem preparant la publicació del butlletí electrònic Info 21 del mes de març, 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

