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ES POSA EN MARXA LA CONVENCIÓ DE SIGNANTS DE L’AGENDA 21 2010 

El Compromís ciutadà per la sostenibilitat defineix 10 objectius i un període per 
desenvolupar-los: 2002-2012. A mida que s’acosta el final del termini, es fa més necessari 
mirar enrere amb perspectiva. Constatar els avenços assolits dóna nous ànims per 
continuar i fer aflorar els reptes pendents fa possible abordar-los. Alhora, l’estudi del 
recorregut permet progressar, perquè aporta 
informació sobre el que facilita i el que dificulta 
l’avenç. Per altra banda, els signants del 
Compromís senten cada vegada més el neguit 
d’apartar-se de la rutina i preparar-se per un 
compromís renovat més enllà del 2012.  

Així, enguany es convoca la Segona 
Convenció de signants del Compromís ciutadà 
per la sostenibilitat amb els propòsits d’avaluar 
col·lectivament l’Agenda 21, donar visibilitat a 
la feina feta per la xarxa de signants, detectar 
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necessitats emergents i noves tendències i planificar el treball pels propers anys. La 
posada en marxa de la convenció va ser anunciada per Imma Mayol, vicepresidenta del 
Consell Municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat, a la reunió plenària del Consell 
realitzada el passat mes de novembre. 

La Convenció no és un acte puntual, sinó un procés que es desenvoluparà principalment 
de maig a novembre de 2010 i culminarà en una trobada a finals d’any. Les fases 
principals seran: 

 Primeres sessions per iniciar l’avaluació col·lectiva del Compromís ciutadà per la 
sostenibilitat objectiu per objectiu (juny 2010). 

 Fòrum telemàtic per recollir aportacions a la diagnosi i les línies prioritàries 
d’actuació (juny-setembre 2010). 

 Segona ronda de sessions per desenvolupar el pla de treball fins 2012, 
convocades per temes segons les propostes dels signants (octubre 2010). 

 Trobada general per presentar la diagnosi i el pla de treball, donar visibilitat a 
l’acció dels signants i continuar treballant en xarxa (novembre 2010). 

Paral·lelament al programa general, l’equip de la Secretaria de l’Agenda 21 començarà 
aquest mateix mes de març a entrevistar els signants que hi estigueu interessats per 
invitar-vos a participar en aquest procés, actualitzar la informació sobre el vostre pla 
d’acció i recollir la vostra percepció de l’Agenda 21. 

A través de l’Info 21 anireu rebent notícies actualitzades de la Convenció. 

Més informació: agenda21@bcn.cat, tel. 932 562 593. 

 

ACCIÓ 21 
 
L’Ajuntament de Barcelona celebra la Convenció Ajuntament+sostenible 

L’Ajuntament de Barcelona va celebrar el passat 18 de març la seva pròpia convenció 
interna per fer balanç del treball vers la sostenibilitat ambiental i social desenvolupades 
per l’organització municipal des de l’any 2001, plantejar els objectius i les accions a 
emprendre i implicar el conjunt de l’organització en el projecte. La Convenció 
Ajuntament+sostenible s’ha desenvolupat de 
manera similar al que es preveu per a la 
Convenció de signants de l’Agenda 21, amb 
grups de treball previs i fòrums telemàtics per 
acordar de manera participada el pla de futur. 

L’acte del 18 de març, al qual van assistir més de 
200 treballadors de l’Ajuntament, d’organismes 
autònoms i d’empreses municipals, va tenir lloc al 
centre cívic La Sedeta en un ambient distès i 
estimulant. Va ser inaugurat per l’alcalde Jordi 
Hereu i va comptar amb intervencions d’Andreu 
Puig, Gerent Municipal, Helena Barracó, responsable del Pla Ajuntament+sostenible i 
Imma Mayol, Tinenta d’Alcalde de Medi Ambient. La brillant conferència marc, a càrrec de 
Víctor Viñuales, Director de la Fundación Ecología y Desarrollo, va donar una visió 
panoràmica i detallada sobre a responsabilitat de l’administració pública en el camí cap a 
la sostenibilitat. Durant la jornada es van presentar els finalistes i guanyador a les millors 
accions de l’Ajuntament+sostenible i es van reconèixer les dependències municipals amb 
la trajectòria més destacable vers la sostenibilitat. 

mailto:agenda21@bcn.cat
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Els resultats d’aquest procés intern seran una de les contribucions de l’Ajuntament de 
Barcelona a la Convenció de signants de l’Agenda 21 2010. 

Més informació: www.convencioajuntamentsostenible.cat/  

 

Alumnes de la UAB presentaran les diagnosis ambientals realitzades en disset 
centres cívics i culturals 

El proper dimecres 24 de març tindrà lloc l’acte de 
presentació i lliurament de les diagnosis i propostes de 
millora ambientals realitzades per estudiants de Ciències 
Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona 
als centres cívics i culturals signants de l’Agenda 21.  

Els projectes que ara es presenten són fruit d’una 
col·laboració entre centres cívics i culturals de la ciutat i la 
Universitat Autònoma de Barcelona en el marc de 
l’Agenda 21, i representen un suport per a l’elaboració de 
plans d’acció dels centres. S’hi ha implicat els 120 
alumnes de l’assignatura d'Organització i Gestió de 
Projectes de Medi Ambient de Ciències Ambientals del 
curs 2009-2010 i se’n beneficiaran directament disset 
centres cívics. 

L’acte tindrà lloc de 17 a 19h a la sala d’actes de l’Espai Jove La Fontana (Gran de 
Gràcia, 190-192). Serà presidit pel Sr. Jordi Campillo, gerent de l’Àrea de Medi Ambient 
de l’Ajuntament de Barcelona i el Dr. David Saurí, coordinador de la llicenciatura de 
Ciències Ambientals de la UAB. 

Podeu confirmar l'assistència al telèfon 932 562 593 o per correu electrònic a 
agenda21@bcn.cat. 

 

Properes sessions de FormAcció 21: Com fer el pla d’acció? 

La Convenció de signants 2010 serà una bona ocasió per donar visibilitat a les accions 
que entitats i empreses ja esteu duent a terme en matèria de sostenibilitat, i un incentiu 
per programar-ne de noves. Per facilitar l’elaboració del pla d’acció a les organitzacions 
que encara no l’heu presentat, aquesta primavera la Secretaria de l’Agenda 21 ha 
programat dues sessions de formació. 

Durant les sessions es donaran les bases per elaborar el pla de manera participativa, així 
com recursos pràctics, exemples concrets d’actuacions a emprendre i beneficis que 
comporten. Les formacions s’adrecen tant a les organitzacions que heu signat el 
Compromís ciutadà per la sostenibilitat recentment com a les més veteranes que vulgueu 
assessorar-vos. 

Per tal d’arribar al màxim possible d’entitats, s’ofereixen dues dates alternatives: 

 Dimecres 14 d’abril de 9 a 11.30h 

 Dijous 15 d’abril de 17 a 19.30h 

Les formacions tindran lloc a la seu de la Secretaria de l’Agenda 21 de Barcelona (Nil 
Fabra, 20). Les inscripcions es poden fer per correu electrònic (agenda21@bcn.cat) o per 
telèfon (932 562 593). Cal indicar el nom de la persona que s’inscriu, l’organització a la 
qual pertany, les dades de contacte i el dia escollit.  

http://www.convencioajuntamentsostenible.cat/
mailto:agenda21@bcn.cat
mailto:agenda21@bcn.cat
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Sis de cada deu barcelonins afirmen que tenen bons hàbits ecològics segons la 
darrera Enquesta d’Hàbits i Valors sobre Medi Ambient i Sostenibilitat 

L’Ajuntament de Barcelona ha presentat la tercera 
Enquesta d'Hàbits i Valors sobre el Medi Ambient i 
Sostenibilitat, elaborada entre desembre de 2008 i gener 
del 2009 a partir de 1.600 entrevistes presencials entre 
la població de Barcelona major de 18 anys. L’estudi és 
fruit d’un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de 
Barcelona i la Universitat Autònoma de Barcelona. 

L’enquesta diagnostica qüestions relacionades amb la 
qualitat de vida, la petja da ecològica, el transport, la 
gestió dels residus domèstics a la ciutat o els 
comportaments, actituds, opinions i valoracions dels 
ciutadans sobre diferents aspectes ambientals. 

L’anàlisi dels resultats estableix diferents perfils de 
població en funció dels seus comportaments ambientals i 
constata un increment de la població que afirma sentir-se 
ben informada i tenir millors hàbits ecològics. Com a 
novetat, aquesta edició inclou un apartat específic sobre 
estrangers residents a la ciutat. Trobareu un resum de 
l’informe i més informació a:  
http://w3.bcn.es/fitxers/premsa/enquestadhbitsivalorssobremediambientisostenibilitat2008.
840.pdf 
 
 

Nous signants del Compromís ciutadà per la sostenibilitat 

ÚNETE AL PLANETA ASOCIACIÓN CULTURAL www.unetealplaneta.org 

ASSOCIACIÓ ESTEL TÀPIA http://esteltapia.blogspot.com/ 

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

 

INICIATIVES 21 

Congrés internacional de rehabilitació i sostenibilitat 

El Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de 
Barcelona, junt amb altres entitats del sector de la construcció, l’administració i la societat 
civil, organitza el Congrés Rehabilitació i Sostenibilitat. El Futur és possible (R+S= F), que 
se celebrarà del 4 al 6 d’octubre al Palau de Congressos de Montjuïc. El Congrés es 
presenta com un punt de trobada d’experts d’arreu d’Europa en habitatge, rehabilitació i 
sostenibilitat; un fòrum de debat sobre el futur del sector de la construcció dins d’un nou 
marc social i econòmic. Un canvi que es veu possible amb la promoció i la consolidació de 
la rehabilitació sostenible, al servei de les necessitats actuals de la societat. 

Tota la informació sobre la celebració del Congrés R+S= F es troba disponible a la pàgina 
web www.RSF2010.org 

 

http://w3.bcn.es/fitxers/premsa/enquestadhbitsivalorssobremediambientisostenibilitat2008.840.pdf
http://w3.bcn.es/fitxers/premsa/enquestadhbitsivalorssobremediambientisostenibilitat2008.840.pdf
http://www.unetealplaneta.org/
http://esteltapia.blogspot.com/
http://www.bcn.cat/agenda21/xarxadactors/signants.htm
http://www.rsf2010.org/
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El 26 de març s’inaugura la Segona Conferència Internacional sobre decreixement 
econòmic 

La Segona Conferència Internacional sobre Decreixement 
Econòmic per a la Sostenibilitat Ecològica i l'Equitat Social 
obrirà les seves portes a Barcelona els dies 26 a 29 de març. 
Les entitats organitzadores, l’ICTA (Universitat Autònoma de 
Barcelona) i l’organització Research & Degrowth, esperen 
reunir a més de 300 participants del món acadèmic i la societat 
civil d’arreu del món per treballar de manera conjunta en la 
construcció de propostes polítiques concretes. D’altra banda, 
aspiren a aprofundir en temes que ja estan essent investigats i a 
definir les qüestions que cal investigar per ampliar la recerca en 
matèries vinculades al decreixement. 

La conferència es durà a terme a l’edifici històric de la 
Universitat de Barcelona i s’inaugurarà amb una sessió plenària 
oberta al públic el divendres 26 de març, amb la participació de 
Joan Martinez-Alier, Jacques Grinevald i altres reconeguts experts. 

Més informació: www.degrowth.eu  

 

Primer balanç de resultats del nou servei de recollida de residus a Barcelona 

Com ja s’ha anat informant a través dels mitjans, l'1 de novembre passat es va posar en 
marxa la nova contracta de neteja i gestió de residus a la ciutat, que va venir 
acompanyada d'un augment de la plantilla del servei, de més contenidors, nous vehicles i 
més freqüència, així com de l'arribada de la recollida de matèria orgànica a tots els 
districtes. Aquesta primera fase d’implantació ha durat quatre mesos, del novembre del 
2009 al març del 2010. 

Les primeres dades apunten un lleuger increment tant del volum en pes dels residus 
orgànics recollits com de la qualitat de la fracció orgànica dipositada. Respecte a l'any 
anterior, la matèria orgànica recollida ha augmentat en un 6% i s'ha situat en el 34%. Pel 
que fa a la seva qualitat, el volum d'impropis s'ha reduït del 33 al 22%. 

Al web de Medi Ambient de l’Ajuntament de Barcelona es pot consultar un dossier de 
premsa sobre el primer balanç del nou servei: www.bcn.cat/mediambient  

Per altra banda, recordem que durant tot aquest mes de març els 
residents a Barcelona encara poden passar a recollir el kit de la 
matèria orgànica a qualsevol dels punts verds de què disposa la 
ciutat. Aquest kit consisteix en un cubell airejat, unes bosses 
compostables, un receptari i un imant informatiu per a facilitar la 
separació correcta dels residus domèstics i identificar la matèria 
orgànica. Per conèixer el punt verd més proper podeu consultar el 
web www.bcn.cat/neta/ca/gestioresidus.html 

http://www.degrowth.eu/
http://www.bcn.cat/mediambient
http://www.bcn.cat/neta/ca/gestioresidus.html
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MÉS RECURSOS 

La Fundació Ersília desenvolupa un simulador interactiu sobre els recursos hídrics 
disponibles a Catalunya 

La Fundació Ersília ha desenvolupat 
un nou recurs per elaborar models del 
balanç hídric de les conques internes de 
Catalunya en funció de l'escenari definit 
pels usuaris. El programa inclou els rius 
Llobregat, Ter, Muga, Fluvià, Francolí, 
Foix, Besòs, Gaià i Tordera entre altres. 
Permet analitzar els resultats per cada 
any i mes, entre l'any base 2005 i el de 
prospectiva 2020. Un cop aplicat el 
model, els recursos disponibles 
s'assignen segons les següents 
prioritats: ús domèstic, ús industrial, ús 
agrícola i ús hidroelèctric.  

Més informació: www.ersilia.org/abastament 

 

Catàleg de recursos: “Mou-te en companyia” 

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. 

L’ Associació per a la Promoció del Transport Públic (PTP) ha publicat recentment la 
guia Mou-te en companyia, adreçada a professorat de centres d’ensenyament i a altres 
actors involucrats en l’ensenyament dels infants: mares, pares, educadors/es de lleure, 
animadors/es socioculturals, etc. 

Una de les fites de la PTP és incorporar al 
temari curricular de l’ensenyament formal la 
mobilitat sostenible, com a complement 
indispensable de l’educació viària i amb la 
finalitat d’integrar aspectes ambientals i 
socials. Mou-te en companyia incorpora 
les competències detallades en el 
currículum de l’educació del cicle superior 
de primària i de 1r i 2n d’ESO. 

Per tal d’organitzar activitats a partir d’aquesta guia, la PTP ofereix tallers pràctics per als 
educadors/es. Es poden realitzar a l’aula o bé introduir-se en processos relacionats amb els 
camins escolars o amb el lleure.  

El material es pot sol·licitar en format paper o bé descarregar-se des de la web 
www.transportpublic.org/mouteencompanyia. Més informació a info@transportpublic.org  

http://www.ersilia.org/abastament
http://www.transportpublic.org/mouteencompanyia
mailto:info@transportpublic.org
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Una de les fotos guardonades el 2009 

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 

 

Ajuts econòmics per a la implantació de sistemes de gestió ambiental a les empreses  

El Departament de Medi Ambient i Habitatge convoca les subvencions destinades a 
empreses per a implantar sistemes voluntaris de gestió ambiental d’acord amb el 
reglament EMAS i certificats d’acord amb la norma ISO 14001, i per a l’ecoetiquetatge i 
l’ecodisseny. El termini de presentació de sol·licituds finalitza el proper 3 d’abril.  

Més informació i bases: 
http://mediambient.gencat.cat/cat/el_departament/actuacions_i_serveis/ajuts/inici.jsp 

 

Ajuts econòmics per al foment de la cultura de la sostenibilitat 

El Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya (CADS) ha obert 
també la convocatòria de subvencions a iniciatives i projectes que contribueixin a l'estudi i 
la difusió dels valors ambientals i el foment de la cultura de la sostenibilitat en la societat 
catalana. Els destinataris del programa d'ajuts són entitats sense finalitat de lucre. Les 
sol·licituds es poden presentar fins les 14 h de l'1 d'abril al registre general del CADS (Av. 
Sarrià, 30, 1r 3a, Barcelona). 

Més informació i formularis de sol·licitud: www.gencat.cat/cads  

 

US RECOMANEM...  

... el concurs de fotografia i vídeo dedicat a la 

sostenibilitat quotidiana Els teus objectius que 
organitza l’Associació Catalana de Ciències 
Ambientals amb el suport del Consell Assessor 
per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya i 
la col·laboració, entre d’altres, de les organitzacions 
signants de l’Agenda 21 Terra Sakra i Transports 
Metropolitans de Barcelona. El propòsit és fer 
reflexionar els ciutadans al voltant de les qüestions 
ambientals i donar-los la possibilitat d’expressar els 
seus punts de vista i inquietuds. Més informació: 
www.elsteusobjectius.cat/ 
 
 

... la revista Educació i Sostenibilitat número 7: Aprenentatge 2.0, 
que ofereix un espai de reflexió, idees, opinions, recursos educatius i 
experiències concretes per impulsar els valors de la sostenibilitat a 
través de temes clau com són el canvi climàtic, el consum o 
l’alimentació i, en aquesta ocasió, les tecnologies de la informació i la 
comunicació. Més informació: 
http://rce-barcelona.net/index.php?option=com_content&task=view&id=87&Itemid=237 

http://80.33.141.76/agenda21/recursos_signants.php
mailto:agenda21@bcn.cat
http://mediambient.gencat.cat/cat/el_departament/actuacions_i_serveis/ajuts/inici.jsp
http://www.gencat.cat/cads
http://www.elsteusobjectius.cat/
http://rce-barcelona.net/index.php?option=com_content&task=view&id=87&Itemid=237
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…l’exposició Mercat Fam: obert 24 hores que trobareu al 
mercat de la Sagrada Família (Padilla, 255) fins el 3 d’abril. 
Pretén conscienciar els barcelonins de les causes i 
conseqüències de la fam. Mercat Fam representa un 
supermercat amb les prestatgeries buides, on el visitant 
s'enfrontarà a les conseqüències de la fam a través d'un 
recull de fotografies i un film rodat que es podrà veure a la 
zona de les caixes. Vídeo 'Mercat Fam: obert 24 hores' 

 

…el bloc Reparat millor que nou, que ofereix tallers gratuïts i assessorament diari per 
tal que us pugueu arreglar aquells objectes i aparells que ja no us funcionin:  
http://reparatmillorquenou.blogspot.com/ 

 

...el catàleg de l'exposició Eclipse de El Roto (l’humorista pintor i dibuixant 
Andrés Rábago García) on exposa la problemàtica ambiental d’una forma 
satírica: www.sogama.es/pdf/ES/catalogo_El_Roto.pdf 
 
 

 

 

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

Estem preparant la publicació del butlletí electrònic Info 21 del mes d’abril, 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 
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.bcn.cat/player/noticies/welcome.html?urlVideo=http://213.27.152.37/videos/mercatfam.flv&ancho=640&alto=385&urlFLV=http://213.27.152.37/videos/mercatfam.flv&menuItems=10000&usePlayOverlay=false&autoPlay=true&idioma=ca
http://reparatmillorquenou.blogspot.com/
http://www.sogama.es/pdf/ES/catalogo_El_Roto.pdf
mailto:agenda21@bcn.cat
http://www.bcn.cat/agenda21

