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BARCELONA, ENTRE LES FINALISTES DEL PREMI CAPITAL VERDA 

EUROPEA 

El comitè d'avaluació del premi Capital Verda Europea va confirmar Barcelona com 
una de les sis finalistes per al premi amb vista a les edicions del 2012 i del 2013. La 
capital catalana competirà al costat de Vitòria, Malmö, Nantes, Nuremberg i Reykjavík 

en una iniciativa que premia 
anualment una ciutat europea 
que se situï en l'avantguarda 
en matèria d'ecologia urbana.  

Les ciutats són avaluades en 
base a una sèrie de criteris 
ambientals, com la contribució 
local a la lluita contra el canvi 

climàtic, els transports, les zones verdes urbanes, l'ordenació sostenible del sòl, la 
qualitat de l'aire, el soroll, la generació i gestió de residus, el consum d'aigua i el 
tractament d'aigües residuals i la gestió ambiental del municipi.  

Barcelona, en la primera ronda d'avaluació, té la màxima puntuació amb163,25 punts, 
seguida de Malmö (150 punts) i de Vitoria-Gasteiz (139 punts). Ara caldrà que les 
finalistes aportin dades noves per reforçar la seva candidatura, entre les quals hi ha els 
seus plans per millorar les condicions de vida urbana i les seves iniciatives futures. El 
veredicte es coneixerà a finals d'octubre a Estocolm, actual Capital Verda Europea. 

Més informació a la pàgina oficial de l’European Green Capital:  
http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital 

 

ACCIÓ 21 

Més de 30 entitats participen en les sessions FormAcció per desenvolupar o 
renovar el seu pla d’acció 

Els dies 14 i 15 d’abril van tenir lloc a la seu de la Secretaria de l’Agenda 21 de 
Barcelona dues sessions de formació dedicades a Com fer un pla d’acció, en el marc 
del programa d’activitats per a les organitzacions signants del Compromís ciutadà per 
la sostenibilitat. Hi van participar 36 persones de 33 entitats i empreses.  

La finalitat d’aquestes sessions era 
mostrar la utilitat del pla d’acció i donar 
conceptes bàsics per fer un pla adaptat a 
les característiques de l’organització, que 
incideixi tant en el nucli d’activitat com en 
les infraestructures i la gestió quotidiana. 
A través d’un taller pràctic es van 
treballar les diferents fases, donant una 
atenció especial a la implicació i 
participació dels integrants el col·lectiu, 
la planificació, l’execució i el seguiment 
de les actuacions. Finalment, es va 
animar els participants a elaborar i 

difondre el pla d’acció en vistes a la propera Convenció de signants, tot recordant-los 
que tenen el suport i l’assessorament permanent de la Secretaria de l’Agenda 21. 

Podeu consultar els informes de les sessions a: 
http://www.bcn.cat/agenda21/accio21/activitats21/formaccio.htm 

Estocolm, Capital Verda Europea 2010 

http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/index_en.htm
http://www.bcn.cat/agenda21/accio21/activitats21/formaccio.htm
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Propera FormAcció 21: Indicadors de sostenibilitat 

El proper mes de maig es tornen a programar les sessions de FormAcció 21: 
Indicadors de sostenibilitat per tal de donar orientacions de caràcter pràctic sobre 
l’elaboració d’indicadors per al seguiment i avaluació d’actuacions i plans. 

Les sessions s’adrecen a totes les entitats signants del Compromís, i responen a les 
demandes rebudes a la Secretaria. 

La FormAcció 21 serà el dimecres 19 de maig de 9 a 11.30 h i el dijous 20 de maig de 
17 a 19.30 h a la Secretaria de l’Agenda 21, c. Nil Fabra, 20. Cal indicar la preferència 
del dia i confirmar l'assistència per telèfon o per correu electrònic a la Secretaria de 
l'Agenda 21. Les places són limitades. 

 
Presentació i lliurament dels avantprojectes sobre el metabolisme ambiental dels 
centres cívics 

El passat 24 de març es va realitzar a l’Espai 
Jove la Fontana, en un ambient càlid i distès, 
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. 

En el projecte han col·laborat 17 equipaments 
de la ciutat: 

Centre Cívic Can Deu  

Centre Cívic Casa Orlandai  

Centre Cívic Casa Sagnier  

Centre Cívic Cotxeres Borrell  

Centre Cívic El Coll 

Centre Cívic l’Elèctric  

Centre Cívic Guinardó  

Centre Cívic Joan Oliver Pere IV  

Centre Cívic Sagrera (La Barraca)  

Centre Cívic Sant Andreu  

Centre Cívic Sarrià   

Centre Cívic Trinitat Vella  

Centre Cívic Vallvidrera-Vázquez 
Montalbán  

Centre Cívic Vil·la Florida  

Centre Cultural Casa Elizalde  

Centre Cultural Riera Blanca  

Centre Garcilaso  

Trobareu tota la informació a: 
http://www.bcn.cat/agenda21/accio21/activitats21/tallers%20sotenibilitat.htm 

 

Es crea la Xarxa d'Escoles per a la Sostenibilitat de Catalunya (XESC) 

Aquest 12 d’abril el conseller de Medi Ambient i Habitatge va presidir l’acte de 
constitució de la XESC, formada inicialment per 860 escoles i instituts de tot 
Catalunya. La XESC neix a partir del programa Escoles Verdes de la Generalitat i de 
les xarxes locals que promouen programes d’educació per a la sostenibilitat adreçats a 
centres educatius, com és el cas de l’Agenda 21 Escolar de Barcelona. . 

Els objectius de la XESC són establir mecanismes de coordinació i intercanvi que 
facilitin la col·laboració entre xarxes i fomentar el debat intern per avançar en la 
conceptualització de l'educació per a la sostenibilitat en l'àmbit dels centres educatius. 
En aquest sentit, l’endemà es va celebrar el I Simposi adreçat al professorat, com a 
primer espai de debat i d’intercanvi d’experiències entre centres educatius i entre 
xarxes. Més informació:  http://www.xesc.cat 

http://www.bcn.cat/agenda21/accio21/activitats21/tallers%20sotenibilitat.htm
http://www.xesc.cat/xesc/index.html
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 INICIATIVES 21 

La Fundació Abertis presenta els resultats de l’estudi de freqüentació del Parc 
de Collserola 

El Castell de Castellet, seu de la Fundació Abertis, va ser el marc escollit per 
presentar els resultats de l'estudi de mobilitat i freqüentació del Parc de Collserola amb 
l'objectiu de donar respostes sobre els hàbits dels visitants de Collserola i les seves 
necessitats i com a eina de treball per als gestors del parc.  

L'estudi ha estat realitzat per l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans amb la 
col·laboració del Consorci Parc de Collserola.  

Les conclusions de l’estudi es poden consultar al web 
http://www.parccollserola.net/catalan/actualitat/FrequentacioMobilitatParcCollserola_DP.pdf 

 

Formació de comunicadors per al desenvolupament sostenible 

El Centre UNESCO de Catalunya i el Consell 
Assessor per al Desenvolupament Sostenible de 
la Generalitat de Catalunya impulsaran entre maig 
i juliol el curs Comunicadors per al 
desenvolupament sostenible, basat en la proposta 
formativa elaborada per la UNESCO i la Thomson 
Foundation, el 2008, Media as Partners in 
Education for Sustainable Development, sobre la importància de la col·laboració dels 
professionals de la comunicació en l’educació per al desenvolupament sostenible. 

Les inscripcions estan obertes fins el 26 d’abril i el període del curs és del 3 de maig al 
14 de juliol. Per a més informació consulteu la web http://www.unescocat.org 

 

Jornada Nous valors per a empreses de futur 

L'Observatori Dona, Empresa i Economia i la Cambra de Comerç de Barcelona 
organitzen, el dijous 29 d’abril, a la Casa Llotja de Mar, la segona jornada Nous valors 
per a empreses de futur: l’empresa com a motor del 
creixement econòmic i social per tal de donar 
visibilitat al potencial femení en el món econòmic i 
empresarial. 

La jornada té com a objectiu reflexionar sobre els 
valors necessaris per fer un canvi profund en els 
processos, en les regles, en els models de vida i, en 
definitiva, en les estructures de la societat per 
afrontar els nous reptes del segle XXI. Valors que en realitat són els del compromís, la 
responsabilitat, la cooperació i l'equitat, tot posant les empreses i les organitzacions al 
servei de les persones. L’acte és gratuït.  Cal fer la inscripció trucant al telèfon 902 448 
448 o bé a través del web http://www.donaempresaeconomia.org 

 

Oberts els tallers Catalunya pren el sol 

La Fundació Terra, amb la col·laboració del Departament de 
Medi Ambient i Habitatge, organitza durant els mesos d’abril a 
juny, el projecte Catalunya pren el sol; un seguit de tallers teòrico-
pràctics per a entitats de Catalunya amb l’objectiu d’introduir 
coneixements i perspectives sobre les energies renovables, 
especialment sobre l'energia solar fotovoltaica. 

http://www.parccollserola.net/catalan/actualitat/FrequentacioMobilitatParcCollserola_DP.pdf
http://www.unescocat.org/
http://www.donaempresaeconomia.org/
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Els tallers estan destinats a joves i adults (grups de 20-25 persones, de més de 14 
anys), tenen una durada de 3 hores, són gratuïts i es realitzen a l'espai de la pròpia 
entitat. Estan conduits per un monitor tècnic amb materials desenvolupats 
especialment per al taller, enfocat des d'un vessant molt pràctic i domèstic. L'entitat 
participant rep un kit fotovoltaic amb una estació de càrrega solar portable per a petits 
aparells elèctrics.  

Més informació i inscripcions al web http://www.ecoterra.org/articulos208cat.html 

 

Per Sant Ponç, consum responsable i alternatives al Centre Cívic Parc-Sandaru 

El Centre Cívic Parc-Sandaru organitza un cicle que pretén donar eines per a 
reflexionar, de manera crítica i conscient, sobre el consum, amb l’objectiu de plantejar 
alternatives més justes i respectuoses amb l’entorn. 

El proper 4 de maig s’inaugurarà el cicle Consum responsable i alternatives amb 
l’exposició Consum Crític, la projecció de Clips Verds, iniciativa de Barnamil, i un taller 
d’idees pràctiques per a un consum més conscient, a càrrec de Toni Lodeiro, autor del 
llibre Consumir menos, vivir mejor. 

Lloc: Centre Cívic Parc-Sandaru, c. Buenaventura Muñoz, 21(cantonada c. Nàpols). 
Tel. 93 309 06 35. Més informació a la web provisional: http://www.ccparcsandaru.cat 

 

MÉS RECURSOS 
 

Una nova guia proposa ambientalitzar les obres a la ciutat 

L’Ajuntament de Barcelona posa a la vostra disposició 
una nova guia de la col·lecció Guies d’educació ambiental: 
Ambientalització de les obres a la ciutat de Barcelona. 
La guia incideix en aspectes de contaminació atmosfèrica 
(emissió de pols, fums i gasos), acústica (generació de 
soroll o vibracions), neteja i gestió de residus, afectació a 
les aigües i al sòl, gestió i protecció dels espais verds o 
afectacions a la mobilitat dels vianants.  

La publicació forma part de les actuacions previstes en el 
conveni signat entre l'Àrea de Medi Ambient de 
l’Ajuntament i la Cambra Oficial de Contractistes d'Obres 
de Catalunya per a la divulgació i formació de la nova 
normativa municipal. El programa formatiu també inclou 
cursos especialment dissenyats per a professionals de la 
construcció del sector públic i privat previstos al Centre de Formació del Laberint de 
l'Àrea de Medi Ambient i impartits per ACEFAT AIE.  

Guia disponible en pdf a: http://80.33.141.76/agenda21/guies.php?idColleccio=1#389 

Informació dels cursos tècnics a: www.bcn.cat/mediambient 

 

Programa Llars Verdes 

La Fundació Confavc organitza uns tallers gratuïts del projecte Llars 
Verdes de Barnamil. Llars Verdes és un programa de participació 
ciutadana i d’aprenentatge col·lectiu, dirigit a ciutadans sensibilitzats 
sobre l’impacte social i ambiental de les seves llars. A través d’aquesta 
iniciativa es pretén acompanyar els participants en un procés de canvi 
cap a una gestió més sostenible dels recursos energètics, d’aigua, del 

http://www.ecoterra.org/articulos208cat.html
http://www.ccparcsandaru.cat/
http://80.33.141.76/agenda21/guies.php?idColleccio=1#389
http://www.bcn.cat/mediambient
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consum de productes i de la neteja a les seves llars.  

L’organització facilitarà als participants, de manera gratuïta, la participació en tres 
tallers pràctics, assessorament personalitzat i un kit d’estalvi per a la llar. 

Els tallers es realitzaran al barri del Clot i Camp de l’Arpa, els dies 21 d’abril, 19 de 
maig i 16 de juny, de 19 a 21 h al c. Sibelius, 3. I al barri de Sant Ildefons de Cornellà 
de Llobregat, els dies 15 d’abril, 6 i 26 de maig, de 18.30 a 20.30 h al Pg. Federico 
García Lorca, s/n.  

Cal fer la inscripció a assessors_residus@confavc.cat 

 

Catàleg de recursos: “Rebiciclem” 

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. 

 

Biciclot ofereix un programa de cursos 
gratuïts per aprendre mecànica de la bicicleta 
reciclant-ne una en desús. 

Amb més de vint-i-cinc anys en el món de la bicicleta realitzant activitats de promoció i 
formació, neix Rebiciclem, un programa que va començar en un curs destinat a joves 
en procés de formació per a la inserció laboral i que dóna valor a residus que provenen 
de l'abandonament de bicicletes.  

Ara, s’obre el taller al públic i a tots aquells que vulguin aprendre i obtenir una bicicleta 
mitjançant el reciclatge.  

Més informació a la web http://www.biciclot.net 

 

Podeu accedir al catàleg directament a través de la drecera següent:  
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 

 

Premi Medi Ambient 2010 de la Generalitat de Catalunya  

El Departament de Medi Ambient i Habitatge convoca el Premi Medi Ambient 2010 de 
la Generalitat de Catalunya per reconèixer públicament la tasca de persones a favor 
del medi ambient. El Premi es convoca en les modalitats següents:  

- Projectes de recerca, desenvolupament i innovació 

- Iniciatives de protecció i millora del medi ambient 

- Trajectòries de protecció i millora del medi ambient 

Poden optar al premi projectes, iniciatives i trajectòries en els àmbits temàtics de la 
conservació de la biodiversitat i la prevenció i el reciclatge de residus. 

Les candidatures s’han de presentar a proposta de tercers mitjançant un escrit al 
conseller de Medi Ambient i Habitatge, acompanyat d’una memòria descriptiva. 

mailto:assessors_residus@confavc.cat
http://www.biciclot.net/
http://80.33.141.76/agenda21/recursos_signants.php
mailto:agenda21@bcn.cat
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La data límit de presentació de candidatures és el 5 de maig de 2010 a les 12 h. El 
Premi es lliurarà en l’acte de celebració del Dia Mundial del Medi Ambient, que tindrà 
lloc el 3 de juny de 2010.  

Més informació i bases:  
http://mediambient.gencat.net/cat/ciutadans/educacio_ambiental/premi_MAGC.jsp 

 

Ajudes en la responsabilitat social de petites i mitjanes empreses: iniciativa 
RSE-PYME, per a l'any 2010   

Es convoca des del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç la concessió d'ajudes 
públiques a la promoció, implantació i desenvolupament de la responsabilitat social en 
les petites i mitjanes empreses (PIME), entenent com a tal la integració voluntària, per 
part de les empreses, de les preocupacions socials i ambientals en les seves 
operacions comercials i en les seves relacions amb els seus interlocutors. 

Les ajudes tenen com a finalitat incentivar la implantació i desenvolupament de bones 
pràctiques en matèria de RSE en les estratègies empresarials de les petites i mitjanes 
empreses amb l'objectiu de millorar la seva competitivitat. 

Poden presentar la sol·licitud exclusivament organismes intermediaris: entitats 
privades sense afany de lucre i entitats públiques que donin suport a les PIME. La 
sol·licitud es farà en el Registre Electrònic del Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç i 
mitjançant firma electrònica. 

El termini de presentació finalitza el 5 de maig de 2010. Més informació al web 
http://www.mityc.es/PortalAyudas/RSE/Paginas/Index.aspx 

 

Convocatòria Energia Intel·ligent per a Europa 

L'Agència Executiva de Competitivitat i Innovació ha posat en marxa una convocatòria 
de propostes per al programa de treball de 2010 amb el nom Energia Intel·ligent per a 
Europa. Els objectius del programa són:  

 - Fomentar l'eficiència energètica i la utilització racional dels recursos 
energètics. 

 - Promoure fonts d'energia noves i renovables, i fomentar la diversificació 
energètica. 

 - Promoure l'eficiència energètica i l'ús de fonts d'energia noves i renovables en 
l'àmbit del transport. 

La convocatòria està dotada amb 56.000.000 euros i pot optar-hi qualsevol 
organització pública o privada europea.  

El termini de presentació finalitza el 24 de juny de 2010. Tota la informació sobre les 
condicions de la convocatòria i consells als proposants sobre com presentar els 
projectes poden trobar-se en el lloc web  
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/call_for_proposals/index_en.htm 

 

US RECOMANEM... 

... que deixeu un missatge de futur en una càpsula del temps de l’exposició 
Barcelona 2159, que es troba fins el 24 d’abril al passadís del transbordament de 
Passeig de Gràcia (enllaç L2-L4 amb L3), dins del programa Primavera Cultural de 
TMB i en referència a l’Any Cerdà. Amb la col·laboració de Carlitos y Patrícia. Tota la 
informació i altres activitats a: www.barcelona2159.org 

http://mediambient.gencat.net/cat/ciutadans/educacio_ambiental/premi_MAGC.jsp
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/call_for_proposals/index_en.htm
http://www.barcelona2159.org/
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... la 15ena Fira per la Terra que enguany es dedicarà al naixement de la generació 
verda. La fira tindrà lloc els propers 24 i 25 d'abril al Parc de la Ciutadella i al Passeig 
Lluís Companys. Entre d’altres organitzacions hi participen: Accionatura, Amics de la 
Bici, Creu Roja Barcelona, Ecoxarxa Barcelona, Fundacio Terra, Grup de científics 
i tècnics per un futur no nuclear - GCTFNN, Greenpeace i Xarxa de Consum 
Solidari. Més informació : http://www.diadelaterra.org 

 

...el XII Fòrum de l’Energia Sostenible. La Sala la Cuina de 
l’Espai Francesca Bonnemaison (c. Sant Pere més Baix, 7) 
acollirà el proper 27 d’abril una jornada dedicada a l’Autonomia 
Domèstica, on s’abordaran qüestions com l’ús dels 
“solardomèstics”, la transició energètica cap el cent per cent 
d’energies renovables des de les llars, la defensa del dret de 
crear energia un mateix o la reducció d’emissions reciclant la 
brossa de l’orgànica. Entre els ponents trobarem Jordi Miralles, 
president de Fundació Terra. 

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

 

... la Fira de Biocultura, que organitza un cop més l’Associació Vidasana. Se 
celebrarà del 29 d’abril al 2 de maig al Palau Sant Jordi de Barcelona i hi trobareu 
propostes d’activitats de temes com la manipulació genètica, productes químics, 
escassetat i qualitat de l’aigua, canvi climàtic, màfia farmacèutica... acompanyats per 
altres temes més tècnics i pràctics destinats a empresaris ecològics, passant per 
propostes musicals, cinema, teràpies... Tot el programa a: http://www.biocultura.org 

 

...el XI Simposi Internacional Una Sola Terra: I després de 
Copenhaguen... que se celebrarà el dies 3 i 4 de maig a la 
Universitat de Barcelona, Facultat de Geografia, c. Montalegre, 6 
Sala Gran (4a planta). L’entrada és lliure. Podeu consultar el 
programa a: http://www.unasolaterra.org 

 

... la 11à edició de la Festa del Comerç Just i la banca Ètica 
que se celebrarà el 8 de maig coincidint amb el Dia Internacional 
del Comerç Just. Les activitats tindran un clar objectiu 
sensibilitzador i informador (exposició i venda de productes de 
comerç just, actuacions de teatre, música, espectacles infantils, 
jocs, exposicions, projecció de documentals...). Organitza Setem, 
Alternativa 3, Intermón Oxfam, Xarxa de Consum Solidari i 
FETS. Tot el programa a: http://www.festacj.org 

 

... la 9a edició de la Setmana de la Bici, del 10 al 16 de maig, amb 
un seguit d’activitats per sensibilitzar la ciutadania en l’ús 
responsable de la bicicleta i en la necessitat de compartir cívicament 
la ciutat. Cursos d’iniciació, esmorzars bicia’t, revisions mecàniques 
gratuïtes, circuits infantils, bicicletades nocturnes,...i amb l’opció de 
préstec gratuït a Biciclot, Un Cotxe Menys -Bicicletes, Bicitram, 
Barcelona Ciclo Tour -Rent a Bike, Bike Rental Barcelona, Trixi, 
BudgetBikes i My Beautiful Parking. Més informació a: 
http://www.bcn.cat/bicicleta 

 

http://www.diadelaterra.org/
http://www.energiasostenible.org/
http://www.biocultura.org/
http://www.unasolaterra.org/
http://www.festacj.org/
http://www.bcn.cat/bicicleta
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... la 8a edició de la festa Posa’t la gorra!, que se celebrarà el 
diumenge 30 de maig a PortAventura, que organitza l’Associació de 
Nens amb Càncer (AFANOC) amb l’objectiu de sensibilitzar la societat 
del càncer infantil. Una megafesta infantil plena de tallers, activitats, 
obsequis, espectacles i, sobretot, de gorres solidàries. Tota la informació 
a: http://www.afanoc.org 

 

...una passejada per la rambla del Carmel durant la celebració del Carmel Verd, 
entre el 7 i el 9 de maig. Les entitats integrants de la plataforma Carmel Amunt 
organitzen diverses activitats festives i reivindicatives amb la col·laboració de 
l’Ajuntament. 

 

...l’exposició Aigua, rius i pobles que ofereix el perfil humà dels 
conflictes i de les lluites de l’aigua al món a través de fotografies i 
testimonis directes, i amb l’esperança d’un món més just, digne i 
sostenible. Del 4 al 30 de maig al Museu Marítim de Barcelona. Més 
informació a la pàgina web http://www.aguariosypueblos.org 

 

...l’agenda de l’Observatori del Paisatge de Catalunya, on trobareu tot un recull 
d’activitats sobre paisatge d’arreu del món; congressos, festivals, cursos, conferències, 
premis, exposicions... Tota la programació a: http://www.catpaisatge.net 

 

... les activitats d’aquesta primavera a La Fàbrica del Sol, l’Aula Ambiental de 
Sagrada Família i l’Aula d’Educació Ambiental de Les Corts, amb molts continguts 
vinculats a l’Any Internacional de la Biodiversitat. Més informació: 

http://www.bcn.cat/mediambient 

http://www.aulambiental.org/Activitats.htm 

http://www.cccandeu.com 

 

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

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

 

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 

 

 

Secretaria Agenda 21 
c. Nil Fabra, 20 
Tel. 932 562 593  
Fax: 932 370 894 
agenda21@bcn.cat 
http://www.bcn.cat/agenda21  

http://www.afanoc.org/
http://www.aguariosypueblos.org/
http://www.catpaisatge.net/
http://www.bcn.cat/mediambient
http://www.aulambiental.org/Activitats.htm
http://www.cccandeu.com/
mailto:agenda21@bcn.cat
http://www.bcn.cat/agenda21

