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CONVOCADES LES PRIMERES SESSIONS DE TREBALL DE LA CONVENCIÓ DE 

SIGNANTS DE L’AGENDA 21 

Com ja s’ha anat anunciant a través de l’Info 21, enguany s’ha 
posat en marxa la 2a Convenció de signants del Compromís 
ciutadà per la sostenibilitat 2010-2011. Al llarg d’aquesta 
convenció es vol avaluar col·lectivament el desenvolupament 
de l’Agenda 21 de Barcelona i l’evolució de la ciutat de 
Barcelona en termes de sostenibilitat des de l’any 2002, donar 
visibilitat a la feina feta pels signants del Compromís i preparar 
el treball dels propers anys. 

Al llarg d’aquesta passada primavera s’han començat a 
realitzar entrevistes a una mostra d’entitats i empreses per recollir informació sobre el seu 
pla d’acció i les seves opinions com a integrants de la xarxa de signants. 

Els propers mesos de setembre i octubre es convoquen les primeres sessions de treball 
per iniciar una diagnosi compartida del Compromís ciutadà per la sostenibilitat objectiu per 
objectiu i apuntar línies prioritàries d’actuació o temes clau a abordar: 

Tema Data, hora i lloc de la sessió 

1. Espais lliures i biodiversitat. Dimarts 14/09/2010, de 18 a 20 h. Secretaria de l’Agenda 21. 
Nil Fabra, 20, baixos. 

2. Ciutat compacta; espai públic de qualitat Dimecres 15/09/2010, de 9 a 11 h. Secretaria de l’Agenda 21.  

3. Mobilitat Dimecres 15/09/2010, de 18 a 20 h. Secretaria de l’Agenda 21.  

4. Qualitat ambiental i salut Dijous 16/09/2010, de 9 a 11 h. Secretaria de l’Agenda 21.  

5. Recursos naturals Dimarts 21/09/2010, de 9 a 11 h. Secretaria de l’Agenda 21.  

6. Residus Dimarts 21/09/2010, de 18 a 20 h. Espai Jove La Fontana. 
Gran de Gràcia, 190-192. 

7. Cohesió social Dimarts 28/09/2010, de 18 a 20 h. Espai Jove La Fontana. 

8. Activitat econòmica Divendres 1/10/2010, de 9 a 11 h. Secretaria de l’Agenda 21. 

9. Educació i comunicació ambiental Dilluns 04/10/2010, de 18 a 20 h . Espai Jove La Fontana. 

10. Impacte sobre el planeta i cooperació 
internacional 

Dijous 30/09/2010, de 18 a 20 h. Secretaria de l’Agenda 21.  

Tots els signants del Compromís i membres del Consell Municipal de Medi Ambient i 
Sostenibilitat sou convidats a participar-hi. Per inscriure-us només cal que envieu un e-
mail a la Secretaria de l’Agenda 21 (agenda21@bcn.cat) indicant el nom de l’organització a 
la qual pertanyeu, nom i cognoms de les persones que s’inscriuen, sessions a les quals 
participaran i dades de contacte. Aquells que vulgueu rebre informació més detallada i 
proposar aportacions particulars de la vostra organització a la Convenció  podeu adreçar-
vos a la Secretaria de l’Agenda 21 per concertar una entrevista.  

ACCIÓ 21 

Josep Canadell ens parla de la urgent revolució contra el canvi climàtic  

El 22 de juny es va obrir el cicle  Transicions cap a una Barcelona més sostenible amb 
la conferència de Josep Canadell Canvi climàtic i la gran transició cap a un món 
descarbonitzat.  La regidora de Medi Ambient, Imma Mayol, va introduir l’acte, tret de 
sortida de la 2a Convenció de signants de l’Agenda 21 de Barcelona.  

Davant d’un auditori de 130 persones, Josep Canadell, director tècnic del Global Carbon 
Project, va fer èmfasi en la urgència d’actuar i en el fet que el temps de permanència del 
CO2 a l’atmosfera és alt, de manera que encara que reduíssim o aturéssim les emissions 

mailto:agenda21@bcn.cat
http://www.globalcarbonproject.org/who_is_who/pep_canadell.htm
http://www.globalcarbonproject.org/
http://www.globalcarbonproject.org/
http://www.globalcarbonproject.org/
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de gasos d’efecte hivernacle, hi hauria un retard de 50 anys en la detecció dels efectes. El 
ponent va destacar la necessitat de mobilitzar els més de cinc-cents milions de persones 
del món que viuen per sobre de les necessitats bàsiques i que per tant estan en 
condicions d’actuar, però que en gran part encara neguen o ignoren el canvi climàtic. 

Pel que fa a les propostes d’acció, Josep 
Canadell va il·lustrar la conferència amb 
nombrosos exemples de mesures 
adreçades a la reducció d’emissions a 
diferents escales, centrades en la millora 
de l’eficiència energètica i l’expansió de 
les energies renovables. Va dedicar 
especial atenció a la distribució de 
l’electricitat, amb l’exposició de casos com 
el projecte iniciat al nord d’Europa per a la 
creació d’una superxarxa elèctrica 
intel·ligent amb connexió a les turbines 
del mar del Nord  o el projecte d'instal·lació de centrals solars al sud d'Europa i al nord 
d'Àfrica que hauria de permetre distribuir energia a tot Europa. En el torn d’intervencions 
dels assistents, però, es va constatar que aquesta proposta desperta recels perquè podria 
conduir a una nova colonització socioeconòmica. El ponent va respondre que la perversió 
d’una iniciativa és sempre possible, però que el projecte pot ser també una oportunitat de 
col·laboració i de desenvolupament econòmic dels països participants.  

Canadell va destacar també la importància cabdal de les ciutats en la lluita contra el canvi 
climàtic i la necessitat d’una educació i informació ben fonamentada.  
 

Oberta fins el 30 de setembre la convocatòria de Premis Acció 21: cinc premis de 
6.000 euros a les millors iniciatives 

Totes les organitzacions i persones de Barcelona que 
estigueu duent a terme iniciatives per contribuir a 
l’assoliment dels objectius del Compromís ciutadà per la 
sostenibilitat sou convidades un any més a presentar-vos a 
la convocatòria de Premis Acció 21. 

Els candidats han de presentar a qualsevol dels registres municipals una breu memòria de 
la iniciativa (màxim 10 pàgines) i la documentació administrativa corresponent. A 
diferència d’altres anys, la quantia del premi està condicionada a que la iniciativa comporti 
una despesa equivalent. El termini de presentació finalitza el 30 de setembre.  

Al web de l’Agenda 21 es poden consultar les bases completes i les llistes de guardonats 
en les tres convocatòries anteriors: www.bcn.es/agenda21/accio21/premis.htm 
 

Transports Metropolitans de Barcelona presenta el seu pla de sostenibilitat 

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha presentat el 
seu Pla Director de Sostenibilitat Ambiental, que concreta i fa 
públiques les accions que representen la seva contribució d’acord 
amb els principis del Compromís ciutadà per la sostenibilitat. 

Atenent a aquest compromís de TMB d’avançar en el camí de la 
sostenibilitat ambiental, ha elaborat el pla d’acció on s’hi concreta 
un marc comú de treball per al període 2010-2014, que dóna 
continuïtat, materialitza i impulsa la seva voluntat estratègica de 
ser un referent en matèria de mobilitat sostenible. 

http://www.bcn.es/agenda21/accio21/premis.htm
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El pla s’estructura en quatre eixos o línies de treball: 

• La recerca de la màxima eficiència energètica 

• La mitigació de l’impacte en el canvi climàtic 

• La millora de la qualitat de l’aire  

• La contribució al desenvolupament d’una cultura cada vegada més sostenible 

El document íntegre es pot consultar a www.bcn.cat/agenda21/accio21/signants/plans.htm 
 

Nous signants del Compromís ciutadà per la sostenibilitat  
 

ASSOCIACIÓ DIVERJOC FONT D’EN FARGAS 

BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS – B:SM 

MUTUALITAT VEÏNAL SINERA, MPS 

TENO ATAULA SL 

SABER DE SABORS SL 
 

Barcelona de Serveis Municipals signa el Compromís 

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

 

 

Noves organitzacions que han presentat el seu pla d’acció  

Transports Metropolitans de Barcelona –TMB 

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 

 

 

INICIATIVES 21 

Biciclot recupera 50 bicicletes per a projectes socials 

Biciclot, a través del seu projecte Rebiciclem, lliura 50 
bicicletes recuperades a 10 centres educatius d’inserció i 
dota així d’una petita flota per a facilitar els desplaçaments 
urbans dels seus joves i treballadors. És un primer pas per 
a un treball en xarxa que uneix finalitats educatives, 
socials i ambientals.  

Aquestes bicicletes, cedides per l’Ajuntament de 
Barcelona, provenen de l’abandonament a la via pública, i 
s’han reparat en cursos prelaborals adreçats a joves en risc d’exclusió organitzats per 
Biciclot, amb el suport principal de l’Agencia de Residus de Catalunya i amb el seguiment 
de la Fundació Catalana Comtal. 

Més informació al web: www.biciclot.net/catala/rebiciclem 

 

http://www.bcn.cat/agenda21/accio21/signants/plans.htm
http://www.diverjoc.net/
http://www.bsmsa.es/
http://www.sinera.cat/
http://www.teno-act.com/
http://www.ataula.net/
http://www.bcn.cat/agenda21/xarxadactors/signants.htm
http://www.bcn.cat/agenda21/accio21/signants/plans.htm
http://www.biciclot.net/catala/rebiciclem


5 

 

L’Ajuntament distribueix bosses de cotó per anar a comprar a tots els usuaris de la 
xarxa de punts verds  

Des del mes de juliol i amb motiu del Dia Mundial Sense Bosses 
de Plàstic, la xarxa de Punts Verds de la ciutat distribueix bosses 
de cotó per anar a comprar, per sensibilitzar sobre la importància 
de la reducció del consum de bosses de plàstic d’un sol ús. Les 
bosses, que porten el lema “Jo també reutilitzo”, estan fetes amb 
cotó 100% ecològic i s’han realitzat amb la col·laboració el 
Centre d’Iniciatives per a la Reinserció (CIRE). 

La informació de la xarxa de punts verds està disponible al web 
municipal www.bcn.cat/mediambient 

MÉS RECURSOS 

II Concurs de fotografia solar en el Dia Solar Europeu 

Coincidint novament amb la celebració del Dia 
Solar Europeu, Solarweb.net convoca el II 
Concurs de fotografia solar. El certamen, dotat 
d’un primer premi de 1000 euros i onze accésits, 
reconeixerà les fotografies que millor il·lustrin 
cadascuna de les 5 categories proposades: 
fotovoltaica, solar tèrmica, solar termoelèctrica, 
integració arquitectònica de l’energia solar, 
energia solar i cooperació.  

 
El termini de presentació finalitza el proper 10 de setembre. Per ampliar la informació, 
consultar les bases o participar: www.solarweb.net/concurso/fotografiasolar/participar.php 
  

Premis per a les millors pràctiques de responsabilitat social i sostenibilitat 

 La Fundació Corresponsables, constituïda 
recentment per l'editorial MediaResponsable, 
convoca la primera edició dels Premis 
Corresponsables a les millors pràctiques en responsabilitat social i sostenibilitat. Els 
guardons estan oberts a tot tipus d'organitzacions i distingiran les millors iniciatives i 
bones pràctiques en cadascuna de les següents categories: grans empreses, pimes,  
administracions i entitats públiques, entitats sense ànim de lucre.  

El termini per presentar candidatures acaba el 15 de setembre. Més informació: 
www.fundacioncorresponsables.org 
 

Convocatòria de subvencions en el marc del Programa d'energies renovables i 
d’estalvi i eficiència energètica per a l'any 2010  

L’Institut Català de l’Energia (ICAEN) ha presentat les línies d’ajuts 
pel 2010 per a mesures d’estalvi i eficiència energètica, que se 
centren en actuacions realitzades en edificis, indústria, 
cogeneració, serveis energètics, transports, agricultura i serveis 
públics. A l’ensems s’ha obert la convocatòria de subvencions per a 
la realització d'inversions en matèria d'energies renovables: 
aprofitament de biomassa per a calefacció d'habitatges i per a 

http://www.bcn.cat/mediambient
http://www.solarweb.net/concurso/fotografiasolar/participar.php
http://www.fundacioncorresponsables.org/
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producció i distribució de calor i fred, captadors solars tèrmics, instal·lacions fotovoltaiques 
i/o eòliques autònomes, producció i aprofitament energètic del biogàs, aprofitament de 
l'energia geotèrmica i transformació de vehicles pesants per ser alimentats amb olis 
vegetals. 

Les sol·licituds d'ajut s'han de realitzar en model normalitzat disponible al lloc web 
www.gencat.cat/icaen i s’han d'enviar per via telemàtica per tal d'obtenir l'imprès 
corresponent en paper amb codi de barres. El termini de presentació finalitza el 20 de 
setembre, però cal tenir en compte que les subvencions en règim reglat es van qualificant 
i adjudicant per ordre d’entrada a l’ICAEN, per la qual cosa es recomana la màxima 
rapidesa en la presentació de les sol·licituds.  

Així mateix, resta obert el Pla Renova't de la Generalitat de Catalunya per a la compra 
d'electrodomèstics, calderes i aparells d'aire condicionat eficients en el sector domèstic. 
Més informació: www.plarenovat2010.cat 

 

Oberts els Premis Fundació Roca i Galès 2010 

La Fundació Roca i Galès, a través de la seva revista 
Cooperació Catalana, convoca 3 modalitats de Premis: 

19è Premi periodístic Jacint Dunyó, d’articles sobre la 
teoria i història del cooperativisme així com experiències 
concretes relacionades amb el món de l’economia 
cooperativa, especialment les reeixides. 

14è Premi Albert Pérez-Bastardas, d’articles que contribueixin al creixement i 
preservació del patrimoni natural i/o experiències d’educació ambiental. 

3r Premi Benet Vigo, d’articles sobre benestar social que aportin iniciatives que 
promoguin o contribueixin a la construcció d’una societat més equitativa, igualitària i 
pacífica. 

Poden optar-hi articles inèdits escrits en català, amb una extensió de 3 a 6 fulls (2.100 
caràcters per pàgina). La dotació per cada modalitat és de 650 euros per l’article 
guanyador i 300 euros al segon. El termini de presentació finalitza el 30 de setembre. 
Trobareu les bases del premi a www.rocagales.org 
 
Nou portal sobre canvi climàtic i guia de càlcul d’emissions de CO2 

El Departament de Medi 
Ambient i Habitatge, a través 
de l'Oficina Catalana del 
Canvi Climàtic, ha creat un 
nou portal que vol ser l'espai 

de referència formativa, divulgativa i informativa en matèria de canvi climàtic a Catalunya.  

La nova web també serà un lloc de referència per aquells que volen tenir dades de les 
emissions de gasos d'efecte hivernacle a escala mundial i conèixer en profunditat les 
polítiques internacionals, europees o nacionals per fer front a l'escalfament global i els 
primers estudis d'adaptació dels seus efectes a les àrees més vulnerables de Catalunya.  

A més, el portal ofereix recursos per tal d’implicar-se en la mitigació del canvi climàtic; 
amb una sèrie de consells, bones pràctiques i eines per calcular les emissions personals o 
de la nostra empresa. 

Més informació: http://www20.gencat.cat/portal/site/canviclimatic?newLang=ca_ES 

 

http://www.gencat.cat/icaen
http://www.plarenovat2010.cat/
http://www.rocagales.org/
http://www20.gencat.cat/portal/site/canviclimatic?newLang=ca_ES
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Catàleg de recursos: aparells de mesura per fer una ecoauditoria i aparells 
demostratius per a activitats i festes 

Aquest mes destaquem La Fàbrica del Sol i el Servei de Documentació d’Educació 
Ambiental, que ofereixen aparells de mesura útils per fer una ecoauditoria (sonòmetre, 
comptador de consum d'electricitat, luxòmetre, pol·lúmetre, mesurador de radiacions 
electromagnètiques) i aparells per a demostracions i actes festius (cuina solar, forn solar, 
maqueta d’un aerogenerador i d’una depuradora d’aigua, llanternes solars, binocles, 
ràdios solars, gots reutilitzables, rentagots). 

Més informació: i http://www.bcn.cat/agenda21/accio21/materials/prestec.htm i 

http://www.bcn.cat/agenda21/crbs 
 
Podeu accedir al Catàleg de recursos dels signants 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 per oferir els recursos de la 
vostra organització a agenda21@bcn.cat. 

US RECOMANEM... 

... la 1a Fira Agrícola de Collserola, el diumenge 
5 de setembre de 10 a 15h a la plaça del Centre 
Cívic Vallvidrera - Vázquez Montalbán,  
organitzada per l’Associació Mont d’Orsà de 
Veïns de Vallvidrera i la de Mas Sauró, per 
gaudir dels horts de la muntanya, d’una mostra de 
productes de Collserola, dels tallers infantils, de la 
xerrada “hort i sostenibilitat”, d’un tastet de 
tomàquets i de l’exposició “Huertos urbanos: cultivando Barcelona” a càrrec de Stefanie 
Fock. Més informació i programa: http://vallvidrera-aavv.blogspot.com 

 

... l’11è concurs de fotografia La bicicleta, un transport a la ciutat, Memorial Vicenç 
Bagán, organitzat per Amics de la Bici, Trèvol Cooperativa i Associació per la Promoció 
de la bicicleta. El tema enquadrat a la fotografia ha de mostrar la bicicleta com a mitjà de 
transport a l’entorn urbà. El període de participació al concurs finalitza el 10 de setembre. 
Més informació al web: www.amicsdelabici.org 

 

... l’exposició (FAB) BOTS, Màquines i robots personalitzats per al disseny i la 
fabricació, fins 12 de setembre al Disseny Hub Barcelona (c. Montcada,12). Una 
col·lecció de 10 projectes d’estudiants d’arquitectura on es mostren models alternatius de 
producció, economia i sostenibilitat. Més informació: www.dhub-bcn.cat 

 

...l’exposició  fotogràfica Ciudades y contaminación a l’Espai Cultural Obra Social 
Caja Madrid (pl. Catalunya, 9), fins el 19 de setembre, una mostra que confronta l’impacte 
visual amb l’impacte ambiental a través de 12 eixos temàtics que fan visibles els danys 
que provoca la contaminació al nostre entorn. A més, ofereix exemples de prevenció, 
mitigació, eliminació i adaptació. Entrada gratuïta. 
 

... el web de la campanya “Estàs implicat?” d’Acciónatura, que convida a investigar 
sobre les causes i solucions a la desforestació, responsable de prop d’una tercera part de 
les emissions de gasos d’efecte hivernacle: www.crimenesdelucindo.org. 
 

http://www.bcn.cat/agenda21/accio21/materials/prestec.htm
http://www.bcn.cat/agenda21/crbs
http://80.33.141.76/agenda21/recursos_signants.php
file:///F:\A21%20Deures%20estiu%202010\INFO21\agenda21@bcn.cat
http://vallvidrera-aavv.blogspot.com/
http://www.amicsdelabici.org/
http://www.dhub-bcn.cat/
http://www.crimenesdelucindo.org/
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... els 19 espais verds amb Wi-Fi, al Parc de la Ciutadella, Jardins de la 
Casa Elizalde, Parc de l'Estació del Nord, Parc de Joan Miró, Jardins de 
Sofia Bara, Jardins dels Tres Tombs, Jardí Interior Gaietà Renom, 
Jardins de Brusi, Jardins de Can Castelló, Jardins de la Vil·la Florida, 
Jardins de la Vil·la Cecília, Jardins d'Aclimatació de Montjuïc, Parc de la 
Creueta del Coll, Parc del Laberint d'Horta, Parc de la Pegaso, Jardins 
de les Escultures, Parc de l'Espanya Industrial, Park Güell, Parc 
Cervantes. La navegació està limitada a 60 minuts al dia i a una velocitat 
de baixada de 200 kbps. Més informació: http://www.bcn.cat/barcelonawifi 

 

... el portal web d’ecoturisme EcoturCAT, www.ecoturcat.cat  

... la guia d'ambientalització d'esdeveniments "Roll out the green carpet for your participants! 
UN Green Meeting Guide”, publicada per ICLEI amb el PNUMA, i disponible en castellà: 
http://itc.iclei.org/fileadmin/template/iclei/ICLEI_ITC/files/Files/Green_Meeting_Guide_Spanish.pdf 
  

… el llibre Entre la cantera y el jardín de Jorge Riechmann (Ed. Genal). L’obra 
vol ser un antídot per reforçar la necessitat d’assumir la sostenibilitat com a 
autolimitació, redistribució i planificació. L’autor dóna un missatge positiu a favor 
de l’autocontenció sostenible juntament amb un missatge poètic d’advertència 
sobre el món que estem destruint.  
 
 

ACTIVITATS 

DEL CONSELL MUNICIPAL DE MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT 

Presentació del Pla de l’Energia, el Canvi Climàtic i la Qualitat de l’Aire de Barcelona 
2011-2020 

Dos anys abans d’arribar al final del període de vigència del Pla de Millora Energètica de 
Barcelona (PMEB), l’Ajuntament, a través de l’Agència d’Energia de Barcelona, està 
treballant en un nou pla d’energia, el Pla d’Energia, el Canvi Climàtic i la Qualitat de l’Aire 
(PECQ), més ampli i que aborda l’actual conjuntura no només en matèria d’energia sinó 
també de protecció climàtica i de contaminació atmosfèrica.  

Durant el mes de juny es van realitzar diferents sessions, convidant als membres del 
Consell Municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat i altres actors implicats a participar als 
diferents grups de treball i aportar propostes: 

- Gestió de la demanda i comportament envers l’energia 

- Rehabilitació energètica d’edificis 

- Gestió de la qualitat de subministrament 
energètic 

- Generació renovable i règim especial 

- Transport i Energia 

- Canvi Climàtic i Qualitat de l’aire 

- Anàlisi econòmic i jurídic 

- Sector industrial 

Finalment, el 30 de juny va tenir lloc la 
presentació del PECQ de Barcelona, com un 
pla de naturalesa transversal que implicarà 

http://www.bcn.cat/barcelonawifi
http://www.ecoturcat.cat/
https://correu.bcn.cat/owa/redir.aspx?C=aeb01a49e1924b918e4ea37b052d6bd8&URL=http%3a%2f%2fitc.iclei.org%2ffileadmin%2ftemplate%2ficlei%2fICLEI_ITC%2ffiles%2fFiles%2fGreen_Meeting_Guide_Spanish.pdf
https://correu.bcn.cat/owa/redir.aspx?C=aeb01a49e1924b918e4ea37b052d6bd8&URL=http%3a%2f%2fitc.iclei.org%2ffileadmin%2ftemplate%2ficlei%2fICLEI_ITC%2ffiles%2fFiles%2fGreen_Meeting_Guide_Spanish.pdf
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actuacions en diversos àmbits i que s’estructurarà en base a una primera part 
introductòria comuna a dos programes paral·lels d’escala diferent: 

Programa de ciutat: fa referència a tots aquells aspectes generals de la ciutat, que 
recauen tant en la gestió de l’Ajuntament com en el comportament i accions del conjunt de 
la ciutadania. 

Programa municipal: fa referència als aspectes que depenen directament de 
l’Ajuntament.  

Més informació: http://www.barcelonaenergia.cat/cat/actuacions/pmeb.htm 

 

 

Estem preparant la publicació del butlletí electrònic Info21 del mes de setembre, així que 
esperem les vostres notícies i/o activitats programades per incloure-les.  
 

Clau de colors de l’Info21: 

En vermell: organització signant del Compromís ciutadà per la sostenibilitat 

En blau i/o subratllat: text amb hipervincle 

 

http://www.barcelonaenergia.cat/cat/actuacions/pmeb.htm

