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Si no pot veure aquest missatge correctament, si us plau fes clic aquí

 

SETEMBRE 2013

 

PARTICIPEU EN EL DISSENY DE LES GLÒRIES
Teniu propostes d'usos i activitats? Com millorar el verd urbà o la mobilitat?
Dieu la vostra a partir de les bases del Concurs i el Compromís de Glòries
2007. Inscriviu-vos a les jornades ciutadanes.
> Per saber-ne més

BARCELONA: DESTINACIÓ RESPONSABLE
De l’1 al 4 d’octubre se celebrarà a Barcelona la 7a Conferència
Internacional sobre Turisme Responsable, adreçada a la comunitat
universitària i al sector empresarial.
> Per saber-ne més
 

 

   

 

  

LES VEUS DE L’EMPRENEDORIA SOCIAL
Representants de diverses empreses com ara Can Cet ens expliquen en un
reportatge audiovisual la seva experiència a Barcelona.
> Per saber-ne més

 

  

EDP: EDUCACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT
Us presentem una eina de treball en xarxa pensada i produïda de manera
col·laborativa per difondre l'Educació per al Desenvolupament a la universitat.
> Per saber-ne més

 

AJUTS PER COMENÇAR EL CURS
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  Acabem l’estiu amb tres propostes de premis i uns ajuts per a empreses de
l’economia social i cooperativa. No us els perdeu!
> Per saber-ne més

 

GLOBAL ECO FORUM 2013
Eco-union organitza el proper 22 d’octubre la sisena edició d’aquesta
trobada. Gestió i governança de l’aigua, ocupació verda, agricultura i
urbanisme ocupen el programa de la jornada.
> Per saber-ne més

UNA ECONOMIA AL SERVEI DE LES PERSONES
El 26 i 27 d’octubre torna la Fira de la Xarxa d’Economia Solidària de
Catalunya al recinte Fabra i Coats de Barcelona. L’ecosol serà la moneda
social d’intercanvi durant l’esdeveniment.
> Per saber-ne més
 

 

  

HORT, REPARACIÓ, BRICOLATGE... A QUÈ M’APUNTO?
A més de l’oferta trimestral dels centres cívics, al setembre trobareu diversos
cursos per fer la tornada de les vacances més amena.
> Per saber-ne més

 

  

MOBILITAT I SALUT ALS DIÀLEGS AMBIENTALS 2013
Experts en vehicle elèctric, qualitat de l’aire, smart cities i infraestructures de
transport contraposen les seves postures a la 5a edició de les jornades.
> Per saber-ne més

 

  

COMPROVEU COM FUNCIONA LA NOVA XARXA DE BUS
El 2 d’octubre teniu una cita amb l’associació PTP, que organitza la Cursa de
Transports a Barcelona. Enguany es posa a prova la xarxa ortogonal d’autobusos.
> Per saber-ne més

 

EL COMPROMÍS 22 A LES EMPRESES
Durant l’octubre, les empreses tindran un lloc de trobada per definir línies
estratègiques i actuacions en el marc del nou Compromís. Al novembre
serà el torn de les associacions i el sector turístic.
> Per saber-ne més
 

TORRE JUSSANA: CASA VOSTRA
Formació, suport a projectes, cessió d’espais, allotjament web i tot el que
pugueu necessitar des de la vostra associació ho trobareu a Torre
Jussana. Consulteu el catàleg de serveis.
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> Per saber-ne més
 

 

  

NOVES RESPOSTES PER A NOVES NECESSITATS
El 5 de setembre es va presentar el Compromís 22 en el marc d’un projecte
europeu sobre inclusió social del col·lectiu “nova pobresa” en temps de crisi.
> Per saber-ne més

 

  

NOUS SIGNANTS A LA XARXA
El FAD-Foment de les Arts i el Disseny i l’associació cultural Altell han signat el
Compromís 22.
> Per saber-ne més

 

  

PLANS D’ACCIÓ
Arquitectura Ambiental ha presentat el seu Pla amb accions d’eficiència
energètica, reducció del consum d’aigua i materials i gestió correcte dels residus.
> Per saber-ne més

 

© Copyright: Ajuntament de Barcelona
 
 

 

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter
Personal, l’informem que les seves dades personals s’incorporaran al fitxer “Participació
Ciutadana” de l’Ajuntament de Barcelona, amb la finalitat de gestionar la comunicació de l’Ens i
altres tràmits. Les seves dades no seran cedides a tercers. Vostè consent expressament en el
tractament de les seves dades per la finalitat indicada. Podeu exercitar els drets d’accés,
rectificació, cancel·lació i oposició, adreçant-vos per escrit al Registre General de l’Ajuntament: Pl.
Sant Jaume 2, 08002 Barcelona, indicant clarament en l’assumpte Exercici de Dret LOPD.

En el cas que no vulgui que l’Ajuntament de Barcelona utilitzi aquest mitjà per informar-li de
serveis o actuacions municipals que consideri que poden ser del seu interès faci aquí.

 

 
Aquest és un correu automàtic sense servei de resposta.

Si vols posar-te en contacte amb nosaltres:
Secretaria de l'Agenda 21

c. Nil Fabra, 20 08012 Barcelona
Tel. 93 256 25 93 Fax: 93 237 08 94

agenda21@bcn.cat
Vols saber més coses sobre l'Agenda 21?

 

http://p3trc.emv2.com/HS?a=ENX7CqkYaZuD8SA9MKJRXyznGHxKLlEKt_cStGb5lw8W0bBhOG5mpqVsje_Hhe-j51wa
http://p3trc.emv2.com/HS?a=ENX7CqkYaZuD8SA9MKJRXyznGHxKLlEKtfcStGb5lw8W0bBhOG5mpqVsje_Hhe-j51wY
http://p3trc.emv2.com/HS?a=ENX7CqkYaZuD8SA9MKJRXyznGHxKLlEKSvcStGb5lw8W0bBhOG5mpqVsje_Hhe-j51wZ
http://p3trc.emv2.com/HS?a=ENX7CqkYaZuD8SA9MKJRXyznGHxKLlEKS_cStGb5lw8W0bBhOG5mpqVsje_Hhe-j51we
http://p3trc.emv2.com/HS?a=ENX7CqkYaZuD8SA9MKJRXyznGHxKLlEKSPcStGb5lw8W0bBhOG5mpqVsje_Hhe-j51wf
http://p3trc.emv2.com/HS?a=ENX7CqkYaZuD8SA9MKJRXyznGHxKLlEKSfcStGb5lw8W0bBhOG5mpqVsje_Hhe-j51wc
http://p3trc.emv2.com/HS?a=ENX7CqkYaZuD8SA9MKJRXyznGHxKLlEKTvcStGb5lw8W0bBhOG5mpqVsje_Hhe-j51wd
http://p3trc.emv2.com/HS?a=ENX7CqkYaZuD8SA9MKJRXyznGHxKLlEKT_cStGb5lw8W0bBhOG5mpqVsje_Hhe-j51wi
http://p3trc.emv2.com/HS?a=ENX7CqkYaZuD8SA9MKJRXyznGHxKLlEKTPcStGb5lw8W0bBhOG5mpqVsje_Hhe-j51wj
http://p3trc.emv2.com/HS?a=ENX7CqkYaZuD8SA9MKJRXyznGHxKLlEKTfcStGb5lw8W0bBhOG5mpqVsje_Hhe-j51wg
http://p3trc.emv2.com/HS?a=ENX7CqkYaZuD8SA9MKJRXyznGHxKLlEKQvcStGb5lw8W0bBhOG5mpqVsje_Hhe-j51wh
http://p3trc.emv2.com/HP?a=ENX7CqkYaZuD8SA9MKJRXyznGHxKLlEKQ_cStGb5lw8W0bBhOG5mpqVsje_Hhe-j51wm
mailto:agenda21@bcn.cat
http://p3trc.emv2.com/HS?a=ENX7CqkYaZuD8SA9MKJRXyznGHxKLlEKQPcStGb5lw8W0bBhOG5mpqVsje_Hhe-j51wn

	emv2.com
	Info 21 setembre. Participació a Glòries, turisme responsable i més




