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

 

JUNY 2013

 

PER UN ÚS MÉS INTEL·LIGENT DE L’ENERGIA
Del 24 al 30 de juny se celebra a Catalunya la Setmana Europea de
l’Energia. L'aposta per l’eficiència energètica i les energies renovables és
el camí a seguir per assolir els objectius climàtics de la UE.

> Per saber-ne més

EUROPA PREMIA INICIATIVES DE BARCELONA

“El Zoo millora la Terra” i la campanya “De menjar no en llencem ni mica!”
han estat reconeguts als Premis de la Prevenció de Residus.

> Per saber-ne més

 

 

   

 

  

CRIDA AL COOPERATIVISME
Dissabte 6 de juliol és el Dia Internacional de les Cooperatives i diverses
organitzacions signants reivindiquen aquesta jornada de celebració i
visibilització.

> Per saber-ne més

 

  

ECOVERD: FIRA DE LA COOPERACIÓ I LA SOSTENIBILITAT
Els dies 29 i 30 de juny tindrà lloc aquesta trobada de professionals amb la
finalitat d’incentivar la cooperació i la coresponsabilitat social i ambiental.

> Per saber-ne més
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CONVOCATÒRIES DE PREMIS EN MARXA
Ja podeu presentar les vostres candidatures a la segona edició del Premi
Ciències Ambientals i als ja consolidats Premis Fundació Roca i Galès.

> Per saber-ne més

 

LA DONACIÓ D’ALIMENTS, QUÈ CAL SABER?
El 17 de juny es va presentar la “Guia per a l’aprofitament segur del
menjar”, en la qual han participat la Fundació Banc dels Aliments, la UAB,
Nutrició sense Fronteres i altres entitats.

> Per saber-ne més

CONEIXEU EL BIOLOOP!
Nutcreatives i l’Institut Joan Boscà han ideat una estructura de fang i
compost que permet fer de planter de llavors. El projecte “Collserola
conquereix Barcelona!” va concloure al Centre Cívic Can Deu.

> Per saber-ne més

 

 

  

L’ÓS BRU A LES LLIBRETES SOLIDÀRIES
Accionatura i Gràfiques Ortells elaboren un material per sensibilitzar les escoles
sobre la importància de la conservació de l’ós bru als Pirineus.

> Per saber-ne més

 

  

MAPA DE RESILIÈNCIA PLANETÀRIA
La Fundació Ersília ha desenvolupat una web per conèixer els plans i estratègies
d’adaptació al canvi climàtic que es duen a terme a diverses ciutats del món.

> Per saber-ne més

 

  

MICROMECENATGE PER A LA TRANSICIÓ SOCIAL
Nova-Innovació Social treballa per la publicació del llibre “Eines de transició”, que
aportarà idees i mecanismes per al trànsit cap a un món habitable.

> Per saber-ne més

 

LA XARXA ACTUA PEL MEDI AMBIENT
Diverses organitzacions varen organitzar prop de 70 activitats amb motiu
del Dia Mundial del Medi Ambient a Barcelona. Podeu veure un recull
d’imatges a la galeria fotogràfica.

> Per saber-ne més
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PRESENTACIÓ DEL “PEP” A BERLÍN
El Pla d’Energia Participatiu de Sant Martí va participar a la conferència
europea InContext sobre moviments de transició el 6 i 7 de juny. Els
representants del projecte ens expliquen els detalls.

> Per saber-ne més

 

 

  

TOTES LES ENTREVISTES DEL CICLE TRANSICIONS
Diuen que una imatge van mal que mil paraules. A la Videoteca trobareu les
entrevistes als experts del cicle Transicions cap a una Barcelona més
sostenible.

> Per saber-ne més

 

  

SIGNANTS DEL COMPROMÍS 22
La plataforma de moda sostenible BeCo i Arquitectura Ambiental s’han
incorporat a la xarxa de signants i 2 organitzacions han renovat el seu
compromís.

> Per saber-ne més

 

  

PLANS D’ACCIÓ
Amigos Mira ha presentat el seu pla d’acció amb actuacions sobre solidaritat i
voluntariat.

> 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, us informem que les vostres dades personals resten incorporades al
fitxer Serveis d’Informació i Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de Barcelona, amb la
finalitat de gestionar de forma multicanal el servei d’informació i l’atenció a les persones
que contacten amb aquest Ajuntament i/o fan ús de serveis municipals, així com informar
d’aquells serveis o actuacions municipals que, en base a les dades facilitades, es consideri
que poden ser del seu interès. No es cediran dades a tercers excepte quan ho requereixi
la pròpia tramitació o la persona usuària ho autoritzi expressament. 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?
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