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

 

MARÇ 2013

 

RECERCA NATURALISTA AL LABERINT D’HORTA
Comença el compte enrere per a la BioBlitzBcn 2013. Els propers 19 i 20
d’abril  us convidem a convertir-vos en investigadors de fauna i flora de la mà
d’experts que dirigiran els grups de cerca.
> Per saber-ne més

LLIURE? I ECOLÒGIC!
A Barcelona ja es pot viatjar en un taxi ecològic, silenciós, amb baixes
emissions de CO2 i un ambient interior lliure de patògens. Descobriu la
primera emissora de l’Estat amb criteris de sostenibilitat.
> Per saber-ne més
 

 

   

 

  

SIGNANTS CANDIDATS AL PREMI DE PREVENCIÓ DE
RESIDUS
L’Espai Ambiental i el Zoo de Barcelona han estat triats per representar Catalunya
al IV Premi Europeu de la Prevenció de Residus. Conegueu les seves propostes!
> Per saber-ne més

 

  

AJUTS DE LA FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD
Fins al 15 de juliol teniu temps per presentar projectes en els àmbits de la
biodiversitat terrestre, marina i litoral, el canvi climàtic i la qualitat ambiental.
> Per saber-ne més
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PREMIS “R”
Les iniciatives innovadores en reciclatge i sostenibilitat tenen premi. Ecoembes
llança la primera edició de la convocatòria, que finalitza el 15 d'abril.
> Per saber-ne més

 

L'AGRICULTURA LOCAL A LA FIRA PER LA TERRA
El 20 i 21 d'abril tornen la Fira i el Mercat de la Terra a Barcelona. Aquesta
divuitena edició estarà dedicada a l'agricultura local i de proximitat.
Informeu-vos per participar-hi!
> Per saber-ne més

ELS COMERÇOS AVANCEN CAP A LA SOSTENIBILITAT
La Unió de Botiguers Sant Pau-Gaudí ha treballat en la millora de la
sostenibilitat dels seus comerços de la mà de Siresa. Us presentem els
resultats de la diagnosi de gestió ambiental que han elaborat.
> Per saber-ne més
 

 

  

NOUS CURSOS D’ESPECIALITZACIÓ A ECOUNION
Bioconstrucció i emprenedoria verda són les properes formacions que ofereix
EcoUnion. Ja estan obertes les inscripcions per a la convocatòria de maig.
> Per saber-ne més

 

  

3, 2, 1... ACCIÓ!
La Societat Catalana d’Educació Ambiental ha publicat una guia de criteris de
qualitat en programes i campanyes d’educació ambiental. Mireu el vídeo de
presentació.
> Per saber-ne més

 

  

TOTA L’ACTUALITAT A LA REVISTA ECOXARXA
L’aigua és el tema central del darrer número d’Ecoxarxa, però també hi trobareu
articles sobre residus, alimentació i espais verds. Consulteu la versió digital.
> Per saber-ne més

 

PENSA, ALIMENTA’T, ESTALVIA
El Dia Mundial del Medi Ambient enguany portarà aquest lema contra el
malbaratament alimentari. El proper 11 d’abril  us convidem a plantejar
accions de la xarxa de signants. Us hi apunteu?
> Per saber-ne més
 

NECESSITEU UN PÀRQUING PER A BICICLETES?
B:SM, Barcelona de Serveis Municipals ofereix a tots els signants de
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l’Agenda 21 i Agenda 21 Escolar suports de bicicletes que ja no s’utilitzen,
per donar-los un segon ús. Demaneu-nos informació.
> Per saber-ne més
 

 

  

EL GREMI D’HOTELS APOSTA PER LA INSERCIÓ
LABORAL
El GHB treballa per incorporar persones amb discapacitat intel·lectual al món
laboral, una acció que contribueix a les línies 7.2 i 7.7 del Compromís 22.
> Per saber-ne més

 

  

SIGNANTS DEL COMPROMÍS 22
Conegueu les organitzacions que s’han adherit al Compromís durant el mes de
març.
> 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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