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

 

DESEMBRE 2012

 

161 ORGANITZACIONS SIGNEN EL “COMPROMÍS 22”
Més de tres-cents representants d’organitzacions de la ciutat van acudir el
passat 11 de desembre al Saló de Cent de l’Ajuntament per donar la
benvinguda al Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022.
> Per saber-ne més

OBJECTIU: 1,386
Són els kilograms de residus per persona i dia que el Pla de Prevenció de
Residus de Barcelona es marca com a objectiu per al 2018. Un 10%
menys que al 2006.
> Per saber-ne més
 

 

   

 

  

DARRERS CONSELLS ABANS DE NADAL
Solidaritat, eradicació de la pobresa i consum racional són valors que prenen
rellevància durant aquests dies. Us recomanem algunes activitats dels signants.
> Per saber-ne més

 

  

DUES GUIES AMB VISIÓ DE PRESENT I FUTUR
Us recomanem dues lectures sobre temàtiques d’actualitat. Les trobareu a les
publicacions “El Futur que volem” i “Un consum més responsable dels aliments”.
> Per saber-ne més

 

SUBVENCIONS I AJUTS PER ACABAR EL 2012
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L’any 2012 finalitza amb algunes convocatòries d’ajuts: actuacions en espais
naturals protegits, ecoetiquetatge i ecodisseny i implantació de sistemes voluntaris
de gestió ambiental.
> Per saber-ne més

 

LA COMUNITAT TRANSFORMADORA DEL TERRITORI
Fins el 14 de gener podeu participar de forma virtual al Fòrum d'Educació
Ambiental 2000+12 de l’SCEA, enguany sobre educació i empoderament.
També podreu assistir a la trobada el 23 i 24 de febrer a Girona.
> Per saber-ne més

SABEU QUÈ SÓN LES SMART CITIES?
Ja estan obertes les inscripcions per al curs sobre gestió eficient de
l’hàbitat urbà que organitza el Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya. La
formació se celebrarà entre febrer i març de 2013.
> Per saber-ne més
 

 

  

DESTINACIÓ: BARCELONA
La plataforma My Destination Barcelona sobre promoció turística sostenible ha
guanyat el premi Euronews Business Awards organitzat per Google. Felicitats!
> Per saber-ne més

 

  

CONNEXIONS URBANES AL RAVAL
L’associació ACT Habitat està engegant un projecte que pretén fomentar la
col·laboració intergeneracional i intercultural a un centre de dia del barri del Raval.
> Per saber-ne més

 

  

DESLOCALITZACIÓ-RELOCALITZACIÓ
Al 2013 tornen les conferències del cicle Futur Viable de la Fundació Fòrum
Ambiental. El 15 de gener tindrà lloc una sessió sobre internalització dels costos
socioambientals.
> Per saber-ne més

 

ANIMEU-VOS A SIGNAR EL COMPROMIS 22
Encara no heu signat el nou Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat?
Doncs esteu a temps de fer-ho! Poseu-vos en contacte amb la Secretaria
de l’Agenda 21 i vegeu què diuen els signants que ja ho han fet.
> Per saber-ne més
 

VOLEU SABER QUI SÓN ELS PRIMERS SIGNANTS?
Conegueu les primeres organitzacions que l’11 de desembre van signar

http://80.33.141.76/ag21/templates/a21/v_noticia.php?idNoticia=2111
http://80.33.141.76/ag21/templates/a21/v_noticia.php?idNoticia=2111
http://80.33.141.76/ag21/templates/a21/v_noticia.php?idNoticia=2113
http://80.33.141.76/ag21/templates/a21/v_noticia.php?idNoticia=2113
http://80.33.141.76/ag21/templates/a21/v_noticia.php?idNoticia=2113
http://80.33.141.76/ag21/templates/a21/v_noticia.php?idNoticia=2114
http://80.33.141.76/ag21/templates/a21/v_noticia.php?idNoticia=2114
http://80.33.141.76/ag21/templates/a21/v_noticia.php?idNoticia=2114
http://80.33.141.76/ag21/templates/a21/v_noticia.php?idNoticia=2115
http://80.33.141.76/ag21/templates/a21/v_noticia.php?idNoticia=2115
http://80.33.141.76/ag21/templates/a21/v_noticia.php?idNoticia=2115
http://80.33.141.76/ag21/templates/a21/v_noticia.php?idNoticia=2116
http://80.33.141.76/ag21/templates/a21/v_noticia.php?idNoticia=2116
http://80.33.141.76/ag21/templates/a21/v_noticia.php?idNoticia=2116
http://80.33.141.76/ag21/templates/a21/v_noticia.php?idNoticia=2117
http://80.33.141.76/ag21/templates/a21/v_noticia.php?idNoticia=2117
http://80.33.141.76/ag21/templates/a21/v_noticia.php?idNoticia=2117
http://80.33.141.76/ag21/templates/a21/v_noticia.php?idNoticia=2118
http://80.33.141.76/ag21/templates/a21/v_noticia.php?idNoticia=2118
http://80.33.141.76/ag21/templates/a21/v_noticia.php?idNoticia=2118
http://80.33.141.76/ag21/templates/a21/v_noticia.php?idNoticia=2119


Info 21. Notícies de l’Agenda 21 de Barcelona. Desembre 2012

file:////C|/...DOWS/Temp/20121221_Info_21._Notícies_de_l’Agenda_21_de_Barcelona._Desembre_2012_newsletter-2.html[20/12/2012 11:08:22]

nou Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat. Recordeu que el procés per
adherir-se al continua obert!
> Per saber-ne més
 

 

  

L’EMPRENEDORIA SOCIAL A LA PETITA PANTALLA
No us perdeu el reportatge sobre la jornada d’emprenedoria social del passat 13
de novembre. Descobrireu diversos projectes que tenen lloc al barri de Ciutat
Vella.
> Per saber-ne més

 

  

LA SECRETARIA DE L’AGENDA 21 US DESITJA BONES
FESTES
I feliç any 2013!!
> 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. Si vol
donar-se de baixa d’aquest butlletí electrònic faci clic 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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