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CANDIDATS ALS PREMIS ACCIÓ 21

El passat 30 de setembre va finalitzar el termini de presentació de candidatures a la
primera convocatòria de premis Acció 21, creats per a estimular iniciatives d’acció que
contribueixin a assolir els objectius del Compromís Ciutadà per la Sostenbilitat. S’hi
han presentat 42 iniciatives d’un total de 39 organitzacions de Barcelona: entitats
ambientalistes, organitzacions cíviques, empreses, organitzacions empresarials,
sindicats, col·legis professionals, universitats, escoles...

Les iniciatives són molt variades i la seva temàtica abasta els 10 objectius del
Compromís Ciutadà per la Sosteniblitat. Els objectius sobre els quals fan incidència
més iniciatives són el número 9 (progressar en la cultura de la sostenibilitat mitjançant
l’educació i la comunicació ambiental), el número 7 (augmentar la cohesió social,
enfortint els mecanismes d’equitat i participació) i el número 5 (preservar els recursos
naturals i promoure l’ús dels renovables).

El jurat, format per cinc membres del Consell Municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat,
fallarà els premis properament. L’acte de lliurament tindrà lloc el dia 11 de desembre.

ACCIÓ 21

Les escoles que fan l’Agenda 21 Escolar ja han signat el seu compromís
El passat 2 d’octubre van signar el seu compromís els centres d’ensenyament de la
ciutat de Barcelona que desenvolupen l’Agenda 21 Escolar durant el curs 2003-2004.
L’acte va tenir lloc al Saló de Cent de la Ciutat, i hi van assistir membres de tota la
comunitat educativa, de totes les edats, que van omplir el Saló completament. Un dels



moments més emotius va ser la intervenció de
representants de l’alumnat, del professorat,
dels pares i mares i dels monitors, que van
adreçar unes paraules a tots els presents.

Dels 114 centres d’ensenyament que fan
l’Agenda 21 Escolar, 81 ratifiquen el seu
compromís i 33 són centres que s’hi
incorporen enguany per primer cop.

Més informació a
http://www.bcn.es/agenda21/A21_ESCOLAR.htm

Segona sessió de FormAcció 21: l’Oficina Verda

L'ambientalització interna de la pròpia organització és un procés compartit entre
tots els implicats: treballadors, responsables de compres o contractació de
serveis i proveïdors. És un compromís amb la preservació de l’entorn, i suposa
un estalvi de recursos, la utilització de productes i materials més eficients i més
respectuosos amb el medi ambient i una millora en la qualitat de vida al lloc de
treball.
Sessió formativa adreçada a les entitats i empreses signants del Compromís
Ciutadà per la Sosteniblitat.
A càrrec d’Ecoinstitut.
18 de novembre, de 10 a 14 h, al Centre de Recursos Barcelona Sostenible
Informació i inscripcions: Secretaria de l’Agenda 21. Centre de Recursos
Barcelona Sostenible. c. Nil Fabra, 20. Tel. 93 237 38 04. Fax: 93 237 08 94.
A/e: agenda21@mail.bcn.es
El termini d’inscripció finalitza el 13 de novembre. Activitat gratuïta. Places
limitades.

INICIATIVES 21

Guia d’accés sostenible als centres de treball
El passat 17 de setembre es va presentar la Guia d'accés sostenible als centres de
treball, elaborada per Comissions Obreres. A la web de CCOO  torbareu el document
complet en format PDF: http://www.conc.es/nou/transport_collectiu.htm

Primeres Jornades sobre la Nova Cultura de l’Aigua: la vessant social
Aquest mes d’octubre, el Fòrum Cívic per la Sostenibilitat organitza, amb el suport
del Districte de Gràcia de l’Ajuntament de Barcelona, unes jornades sobre la nova
cultura de l’aigua. Esteu a temps d’assistir a les següents sessions:

- “El Pla Hidrològic Nacional i el transvassament de l’Ebre”, dimarts 14 d’octubre a les
19.30 h al Centre Cívic La Sedeta (c. Sicília, 321)

- “La qualitat de l’aigua, contaminació i nous contaminants emergents”, dimarts 21
d’octubre a les 19.30 h a la Sala de Plens del Districte de Gràcia (pl. Rius i Taulet, 2)



Carsharing: la mobilitat intel·ligent
El Carsharing és un sistema de cotxe compartit que consta d'una flota de cotxes
disponible per als socis o usuaris del servei. El sistema permet disposar d’un vehicle
de manera àgil, pel temps que es vulgui i pagant només per la distància recorreguda i
el temps d'utilització. En combinació amb el transport públic, és l’alternativa adequada
quan la freqüència en l’ús del cotxe no en justifica la compra ni el manteniment.

Per promoure el Carsharing a Catalunya, enguany s’ha creat la Fundació Mobilitat
Sostenible i Segura, els patrons de la qual són la Generalitat de Catalunya,
l’Associació per a la Promoció del Transport Públic (PTP) i l’Ajuntament de
Barcelona. Està previst que el sistema comenci a funcionar a Barcelona durant el
primer semestre de 2004.

Més informació: http://www.laptp.org/carsharing/

El desenvolupament sostenible als estudis tècnics
La Universitat Politècnica de Catalunya organitza, del 27 al 29 d’octubre de 2004, la
segona conferència internacional Engineering Education in Sustainable Development,
dedicada a l’educació per al desenvolupament sostenible a les universitats de
tecnologia. La introducció de temes ambientals al currículum és un dels aspectes
prioritaris del Pla de Medi Ambient de la UPC.

El període de presentació d’abstracts de treballs per a la conferència ja és obert.

Més informació: http://congress.cimne.upc.es/eesd2004

MÉS RECURSOS

Info Oficina Verda
Ja està disponible a la web de l’Agenda 21 el segon número del butlletí electrònic Info
Oficina Verda. Aquesta publicació periòdica s’adreça principalment a treballadors de
l’Ajuntament de Barcelona. El darrer número informa, entre d’altres, sobre la nova
recollida selectiva interna i recull algunes de les iniciatives de "Compra Verda" a
sectors, districtes i organismes autònoms de l'Ajuntament. Les persones interessades
podeu consultar-lo a la web http://www.bcn.es/agenda21/oficinaverda/ o demanar l’alta
a la llista de distribució de correu electrònic enviant un missatge a
agenda21@mail.bcn.es

Bones Pràctiques ambientals al sector de la distribució alimentària i als
supermercats
Dins de la col·lecció Manuals d’ecogestió, el Departament de Medi Ambient de la
Generalitat de Catalunya ha editat un manual adreçat al sector de la distribució,
autoserveis i supermercats. El document, de fàcil consulta, fa una anàlisi dels
aspectes ambientals relacionats amb el sector, en descriu els impactes i planteja
recomanacions. Ha estat redactat per PriceWaterhouseCoopers i coordinat pel
Consell d’Empreses Distribuïdores d’Alimentació de Catalunya i Foment del
Treball Nacional.

US RECOMANEM...



...que consulteu el portal http://www.portalnoticiaspositivas.org/ , creat per la
Asociación Noticias Positivas amb la finalitat de divulgar articles relacionats amb
Espanya i Amèrica Llatina que contribueixin a la creació d’un futur positiu. Asociación
Noticias Positivas està aliada estratègicament amb Positive News Publishing Ltd, una
ONG anglesa que publica un periòdic trimestral amb una tirada de 70.000 exemplars.

...que assistiu a la presentació del recull de documentació i recursos educatius
sobre so i soroll que es realitzarà al Centre de Recursos Barcelona Sostenible el
proper dimecres 15 d’octubre a les 18 h. Durant la sessió es podrà visitar la unitat
d’Anàlisi Acústica de l’Ajuntament, un laboratori mòbil equipat amb les tecnologies més
avançades en matèria d’acústica urbana.

...que us informeu sobre la trobada-debat del voluntariat ambiental que tindrà lloc
a la casa de colònies de La Conreria el proper divendres 17 d’octubre per la tarda.
Més informació: http://xarxanet.org

ACTIVITATS

DEL CONSELL MUNICIPAL DE MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT

El dijous 11 de desembre a les 18 h tindrà lloc al Saló de Cent de l’Ajuntament la
primera reunió plenària del Consell Municipal de Medi Ambient i Sosteniblitat després
de la renovació de membres. En aquesta sessió es presentaran els plans d’acció
lliurats per les organitzacions signants del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat.

Agrairem que confirmeu la vostra assistència a la secretaria tècnica del Consell
(tcastiella@mail.bcn.es)

Al finalitzar l’acte es procedirà al lliurament dels Premis Acció 21.

Dirigiu qualsevol informació, consulta o suggeriment a:

Secretaria Agenda 21
Centre de Recursos Barcelona Sostenible
c. Nil Fabra, 20
Tel: 93 237 38 04
Fax: 93 237 08 94
agenda21@mail.bcn.es
www.bcn.es/agenda21


