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Canvi climàtic a Catalunya
Segon informe sobre el canvi 
climàtic a Catalunya. Josep Enric 
Llebot (ed.). Barcelona: Institut 
d’Estudis Catalans, Consell As-
sessor per al Desenvolupament 
Sostenible de Catalunya, 2010.
1.152 pàg.
Aquest 2n informe s’entreveu 
com una aproximació a escala
territorial dels escenaris de fu-
tur i les conseqüències del canvi
climàtic. Es pot descarregar del
web del Consell Assessor  per al
Desenvolupament Sostenible.
http://issuu.com/gencat_cads/
docs/segon_informe_canvi_cli-
matic_parts_1_i_2.

El Club EMAS fa un TallerTT
a CENTRE ESPLAI
El club EMAS, del qual la Fun-
dació Catalana de l’Esplai en 
forma part, celebrarà a CENTRE
ESPLAI un Taller Pràctic sobre 
compra Verda el 27 d’abril, on
s’analitzaran criteris, productes,
serveis i proveïdors. Aquest Taller
està adreçat a empreses i organit-
zacions interessades en projectes
de Compra Verda. Es preveu una
assistència aproximada de 150 
participants. Paral·lelament, hi 
haurà una mostra de productes
amb ecoetiqueta.

Fòrum “Estratègia
Catalana ResiduRR Zero”
El Fòrum “Estratègia Catalana 
Residu Zero” vol ser un punt
de trobada, de debat i d’impuls
d’iniciatives orientades vers 
aquesta gestió preventiva i efi-
cient dels recursos, dels residus 
i de la contaminació. El Fòrum 
vol també marcar i assolir com-
promisos, visualitzar i difondre 
experiències, algunes d’elles ja 
de casa nostra, per tal d’acordar
i plantejar noves normatives que
facin possible l’avenç social en un 
sentit sostenibilista.
www.residusiconsum.org
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ES TRACTA D’UN PROGRAMA D’ACTUACIONS PER FER FRONT A PROBLEMES GLOBALS I LOCALS

La Fundació s’adhereix a
l’Agenda 21 de Barcelona
Ha signat el  Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 

JÚLIA GARCIA

E l 24 de gener, La Fundació
Catalana de l’Esplai va sig-
nar oficialment el document 

d’Adhesió al Compromís Ciutadà
per la Sostenibilitat de l’Agenda 21
de Barcelona. Forma part així de
les més de 430 entitats, empreses
i institucions adherides que treba-
llen d’acord amb els principis de 
l’Agenda 21 de Barcelona impulsant
iniciatives per contribuir a l’asso-
liment dels 10 grans objectius que
comparteixen.

L’Agenda 21 de la ciutat de Bar-
celona té l’objectiu de guiar la po-
lítica i la gestió del govern vers el
desenvolupament sostenible. És un
programa d’actuacions obert, per 
fer front als problemes globals i 
locals de la humanitat des d’una
perspectiva ètica. És, per tant, un 
compromís polític al més alt nivell
de cooperació.

Barcelona va aprovar el Compro-
mís Ciutadà per la Sostenibilitat 
- Agenda 21 de Barcelona el 9 de 
juliol de 2002. Va ser la culminació 
de quatre anys de treball intens per 
diagnosticar, fer propostes i cons-
truir consens sobre els principals 
objectius que havíem d’assolir 
per avançar cap a una ciutat més 
sostenible.

Un pla d’acció per cada signant
La contribució de cada signant es 
concreta en un pla d’acció, una
pauta de treball útil per prioritzar 
els temes en què ens proposem
treballar i les actuacions a dur a 
terme, per estructurar les tasques,
designar responsables i assignar 
pressupostos. Cada empresa,
associació, escola, universitat, 
col·legi professional o sindicat, i 
fins i tot cada llar i cada persona, 
pot fer el seu pla d’acció per la
sostenibilitat.

El gra de sorra

Cooperatives de consum ecològic

Marc comú de treball
La Secretaria Tècnica de l’Agen-
da 21 de Barcelona té per objectiu 
prioritari oferir suport a les orga-
nitzacions signants del Compromís 
que vulguin desenvolupar el seu pla
d’acció. El Compromís ofereix un 
marc comú de treball amb un sis-
tema d’indicadors per avaluar els
progressos. Des del seu naixement 
el 2002, el Compromís Ciutadà per 
la Sostenibilitat ha anat donant els 
seus fruits a través d’un ventall d’ac-
tuacions ambientals i socials en àm-
bits tant diversos com l’energètic,
l’educatiu, la gestió de l’aigua, el 
benestar social o la salut pública.

A la Convenció dels signants,
realitzada el passat 14 de gener,
i on la Fundació ja va participar-
hi activament, es van avaluar els 
avenços més significatius assolits
i els reptes prioritaris per als pro-
pers anys de desenvolupament de 
l’Agenda 21. 

Protegir els espais lliures
i la biodiversitat i ampli-
ar el verd urbà.

Defensar la ciutat com-
pacta i diversa, amb un
espai públic de qualitat.

Millorar la mobilitat i
fer del carrer un entorn 
acollidor.

Assolir nivells òptims
de qualitat ambiental i 
esdevenir una ciutat sa-
ludable.

Preservar els recursos
naturals i promoure l’ús
dels renovables
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Convenció de signants de l’Agenda 21 el 14 de gener de 2011

Recursos

Objectius de l’Agenda 21 de Barcelona 

Reduir la producció de resi-
dus i fomentar la cultura de la
reutilització i el reciclatge.

Augmentar la cohesió soci-
al, enfortint els mecanismes 
d’equitat i participació.

Potenciar l’activitat econòmi-
ca orientada cap a un desen-
volupament sostenible.

Progressar en la cultura de
la sostenibilitat mitjançant
l’educació i la comunicació 
ambiental.

Reduir l’impacte de la ciutat 
sobre el planeta i promoure la
cooperació internacional.

L es cooperatives de consum
ecològic són associacions de
persones físiques, que volen

consumir de forma responsable, 
tenint en compte aspectes socials i 
mediambientals: opten per productes
agroecològics (produïts sense pesti-
cides i amb fertilitzants naturals), i hi 
incorporen criteris de producció lo-
cal, compra directa i de temporada.

Les cooperatives funcionen amb 
l’ideari cooperatiu, és a dir, són
una entitat econòmica sense ànim
de lucre que pertany als seus usu-
aris i que té per objectiu l’ajut 
mutu i equitatiu entre els socis. 
L’òrgan de decisió és l’assemblea
de base. Tots i totes assumeixen 
les feines del projecte, des de
l’economia i la tria de productes 

fins a les tasques més quotidia-
nes, mitjançant l’organització en 
comissions.

Les cooperatives de consum són
un exemple excel·lent d’iniciati-
ves ciutadanes de protecció de la 
salut i del medi ambient, de pro-
moció de les economies locals
i de la biodiversitat, de sensibi-

lització ciutadana i del viure en
col·lectivitat. 

Si voleu formar part d’un nou mo-
del de producció i consum, con-
sulteu quina és la vostra cooperati-
va de consum més propera a:

www.ecoconsum.org   
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