Novembre 2010

Trobada de la Xarxa Compra Reciclat
El Consorci forma part de la Xarxa, i el 28 d’octubre vam participar a la trobada, on
es va posar de manifest que totes les institucions de pes del país estan fent polítiques de transició cap a un consum de béns i serveis més sostenible i racional, que en general implica també una reducció de la despesa. La tarda es va
dedicar a la compra reciclada en materials i productes per a la construcció i el mobiliari urbà.
Aquesta fou la II Trobada de la Xarxa Compra Reciclat, una organització que treballa per ajuntar la demanda i la oferta dels productes reciclats, reciclables i/o biodegradables, incentivant així la seva compra. Per fer-ho, ajunta entitats municipalistes amb
el sector empresarial sota la organització de l’Agència Catalana de Residus.

Reconeixements als esforços per la sostenibilitat de Barcelona
L’Ajuntament de Barcelona ha rebut aquest mes dos reconeixements internacionals en matèria de medi ambient.
El primer fou obtenir del la màxima puntuació en la candidatura de la ciutat
pel guardó de Capital Ambiental Europea 2012-2013, que reconeix el compromís i conjunt de polítiques i accions que emprén una ciutat per la millora del medi
ambient, canalitzades bàsicament a través del procés d’Agenda 21.
Força més lluny, a l’orient mitjà, s’han repartit els Premis Internacionals de Dubai sobre Bones Pràctiques per
Millorar les Condicions de Vida (DIABP). En aquesta ocasió ha estat l’Agenda 21 Escolar de Barcelona qui ha rebut
un dels deu premis que es repartiren pels participants de tot el món.
Més informació a:
http://www.bcn.cat/mambient/newsletters/mediambient/ca/8468@newsletter_id=8120&category_block_id=8132.html
http://gulfnews.com/news/gulf/uae/general/dubai-awards-target-better-living-conditions-worldwide-1.706623

Us recomanem...
- Activitats de tardor de la Fàbrica del Sol, centrades en el consum responsable, que inclouen una xerrada sobre
la banca ètica amb Arcadi Oliveras i visites a finques agroecològiques del voltant de Barcelona.
http://www.mcrit.com/crbs/bd/FdelSol_tardor2010.pdf
- Transicions cap a una Barcelona més sostenible, aquest dijous dia 11 de novembre a les 18h, l'investigador,
pedagog i pensador Francesco Tonucci farà una conferència amb el suggerent títol “Si els adults no ens escolteu tindreu seriosos problemes. La participació dels nens a l'evolució cap a una ciutat més sostenible”.
http://w3.bcn.cat/V01/Serveis/Noticies/V01NoticiesLlistatNoticiesCtl/0,2138,366290121_412983756_1_1375291224,
00.html?accio=detall&home=

més informació al web del Parc:

www.parccollserola.net

