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Ens locals i altres ens adherits al Dia mundial de l'Aigua 2020
Publicat per Enric Coll Gelabert el 24/02/2020 - 12:37

El Dia Mundial de l'Aigua (World Water Day) se celebra anualment el 22 de març com un mitjà per centrar
l'atenció en la importància de l'aigua dolça i la defensa de la gestió sostenible dels recursos d'aigua
dolça. L'Assemblea General de les Nacions Unides va designar el 22 de de març de 1993 com el primer Dia
Mundial de l'Aigua. El tema del Dia Mundial de l'Aigua 2020 tracta l’aigua i el canvi climàtic, i com es vinculen de
manera inextricable les dues. L’adaptació als efectes de l’aigua del canvi climàtic protegirà la salut i salvarà vides,
l’ús d’aigua de manera més eficient reduirà els gasos d’efecte hivernacle dels sistemes de tractament.
Els ens locals membres de la Xarxa s'adhereixen al Dia Mundial de l'Aigua 2020 són les que comparteixen els
seus objectius. A continuació us anirem llistant els ens locals adherits (data d'actualització 24/02/2020).

window.___gcfg = {lang: 'ca'}; (function() { var po = document.createElement('script'); po.type = 'text/javascript';
po.async = true; po.src = 'https://apis.google.com/js/plusone.js'; var s =
document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(po, s); })();
Tuiteja !function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);
js.id=id;js.src="//platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,"script","twitterwjs");
(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js =
d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/ca_ES/all.js#xfbml=1";
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));

Comunitat virtual dels membres de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat
Page 1 of 8

Notícies
Publicat a La Xarxa en xarxa (http://xarxaenxarxa.diba.cat)
Notícia

Us convidem a la 20a Assemblea general de la Xarxa
Publicat per Enric Coll Gelabert el 24/02/2020 - 08:34
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Notícia

Recursos de suport a la sensibilització acústica per la Setmana Sense Soroll
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Publicat per Enric Coll Gelabert el 18/02/2020 - 12:21

A finals d'abril se celebrarà una nova edició de la Setmana Sense Soroll (SSS2020). Per tal d’animar als ens
locals a adherir-se a la Setmana Sense Soroll, ja us podem avançar els recursos de sensibilització ambiental que
la Diputació de Barcelona posa a la vostra disposició.
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Notícia

Encara sou a temps a de disposar de la vostra agenda escolar 2020-2021
Publicat per Enric Coll Gelabert el 12/02/2020 - 15:14

Ens podeu fer la vostra sol·licitud d’agendes i calendaris pel curs 2020-2021 fins el 28 de febrer.
Les agendes i/calendaris del curs 2020 -2021 se centraran en la temàtica de l’activisme ambiental, amb la
voluntat de motivar els nois i noies a mobilitzar-se en favor de l’emergència climàtica i l’acció proambiental.
En cas que estigueu interessats en adquirir qualsevol d’aquests productes (Agendes i/o Calendaris) de cara al
curs vinent (2020 -2021), cal que ens envieu omplerta la butlleta de comanda que trobareu
a: https://formularis.diba.cat/diba/mediambient/comanda-agendes-escolars-calendaris-curs-2020-2021 abans del
28 de febrer, juntament amb la carta d’autorització signada pel representant de la Xarxa, que trobareu en
document adjunt. Recordeu que les agendes són per alumnes de secundària i tenen el cost unitari d’1€ i els
calendaris, de paret i adreçats a aules de primària, gratuïts fins als 50 exemplars, i 1€ per unitat a partir d'aquesta
quantitat.
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Recordeu que ens trobareu a les xarxes socials: Instagram (@agendaescolardiba) i Facebook
(https://www.facebook.com/agendaescolar). Us convideu a seguir-nos si encara no ho feu!
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Notícia

Calendari previst d'activitats de la Xarxa (2020)
Publicat per Enric Coll Gelabert el 06/02/2020 - 13:11

A la 20a Assemblea General de la Xarxa de
Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, a celebrar el 17 de març del 2020 a Montcada i Reixac, es proposarà
aprova el Pla estratègic de la Xarxa 2020-2023 i el Pla de treball de la Xarxa per l'any 2020, que ja es van
presentar, prioritzar i validar per part del Grup motor reunit el 15 de gener i que inclourà la nova estructura de
Grups de treball.
Pendent doncs d'aprovació definitiv a l'Assemblea general, us avancem el calendari d'activitats de la Xarxa previst
per aquest any per poder-vos programar i reservar les dates de les activitats que siguin del vostre interès.
També incloem esdeveniments en els quals col·laborem.
En cada cas s'enviarà la corresponen convocatòria. Els membres dels Grups de treball específics rebran les
corresponents convocatòries en el seu moment.
En negreta darreres actualitzacions
Seguiu llegint (...)
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Notícia

Oferta de recursos d'educació ambiental pel Dia Mundial de l'Aigua 2020
Publicat per Enric Coll Gelabert el 06/02/2020 - 12:16

El Dia Mundial de l'Aigua se celebra anualment el 22 de març.
Enguany, les Nacions Unides han acordat dedicar l'efemèride a la relació entre l'aigua i el canvi climàtic. La
Diputació de Barcelona ofereix recursos de sensibilització per donar suport a les accions dels ens locals
de la província.
El Dia Mundial de l'Aigua (World Water Day)
se celebra anualment el 22 de març com un mitjà per centrar
l'atenció en la importància de l'aigua dolça i la defensa de la gestió sostenible dels recursos d'aigua
dolça. L'Assemblea General de les Nacions Unides va designar el 22 de de març de 1993 com el primer Dia
Mundial de l'Aigua.
El tema del Dia Mundial de l'Aigua 2020 tracta l’aigua i el canvi climàtic, i com es vinculen de manera
inextricable les dues. L’adaptació als efectes de l’aigua del canvi climàtic protegirà la salut i salvarà vides, lL’ús
d’aigua de manera més eficient reduirà els gasos d’efecte hivernacle dels sistemes de tractament.
No ens podem permetre esperar. Tothom hi té un paper a jugar.
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La Diputació de Barcelona aprova el nou Catàleg de serveis 2020, centrat en la
lluita contra el canvi climàtic i l’assoliment dels ODS - AMPLIAT FINS EL 13 DE
FEBRER
Publicat per Enric Coll Gelabert el 31/01/2020 - 08:42

Ampliem el termini de sol·licitud dels recursos inclosos en el #Catàleg20diba que finalitzava el 6/02 fins al
13/02 atès que molts ajuntaments s'han dedicat els darrers dies a pal·liar els efectes del temporal Gloria
La Diputació de Barcelona ha aprovat en Junta de Govern el nou Catàleg de serveis pel 2020 en vigor des del 10
de gener. El Catàleg conté tots els recursos econòmics, materials i tècnics que la Diputació posa a disposició dels
governs locals de la província garantint, així, que poden prestar serveis i activitats a la ciutadania en les condicions
adequades i de forma equilibrada a tot el territori.
Des de la Gerència de Serveis de Medi Ambient de l'Àrea d'Acció Climàtica de la Diputació de Barcelona
s'ofereixen 20 recursos diferents per acompanyar-vos en la millora del medi ambient i la cultura de la sostenibilitat.
Podeu consultar els diferents recursos emprant el cercador del catàleg: https://catalegdeserveis-cercador.diba.cat/
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Notícia

PREMIO X AIRE LIMPIO: Convocatòria II Premi X Aire Net, a les millors
iniciatives per millorar la qualitat de l'aire de les nostres ciutats
Publicat per Enric Coll Gelabert el 28/01/2020 - 14:47

El compromís de la Plataforma x Aire Net és avaluar i
donar suport a aquells estudis, investigacions o qualsevol altra activitat que s'identifiquin, promoguin i divulguin les
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millors polítiques i pràctiques que contribueixin a la millora de la qualitat de les nostres ciutats. És en aquest sentit
en el que vam llançar aquesta convocatòria a el "Premi X Aire Net" per reconèixer els ajuntaments pioners al
nostre país en la posada en marxa d'accions - Plans de millora de la Qualitat d'Aire, plans de mobilitat urbana
Sostenibles, ordenances municipals, campanyes de divulgació, o qualsevol altre tipus d'iniciatives - que redueixin
la contaminació atmosfèrica i serveixin d'exemple i estímul per als seus homòlegs.
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1a Cimera Catalana d'Acció Climàtica: els compromisos del mon local
Publicat per Enric Coll Gelabert el 21/01/2020 - 07:00

Presidida pel M. Hble. Sr. Joaquim Torra i Pla, President de la
Generalitat de Catalunya, la Cimera ha estat un punt de trobada per acordar un full de ruta, a curt i mig termini,
que permeti afrontar les polítiques de mitigació i d’adaptació al canvi climàtic, amb compromisos no només del
Govern sinó també de tots els agents implicats. La Cimera és una de les mesures que va aprovar l’executiu el
passat mes de setembre per fer front a l'emergència climàtica.
L’objectiu de la cimera, que neix amb la vocació de tenir continuïtat en el temps amb noves edicions, és crear sis
compromisos globals i una serie de compromisos sectorials als quals empreses privades i entitats, com les
administracions locals, s’hi puguin adherir de manera voluntària. (...)
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Premis europeus per l’energia sostenible. EUSEW2020.
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Publicat per Enric Coll Gelabert el 20/01/2020 - 13:03

Els Premis de l'Energia Sostenible de la UE reconeixen una
innovació destacada en eficiència energètica i renovables.
Els finalistes seran escollits entre una llista prèvia dels projectes amb més èxit de l’energia per a una energia neta,
segura i eficaç. Els premis seran concedits en tres categories per un jurat expert i per ciutadans europeus
mitjançant vot públic. Per participar al concurs, llegiu les directrius i podeu presentar la vostra candidatura el 27 de
gener del 2020.
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