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Reducció del consum d'aigua i d'envasos al Consorci

Aquest any s’han instal·lat filtres d'aigua amb l’objectiu de reduir la compra d'aigua
embotellada i conseqüentment el nombre d’envasos de plàstic que s'utilitzen a diari.
A can Coll i a can Balasc es disposa ara d’aixetes d'aigua filtrada amb carbó actiu, i
al Viver de Can Borni s'ha optat per un filtre d'osmosi inversa.
A la seu del Consorci s’està acabant d’enllestir la instal·lació d’una font d’aigua a les
oficines, per ús exclusiu dels treballadors.

Compra verda a les oficines del parc

Un dels eixos d'actuació del procés de l'Agenda 21 és la millora ambiental a dins la oficina. Hi ha molts aspectes en
els quals actuar, i darrerament ens hem centrat en el dels materials d'oficina. S'han prioritzat per les noves compres
alguns articles reutilitzables, recarregables, fets de material reciclat, que provinguin de processos productius amb
criteris ambientals, o que continguin el mínim de productes químics nocius. Es van incorporant progressivament a
l'estoc de material per tal de que els treballadors els provem i ens hi adaptem. 

Novetats



Oficina Serveis Ambientals de Sant Feliu de Llobregat

Sant Feliu disposa des d'aquest any d'una Oficina de Serveis Ambientals, un servei de l'ajuntament que té per finali-
tat dinamitzar, coordinar i fer el seguiment de l'Agenda 21 local. Ofereix assessorament i informació a tots els ciuta-
dans, entitats i asociacions, la possiblitat de participar en el procés de l'Agenda 21 escolar als centres educatius, i
assessorament pel que fa a normativa ambiental, bones pràctiques i subvencions per a empreses i activitats comer-
cials.  
El municipi també compta amb el projecte compartir cotxe. El servei consisteix a facilitar la trobada de persones que
estan interessades a compartir el vehicle privat a l'hora de fer un viatge. Funciona per Internet: una borsa de perso-
nes que estan inscrites per fer viatges semblants es comuniquen per missatge electrònic, sense intermediaris.

Més informació: www.santfeliu.cat

1er Global EcoForum: Responsabilitat, Sostenibilitat i Eco-innovació

El 1er Global EcoForum Barcelona 08 tindrà lloc la propera tardor i se centrarà en la Responsabilitat, la
Sostenibilitat i l’ Eco-innovació.  L’esdeveniment , que és de caire internacional  i està organitzat per Eco Union, serà
un punt de trobada per a la reflexió,les interrelacions i la generació de noves idees cap a una societat més sosteni-
ble i responsable. Constarà de 20 dies de trobades virtuals (del 22 de setembre al 17 d’octubre) i un dia (7 d’octu-
bre) de trobada presencial. Els objectius són inspirar i generar eco-innovació en els sectors civils, privats i públics,
desenvolupar una xarxa de contactes (eco-networking) per fomentar la col·laboració, i accelerar la implantació d’ac-
cions sostenibles i responsables. 

Més informació: www.eco-union.org

Tresor de llavors: xerrada sobre les varietats locals

Tresor de llavors és una guia adreçada a tot tipus de públic, elaborada per iniciar-se en el cultiu i experimentació de
varietats locals. Aquest manual, escrit en un llenguatge senzill perquè sigui accessible a tothom, explica en què con-
sisteix aquest projecte i el perquè del concepte de tresor, a més de donar orientacions per conservar i multiplicar
aquestes varietats. Amb el llibre es regala una selecció de llavors de 15 varietats d'hortalisses per posar en pràctica
aquests coneixements. En aquesta sessió, a més de presentar el projecte Esporus, es parlarà de la importància de
conservar la biodiversitat de cultius, els aspectes bàsics necessaris per conservar una varietat determinada i les
característiques de les varietats de la col·lecció. Presentació a càrrec de Josep M. Vallès, Tarpuna.

Dilluns 29 de setembre , de 19 a 20 h. Inscripcions a partir del 15 de setembre.
Lloc: Centre de Recursos Barcelona Sostenible (C/ Nil Fabra, 20)

Catalunya Lliure de Bosses de Plàstic

La Fundació per a la Prevenció de Residus i Consum Responsable i la
Federació Ecologistes de Catalunya us proposa l'adhesió a la campanya
Catalunya lliure de bosses! que s'ha iniciat recentment. L'objectiu és sensibilit-
zar tota la societat sobre l'ús abusiu dels envasos i embolcalls d'un sol ús,
avançar cap a un consum més responsable i demanar a les autoritats ambien-
tals del país que apliquin normatives restrictives i eines efectives per aconse-
guir reduir el consum de bosses de plàstic.

Més informació: http://www.residusiconsum.org/catlliurebosses/

Què passa al Parc?
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Aigua embotellada vs aigua depurada

Si fem quatre números, veurem que la qüestió de si beure aigua embotellada o filtrada no és poc rellevant. Les
noves fonts d'aigua depurada als edificis del Consorci ens brinden una bona oportunitat per reflexionar-hi...
Per un costat la diferència de cost és abismal. L'aigua de xarxa costa al voltant de 0,001 euros/litre (als quals caldria
sumar el cost de filtrar-la) i l'aigua embotellada 0,26 euros/litre. Si una persona treballant en oficina consumeix al
voltant d'1 litre d'aigua en 235 dies laborals:
Aigua de xarxa: 235 litres x 0,001 euros/litre = 0,235 euros/any
Aigua embotellada: 235 litres x 0,26 euros/litre = 61,1 euros/any
Per persona a l'any la diferencia està entre 61 euros i 24 cèntims d'euro, l'aigua embotellada surt 250 cops més
cara!
Però no s'acaba aquí la història ja que bevent aigua de xarxa depurada evitarem tot un seguit d' impactes relacio-
nats amb el consum d'aigua embotellada molt més rellevants que el preu:
- Sobreexplotació de reserves d'aigua subterrània per part de grans companyies d'envasat d'aigua.
- Control de l'aigua en poques mans multinacionals (que en ocasions s'apropien il·legítimament de l'aigua)
- Necessitat d'envasos de plàstic la fabricació dels quals requereixen una despesa de matèries primeres, aigua, i
energia, i tenen unes emissions associades.
- Necessitat de transport des d'on s'obté l'aigua fins on s'envasa i fins on es consumeix. Això implica una contamina-
ció suplementària causada per les emissions de la combustió en aquest transport.

... les bosses de plàstic

Barates, lleugeres, impermeables, resistents....les bosses de plàstic reuneixen un seguit de qualitats molt llamineres
per a l'ús quotidià, tant que la seva proliferació descontrolada ens ha portat a consumir-ne, tan sols a Catalunya, ni
més ni menys que 14 milions a la setmana!* La  gran majoria d'elles són d'un sol ús: triguen 20 minuts a convertir-
se en un residu i 400 anys a desaparèixer.
En alguns països on s'han tirat endavant mesures per la reducció de bosses, els resultats han estat espectaculars.
A Irlanda, per exemple, cada bossa està gravada amb una ecotaxa de 22 cèntims, i aquesta mesura n'ha reduït un
97.5% el consum. Han ressuscitat les bosses de paper reciclat, les de tela, els carretons de la compra o els cistells
en la seva vessant més moderna, i s'ha afavorit la proliferació de bosses compostables fetes amb blat de moro o
patata. Aviam si aquí ens en sortim tant bé...

*Dades del Centre de Recerca i Informació en Consum (CRIC)
Font: aZ Magazine, “Reciclatge”, nº 4 2008. Escucurucuc Edicions   

Comentaris i suggeriments rebuts

Amb l’estiu pel mig no hem rebut molts comentaris, a part de les felicitacions que agraïm moltíssim!.

L’únic tema a comentar en aquest apartat és la informació sobre materials elaborats amb criteris sos-
tenibles utilitzables en les obres noves i reformes, que ens ha facilitat el nostre company Màxim

Garcia. Una informació de utilitat per la tasca que s’està duent a terme des del Comité de Seguretat, Salut i
Sostenibilitat de crear un Protocol d’Obres que incorpori aquests criteris.

Us animem a seguir fent-nos arribar tota aquella informació o aportació, que ens són de gran utilitat.

Sabies que...

La bústia

més informació al web del Parc: www.parccol lsero la.net


