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Novetats
Inici de la col·laboració amb els municipis del parc en temes d’A21
En el programa de tasques del 2008 ens vam marcar com a objectiu el seguiment de les relacions establertes amb
l'Ajuntament de Barcelona i l’inici de noves relacions, amb cadascun de la resta de municipis del Parc, per tal d'establir amb ells un marc de col·laboració, dins l'àmbit de l'Agenda 21.
Ja estem treballant en aquesta direcció i vam començar amb una primera ronda de contactes amb els tècnics de medi
ambient dels diferents municipis del parc. La iniciativa ha estat molt ben rebuda.
Entenem que des del Consorci cal tenir coneixement dels diferents programes d’A21 que es porten a terme des del
ajuntaments i, en concret, de totes aquelles accions que es realitzen dins del Parc.Però no tan sols això, sinó que
aquest coneixement ens a de permetre fer de vincle entre els diferents ajuntaments, en aquelles ocasions en què hi
ha més d’un municipi implicat. En definitiva, es tracta d’aconseguir un treball en xarxa que ens porti a una millora de
la gestió ambiental al Parc.
En aquest sentit és la línia de col·laboració que s'ha iniciat amb l’Ajuntament de Sant Cugat i el Districte de Gràcia
(Barcelona) per tal de treballar plegats en un programa d’ambientalització de l’Aplec de Sant Medir. Per una altra
banda, també estem treballant en l’ambientalització del programa de la Marxa Infantil que organitza el Club muntanyenc de Sant Cugat, amb el suport de l’Ajuntament. En ambdos casos, i més enllà del compliment estricte de la normativa que ens marquen les Ordenances del Parc, la nostra feina consisteix en donar suport en el disseny i organització del programa, tenint en compte tant els aspectes ambientals com també els de comunicació i educació ambiental, que aniran dirigits als participants abans, durant i després de l’esdeveniment.
Alguns exemples de les accions que estem intentant impulsar són: l’organització de grups d’informadors ambientals o
de Punts Verds en els actes, la senyalització especifíca i redistribució dels punts de recollida selectiva, la promoció de
l’ús de gots i vaixelles reutilitzables i materials compostables, i també, l’reorganització dels fluxes de persones per tal
de minimitzar els impactes en el sòl.
Qualsevol suggeriment o proposta en aquest sentit que ens pogueu fer arribar serà molt ben rebuda, tant en aquests
esdeveniments concrets com en d’altres situacions i ajuntaments. Moltes gràcies.

Indicadors de sostenibilitat: el material d’oficina
Durant els darrers mesos s'ha estat fent un treball de recopilació i
anàlisi de les dades de consum del material d'oficina del Consorci.
Aquesta informació ha permès constatar alguns dels canvis en les
pautes de consum que ja s'intuïen, i posar-ne al descobert de nous.
- El consum de paper DINA4, per exemple, ha disminuït notablement els darrers dos anys, concretament en un 34% entre el 2006
i el 2007. És evident que el canvi en el sistema de distribució del
recull de premsa ha estar un factor important, però també, l'ús
habitual del paper a doble cara o reutilitzat que estem fent entre
tots.
- Per contra, el consum de llibretes s'ha disparat. Lamentablement,
no hem trobat cap explicació raonable per aquesta tendència...
També altres materials fungibles han experimentat canvis:
- El consum de llapis ha disminuït sensiblement, i a més, intentarem promocionar l’ús de les mines ecològiques i es
compraran llapis sense lacar i de fusta certificada.
- El consum de bolígrafs d'injecció de tinta “Pilot” ha disminuït mentre que el de bolígrafs tipus "Bic" s’ha incrementat.
Ens agradaria poder incidir en aquests productes i demanar tan sols bolígrafs de material reciclat amb les corresponents recàrregues.

Què passa al Parc?
Treballar contra el canvi climàtic a escala local: els
casos de Cerdanyola i Sant Cugat
L'àmbit local és, en gran mesura, la peça clau per la intervenció ambiental. Les darreres setmanes s’han presentat
dues iniciatives en aquest sentit de municipis veïns del
Parc.
El "Pacte d'alcaldes per la sostenibilitat energètica" és
una iniciativa que promou la Comissió Europea, amb el
recolzament de la Generalitat de Catalunya i la Diputació
de Barcelona. S'han adherit fins ara 58 municipis de la
província, entre ells Cerdanyola del Vallès. El passat 19
de novembre s'hi va celebrar la Jornada sobre Plans de
Sostenibilitat energètica i models de mesura de gasos
d'efecte hivernacle a escala local (edifici, barri, ciutat).
S'hi van celebrar ponències durant tot el matí i per la tarda es varen visitar les obres del Centre Direccional, que a través del programa Polycity incorpora múltiples mesures de reducció de gasos d'efecte hivernacle amb projectes innovadors, com la construcció de centrals de poligeneració per la distribució més eficient de fred, calor i electricitat entre
els nous edificis.
Per una altra banda, Sant Cugat del Vallès ha presentat l’Estratègia Local de Lluita contra el Canvi Climàtic, un programa que recull 141 accions de diferents àmbits.
Celebrem ambdues iniciatives i remarquem un aspecte tractat a les jornades de Cerdanyola: la necessitat d'un sistema de mesura de la sostenibilitat energètica comú a totes les ciutats. Aquesta és una eina necessària per avançar en
les polítiques contra el canvi climàtic, per fer efectives les estratègies, compromisos o plans d'acció que molt sovint no
s'arriben a desenvolupar del tot.

Jornada de FormAcció21 sobre festes i esdeveniments sostenibles
La Secretaria Tècnica de l'Agenda 21 de Barcelona, responent a les demandes expressades per part d'organitzacions signants, va organitzar el passat 3 de desembre una sessió
sobre Festes més sostenibles, en el marc del seu pla de FormAcció21. Membres del Servei
de prevenció i Medi Ambient de la UAB van impartir conceptes bàsics sobre l'ambientalització de festes aplicables a diferents mides i tipologia d'esdeveniments.
La sessió va coincidir en el temps en l’inici de l'elaboració del protocol intern que estem portant a terme, per la introducció de criteris ambientals als actes de petita i mitjana escala al Consorci, i l'inici del treball
amb els ajuntaments del Parc.
Qualsevol festa genera impactes ambientals que cal tenir en compte. L’organització d'una "bona festa" ha de ser capaç
d'identificar les conseqüències ambientals de l'esdeveniment i treballar per minimitzar-les.

Recomanacions
Programa d’hivern ben carregat a l’Aula Ambiental de Sagrada Família
Cada cop més entitats i col·lectius aprofiten l'Aula Ambiental del barri de la
Sagrada Família, on es realitzen activitats i cursos. Això fa que la oferta d'activitats sigui especialment interessant, per la quantitat i varietat de coses que
s'hi fan: des de tallers de bolquers reutilitzables fins a visites a cooperatives
de consum ecològic, teatre participatiu o xerrades sobre nutrició.
Veieu el programa d'hivern complet a: www.aulambiental.org
“Ecouniversidad”: nova web de Eco-Union
Eco-Union (Associació de Professionals pel Medi Ambient) llança una nova web de formació www.ecouniversidad.eu
i amb ella, consolida la seva oferta anual de cursos de formació contínua a distància sobre medi ambient i desenvolupament sostenible dirigits a professionals i tècnics de l'administració pública. El plaç d'inscripció ja és obert pels cursos del primer semestre i existeixen bonificacions per treballador (més informació a formacion@eco-union.org). També
segueix amb el Cineforum mediambiental09' l'últim dimecres de cada mes a les 20:00h i amb diversos cicles de conferències.
Més informació a www.eco-union.org

Sabies que...
La desinformació sobre el canvi climàtic a l’estat espanyol
L’Eurobaròmetre del passat setembre revel·la que el canvi climàtic és el tercer problema global des del punt de vista
dels espanyols, i el segon per la resta de països d’europa. Els enquestats espanyols es troben entre els més ignorants
a l’hora de respondre si el canvi climàtic es pot frenar i si combatre’l pot ser positiu per a l’economia. Un 29% afirmen
no estar segurs de si les emissions de CO2 tenen repercussió sobre l’escalfament del planeta. En termes generals, el
76% dels europeus consultats creu que les empreses no prenen suficients mesures al respecte i el 64% que els
governs no estan prou compromesos per afrontar el problema. A Espanya les emissions han augmentat un 65% des
de 1998, tot i que segons el Protocol de Kyoto haurien d’haver crescut un 15%.
Mentrestant, les previsions indiquen que Espanya serà el país desenvolupat més afectat pel canvi global. Farà encara més calor i plourà menys, de manera que és possible que els rius portin entre un 30% i un 45% menys d’aigua. Això
és un canvi dramàtic en un lloc on l’aigua ja és actualment un recurs limitat.
Font: CreaForum, núm. 8, publicació del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF), Ciència en Societat

La bústia
Envieu les vostres opinions i suggeriments a:
agenda21@parccollserola.net

