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Indicadors de sostenibilitat: el consum elèctric

En el Report21 anterior es van presentar els primers resultats sobre el consum de materials d'oficina al Consorci.
Aquest és un dels indicadors de sostenibilitat proposats per fer el seguiment del procés de l'Agenda21. Els indicadors
de sostenibilitat són aquelles mesures quantificables utilitzades per avaluar els canvis en paràmetres ambientals, de
manera representativa i entenedora. Altres indicadors que podríem fer servir al Consorci són: els residus generats dià-
riament, els km recorreguts en cotxe/persona, etc. 

Novetats

Consum elèctric del període 2006-2008 a les dependències del 
Consorci del Parc de Collserola
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Les dades corresponen a una lectura de la facturació i per tant no són tant precises com si disposéssim del seguiment
detallat del consum mensual real. Segons això, entre el 2006 i el 2007 el consum va disminuir un 6,7 %, i entre el 2007
i el 2008 un 3,49 %. Aquests canvis poden ser deguts a diversos factors, d'entre els quals nosaltres només tenim cons-
tància de dues actuacions associades al Pla d'acció: l'apagada automàtica de pantalles d'ordinadors i els canvis d'al-
gunes bombetes a baix consum, cap d'ells prou significatiu per explicar la tendència a la baixa. Us agrairem que si
esteu al cas d'actuacions que puguin haver incidit en aquests resultats ens les feu saber, de la mateixa forma que
estarem atents a quantificar l'esperat estalvi energètic que pot suposar el canvi de l'exposició permanent al Centre
d'Informació. Com és d'esperar, tot i la disminució del consum, el cost econòmic s'ha mantingut constant aquests
darrers dos anys, a conseqüència de l'increment de preus.

Font: elaboració pròpia a partir de facturació 2006-2008

El Consorci a la Xarxa Compra Reciclat

Una de les línies d'actuació del nostre Pla d'acció és la incorporació gradual de productes reutilitzats o reciclats en les
compres de totes les àrees del Consorci. Per facilitar aquest procés, el Consorci s’ha adherit a la Xarxa Compra
Reciclat. Al 2006, l'Agència de Residus de la Generalitat de Catalunya en col·laboració amb entitats municipalistes i
el sector empresarial va crear la Xarxa, mitjançant un conveni de col·laboració. Des d'aleshores s'hi han adherit unes
130 entitats que conformen l’oferta - de fabricants, dissenyadors i distribuïdors - i la demanda, constituïda bàsicament
per administracions i empreses. Aquest és un espai de trobada virtual entre oferents i demandants de productes reci-
clats, reciclables i/o biodegradables, amb el propòsit de crear un nucli de connexió entre agents i dinamitzar el mercat
d'aquets productes.
Aquest espai pot facilitar l'adquisició d'aquest tipus de productes, però és també un espai d'assessorament sobre cri-
teris ambientals en les compres i sobre contractació sostenible, aspectes que es procuren incorporar progressivament
a la gestió del Consorci.

Més informació: http://xcr.arc.cat

Una diada de Sant Medir molt més respectuosa amb l’entorn

La diada de Sant Medir d'enguany, celebrada el passat 3 de març, ha tingut
com a novetat la prohibició expressa de fer foc a terra i recollir la llenya dels
entorns, com malauradament era habitual. L'Ajuntament de Sant Cugat, en
col·laboració amb tèncics del Consorci, ha emprés un seguit d’accions per
millorar la sostenibilitat de l’esdeveniment: s’han proporcionat bidons i carbó
als assistents, s’ha millorat la recollida selectiva de residus i s’ha limitat de
manera efectiva el trànsit de vehicles. Una actuació de protecció de l'en-
torn molt necessària en aquest indret preciós de la Vall de Gausac.

La Fira de la Candelera 

Com cada any, el primer cap de setmana del mes de febrer Molins de Rei celebra la Fira de la Candelera, enguany la
seva 158ena edició. Aquesta fira, instituïda per Isabel II el 1852, fou fins el seu primer centenari principalment de
caràcter agrícola. Des els anys 50 ha passat a ser una exposició industrial, comercial i agrícola, incorporant noves
demandes socials, sense perdre els seus orígens de forma que constitueix encara un punt de trobada obligatori per
tota la gent lligada al sector primari de les comarques properes. S'hi ha incorporat també un bon nombre de manifes-
tacions socioculturals i ludicofestives, amb la participació de tot el món associatiu de la ciutat que el cap de setmana
anterior celebra la Fira d'Entitats. 
La fira representa doncs un llegat històric que incorpora nous sectors, com és el cas de
l’apartat de la Fira ecològica, amb totes les novetats del sector.   

Més informació: www.molinsderei.cat/lacandelera i imatge d’una de les novetats de la
fira ecològica, la ecobola de rentar roba

Què passa al Parc?

http://xcr.arc.cat
http://www.molinsderei.cat/lacandelera


"Millor que nou, 100% vell" 

Recomanem una visita al blog de la campanya "Millor que nou, 100% vell", un espai de difu-
sió dels mercats de segona mà i dels tallers

de reparació. La cultura de la segona mà, la reparació i l'intercanvi
està arrelada fa anys a altres països europeus, i és una importantíssi-
ma forma d'allargar la vida dels objectes i prevenir la producció de
residus, contraria al despilfarrament i mercantilització de la societat
moderna. En el blog hi trobareu informació sobre aquests temes a
més d'una agenda amb activitats i tallers gratuïts, que com veureu
està ben plena: el proper dissabte 22 de març mercat d'intercanvi a la
Plaça de la Virreina de Gràcia i el 25 d'abril als Jardinets d'Alguer al
barri de Sant Antoni.

Més informació: http://millorquenou.blogspot.com/

Aula d'ecologia 2009

En aquesta catorzena edició el cicle de conferències tractarà temes de màxima actualitat, amb un èmfasi especial a
les relacions entre economia i medi ambient, canvi global i recursos hídrics. Totes les conferències se celebren
els dimarts a les 19.30 h a la Casa Elizalde (València, 302). L'entrada és gratuïta. 

Més informació i programa: http://80.33.141.76/agenda21/portal/documents/aula.pdf

La clau està a Garoña

L'actual autorització d'explotació de la central nuclear de Garoña, a la província de Burgos, finalitza el 5 de juliol d’en-
guany. A mesura que s'acosta la data en què el Govern central ha de prendre la decisió sobre la seva continuïtat, s'ha
intensificat la campanya dels grups de pressió favorables i contraris a les nuclears. 
Garoña destaca en el perill que representa per al medi ambient i per la salut de les persones. La central té greus pro-

blemes estructurals, com fallides en les bateries d'alimentació d'emergència,
i processos de corrosió que afecten al circuit primari i a les entrades de les
barres de control. Amb set grups nuclears més funcionant i el futur incert de
l'abastiment energètic, la continuïtat o no de la central podria establir un pre-
cedent molt important en la política energètica del país. 
Aquest debat és d'especial transcendència en el cas de Catalunya, on el
52% de la producció bruta d’electricitat és d’origen nuclear, el que suposa un
22% del consum total d’energia primària. Destaquem a més per disposar de
la central amb més potència instal·lada: Vandellós II.
En resum, cada cop que encenem una bombeta a casa o a la feina la meitat
de l’energia prové d’una tecnologia controvertida i amb seriosos riscos i
impactes ambientals, fet que fa oportú prendre consciència del nostre con-

sum i fer-ne una mica de seguiment.

Font: web de l’ICAEN (Institut Català de l’Energia), http://www20.gencat.cat/portal/site/icaen

Recomanacions

Sabies que...

http://millorquenou.blogspot.com
http://80.33.141.76/agenda21/portal/documents/aula.pdf
http://www20.gencat.cat/portal/site/icaen


Què faig amb un residu...esporàdic?

Hi ha residus que ens són ben estranys. Són els residus dels productes que utilitzem de tant en tant; uns residus que,
davant del dubte, generalment acaben al contenidor gris com si fos una mena de caixa màgica que s'ho empassa tot.
Què fem amb una cosa tant anecdòtica com una radiografia, un tòner o un cosmètic?
Cada element, per estrany que sembli, té el seu lloc. A més a més, la recuperació dels esporàdics és doblement impor-
tant. D'una banda, perquè alguns poden ser extremament contaminants i d'altra, perquè la gran majoria poden recu-
perar-se o transformar-se en subproductes que ens estalviïn el consum de matèries primeres. Consulta la localitza-
ció de la deixalleria més propera allà on siguis a www.deixalleries.com.

Hem rebut forces comentaris des del Report21 passat. Un fa referència al tema del material d'oficina.
Per un costat expressa la sorpresa per l'augment del consum de llibretes, sobre el qual n'hem compta-
bilitzat el pas de 20 llibretes el 2006 a 50 i 80 respectivament els dos propers anys. Més que la dada en
sí volíem aprofitar per insistir en l'ús de llibretes de paper reutilitzat, que ja teniu a la vostra disposició.
També s'ha fet una interessant reflexió sobre l'increment de preus que pot significar el material d'ofici-
na ecològic, en l'actual moment de restriccions pressupostàries. Això és cert, en algun cas, però cal tenir

en compte que el ritme d'introducció d'aquests productes és molt lent, i per una altra banda, també hi ha un procés
paral·lel de reducció del consum d'altres productes i per tant de costos. 

mØs informaci  al web del Parc: w w w.parccollserola.net

La bústia

http://www.deixalleries.com
http://www.parccollserola.net

