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Una revisió a fons dels residus que genera el Consorci

Ja fa anys que en les instal·lacions del Consorci es duu a terme la recollida selectiva de residus, i des de l'inici del
Pla d'Acció el 2006 es disposa de bujols específics per la recollida a tots els equipaments. Aquestes millores són
part d'un procés amb forces reptes per davant. A dia d'avui la recollida selectiva forma part de la nostra quotidianitat,
però en alguns espais encara no està plenament desenvolupada i en termes generals no és un procés sistematitzat
ni registrat. Per tendir a la implantació d'un Sistema de Gestió Ambiental o al certificat EMAS, cal treballar en
aquests aspectes: quantificar i registrar totes les entrades i sortides de materials i residus al Consorci i als seus con-
cessionaris, a partir de protocols de recollida i de documentació.  

És per aquest motiu que durant els mesos de juliol i setembre s'ha
començat a elaborar, amb el suport d'una estudiant del curs de
Tècnic en Qualitat i Medi Ambient, una rigorosa diagnosi dels resi-
dus generats als diferents equipaments del Consorci. A partir de
les visites a les instal·lacions, s'han registrat tots els processos de
recollida i els elements que els constitueixen. A partir d'aquests
registres, es podrà elaborar una llista de propostes de millora i els
protocols per quantificar els residus. I és que potser estem tran-
quils per exemple quan tirem un paper al bujol blau, però...estem
segurs que el seu destí és el correcte? Quant paper genera el
Consorci a l'any? Quina relació hi ha entre el paper que entra i el
que surt en forma de residu? Aquestes mateixes preguntes, per a
tots els materials i espais del Consorci, són les que cal resoldre i
tot just acabem de començar. 
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Passos en ferm cap a la contractació amb criteris ambientals i socials

La incorporació de criteris ambientals i socials en els processos de contractació del Consorci és una acció que es dóna
en alguns procediments des de fa un temps. Per tal de consolidar-se però es requereix treball de recerca sobre les
possibilitats tècniques en cada àmbit de contractació i una perfecta coordinació entre els diferents serveis involucrats.  
Per seguir fent passos en aquesta direcció, el Servei d'Administració i Contractació i la Secretaria de l'Agenda 21 han
posat a disposició del personal encarregat dels procediments contractuals un informe d'algunes possibilitats de treball
amb empreses que lluiten contra l'exclusió social i amb bones pràctiques ambientals. En serien exemples aquelles que
contractin treballadors amb dificultats d'inserció socio-laboral i/o amb discapacitats, empreses que realitzin formacions
ambientals als seus treballadors o que utilitzin productes ecològics per l'execució del servei. L'objectiu d'aquest primer
pas és que l'informe serveixi com a eina de consulta per a l'elaboració dels Plecs de clàusules tècniques, i es posarà
a prova amb les contractacions que cal renovar els propers mesos.

Nou espai, noves possibilitats: La Fàbrica del Sol obre les seves portes

El mes de setembre va obrir les portes La Fàbrica del Sol, el nou centre d'e-
ducació
ambiental de Barcelona, ubicat al barri de la Barceloneta (c/ Salvat Papasseit,
1), que donarà relleu al Centre de Recursos Barcelona Sostenible (CRBS) que
estava ubicat al carrer Nil Fabra del barri de Gràcia. Cal recordar que des d'a-
quest espai es dinamitza i gestiona el procés de l'Agenda 21 Local de
Barcelona, amb el qual el Consorci col·labora i està adherit al Compromís
Ciutadà per la Sostenibilitat. 
El nou equipament ampliarà l'oferta d'activitats i oferirà informació i assesso-
rament, visites per la ciutat i tallers. L'edifici modernista de l'antiga Fàbrica de
Gas de la Barceloneta, catalogat de l'any 1907, ha estat rehabilitat sota crite-
ris de sostenibilitat i autosuficiència energètica, i inclou diverses mesures i
solucions arquitectòniques mediambientals, com ara l'aprofitament de l'aigua
de la pluja, plaques solars, ventilació natural, etc. Tots els espais de la fàbrica
són espais expositius per divulgar la cultura de la sostenibilitat.  
A més l’agenda plena d’activitats, aquest trimestre faran visites guiades a l’es-
pai el 17 d’octubre, el 7 de novembre i el 12 de desembre, d’11 a 12,30h. 

Podeu trobar més informació a: http://w3.bcn.es/fitxers/home/sol.412.pdf

Neix el nou '.ambiental'

El Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya (COAMB) enceta una nova etapa de la revista ".ambiental" ("Punt ambien-
tal"), d'edició trimestral, amb la voluntat que esdevingui una publicació de referència, no només pels ambientòlegs,
sinó també per al conjunt de la societat. Cada número està dedicat a una única qüestió tractada de manera monogrà-
fica, per tal de potenciar el coneixement i la reflexió incorporant articles d'opinió de diferents experts i ampliant l'apar-
tat de publicacions de referència. El primer número es centra en el canvi climàtic, tema calent en vistes de la trobada
el mes de desembre a Copenhaguen dels experts i els caps d'estat pel seguiment dels acords de Kyoto.

La revista es pot consultar a l'espai web: www.coamb.cat/puntambiental 

Què passa al Parc?
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2n Global Eco-Forum'09

L'any passat ja varem informar de la primera edició d'aquesta trobada, que tindrà lloc la propera tardor i se centrarà
en les temàtiques d'energia, canvi climàtic i recursos naturals, societat i ciutadania verda, i nou model econòmic.
Aquesta segona edició, organitzada per Eco-Union amb la col·laboració de nombroses entitats públiques i privades,
pretén donar continuïtat a aquesta trobada internacional per al foment de la interrelació entre els diferents sectors, la
generació de noves idees i la crida a la reflexió.
Les trobades presencials tindran lloc els propers 26 d'octubre (Torre Agbar) i 27 d'octubre (Espai Bonnemaison) i a
més, hi haurà una trobada on line del 5 d'octubre al 6 de novembre, a través d'una xarxa social virtual exclusiva per
als participants. 

Més informació: http://www.global-ecoforum.org/
Accés a la xarxa virtual: http://global-ecoforum.ning.com/

Activitats de tardor a  l'Aula Ambiental de Sagrada Família

L'Aula Ambiental de la Sagrada Família ja té a punt la programació per aquesta tardor. Totes les activitats són gratuï-
tes però cal inscripció prèvia (inscripcions a partir del 21 de setembre al 93 435 05 47 o info@aulambiental.org). 

Podeu consultar tota la informació sobre les activitats al nou bloc que estrenen http://aulambientalsf.blogspot.com

El programa Llars Verdes arriba a Sant Cugat

Després de mesos impartint tallers a diversos municipis, l'associació
Barnamil i l'Ajuntament de Sant Cugat porten aquest trimestre el pro-
grama Llars Verdes al municipi. Barnamil és una associació formada
per diverses entitats, ONG's i veïns que disposa de tècnics per elabo-
rar ecoauditories i programes d'estalvi energètic. Aquest programa
ofereix solucions pràctiques per la reducció del consum d'aigua i ener-
gia a les nostres llars, i ho fa en tres sessions a cada districte de Sant
Cugat.

Més informació a www.oficinasostenible.santcugat.cat

...les bosses de plàstic d'un sol ús han tornat a debat públic durant aquest estiu

El motiu són avenços en la campanya "Catalunya Lliure de Bosses de Plàstic", una iniciativa de la societat civil que ja
porta temps en marxa de la qual havíem fet ressò des del Report21.  
Fruit del treball d'aquesta campanya, el passat mes de febrer el Govern va crear una comis-
sió de treball integrada per diversos departaments de la Generalitat, i per representants dels
diferents sectors: consumidors, distribuïdors, ecologistes i fabricants, amb l'objectiu d'elabo-
rar durant el primer semestre de 2009 les propostes d'actuació per substituir la distribució
gratuïta de bosses de plàstic de nanses d'un sol ús al consumidor final pel sistema més ade-
quat. Una de les propostes és la de la creació d'un impost autonòmic que gravi el consum de
bosses, mesura que es troba actualment en debat entre els agents distribuïdors, els agents
socials que la promouen, i l'administració. 
Aquest debat ja s'ha traslladat als mitjans i a tota la societat, i és per això que des del butlle-
tí volem fer una petita aportació a la vostra informació sobre aquest tema. En aquest enllaç
http://www.residusiconsum.org/images/cicle_eines/daleph.pdf trobareu un estudi indepen-
dent (consultoria d'Aleph) sobre el consum de bosses de plàstic a Catalunya, i en general a
la pàgina de www.residusiconsum.org trobareu la presentació i posició de la Fundació per la
Prevenció de Residus i Consum Responsable, impulsora de la campanya. 

Sabies que...
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És possible que també rebeu informacions com alguns power points sense firmar que ara circulen per internet, que
presenten dades gens contrastades per posar en dubte el procés. Un procés que a hores d'ara
no ha arribat a cap resolució, però ha provocat prou enrenou perquè empreses com Carrefour
facin gestos per "liderar" aquesta carrera: han deixat de repartir bosses de plàstic, com expliquen
a la seva nova web de títol suggerent,  www.echaleunamanoalmedioambiente.com. Apuntar en
aquest sentit que a Irlanda, el març del 2002, tots els botiguers van començar a cobrar als com-
pradors per cada bossa una taxa de 0'15 euros. En dos mesos, el consum de bosses en una de
les principals cadenes de supermercats va caure en un 97'5%. 

Aquest mes ens heu fet arribar informacions diverses sobre el tema de les bosses de plàstic, que ens han empès a
redactar l’apartat dedicat a aquest tema. 
També ens ha arribat l’informe anual d’Ecovidrio, l’associació empresarial que gestiona en un sistema integrat la reco-
llida selectiva i el reciclat dels envasos de vidre a tot l’estat espanyol. L’informe destaca que el 99’7 % de la població
compta amb els serveis de recollida selectiva de vidre, i que la quota de reciclate dels envasos de vidre a Espanya a
arribat al 60’3 %, de manera que el vidre recollit per habitant actualment és uns 15’5 kg/anuals. Considerem que
aquests resultats són bons, partint de la base que es vidre és l’únic del s residus que generem totalment reciclable:
d’1kg de vidre vell n’obtenim 1kg de nou, estalviant importants quantitats d’energia (un 30%) i de matèries primeres
(1,2 kg per cada kg de vidre nou). Per últim, el que no surt a l’informe però encara és més encertat és la aposta per
la reutilització, que es pot practicar amb una despesa energètica corresponent al 5% de la del reciclatge.

Esperem, com sempre, les vostres opinions i suggeriments a: agenda21@parccollserola.net

La bústia

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

www.echaleunamanoalmedioambiente.com

