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Novetats
Venciment del nostre Pla d'Acció
El 28 de novembre de 2006 aprovarem el Pla d'Acció 21 del
Consorci del Parc de Collserola, elaborat amb la participació de tot
el personal. El Pla preveia una validesa de tres anys, i ha arribat el
moment de la revisió, de les valoracions, de les noves fites i d’elaboració d’un nou Pla.
En tres anys moltes coses han canviat, però algunes potser no tant.
Us convidem a fer un cop d'ull al resum de la situació actual, respecte a les línies d'actuació que vam assumir col·lectivament en
aquell moment:

En breu us farem arribar el llistat de les accions que s’han dut a terme amb una explicació detallada de cadascuna.
Ecoauditoria de Residus
El passat 30 de novembre tècnics del Consorci van assistir a la presentació de la Fundació per la Prevenció de
Residus i el Consum Responsable (FPRC), sobre com desenvolupar una Ecoauditoria de residus.
Des de l'estiu estem treballant per revisar a fons les entrades (compres) i sortides (residus) de materials al Consorci.
El següent pas és l'inici d'aquesta Ecoauditoria, que durem a terme amb el suport de la FPRC. L'objectiu final és establir una dinàmica permanent de reducció de residus i de consum responsable que ens involucri, en diferents funcions,
a tots els membres del Consorci. Comptem, com sempre, amb la vostra participació.
La FPRC ha elaborat l’ecoauditoria a partir de la prova pilot realitzada amb nou entitats que, durant l'any 2005, van
aplicar aquesta proposta a la seva organització: Acció Escolta de Catalunya, Associació de Veïns de Sant Andreu,
Elektron, Fundació Claror- Poliesportiu Marítim, Fundació Pere Tarrés, Justícia i Pau, Parcs i Jardins de Barcelona,
Universitat Politècnica de Catalunya i Creu Roja Catalunya. És doncs un procediment contrastat i efectiu que assumim amb il·lusió com a repte pel 2010. Per anar fent boca podeu consultar l'ecoauditoria virtual a:
http://www.bcn.cat/agenda21/accio21/materials/ecoauditoria_residus/principal.pdf

Els concessionarisde les àrees de lleure
Aquest any s'ha realitzat una avaluació per tal de millorar el seu funcionament dels serveis a les àrees de lleure. Aquest ha estat el punt
de partida per establir un protocol de seguiment dels convenis de
les concessions actuals.
L'informe, presentat el setembre passat, ha servit per definir els
estàndards mínims de qualitat de les instal·lacions, la informació, la
senyalització i el servei a l'usuari.
Les dues reflexions principals que se n'extreuen d'aquesta avaluació
són:
1. En l'actualitat hi ha alguns aspectes dels que no ens podem sentir gens orgullosos, ja sigui per l'envelliment natural dels elements
(taules, bancs, graelles, etc.) com per l'abandonament que han sofert de la mà dels concessionaris.
2. Cal revisar els convenis de les concessions i dissenyar-los de nou, en funció de les característiques de cadascuna de les àrees de lleure.
Durant les darreres setmanes i com a primeres mesures, s'han començat a renovar algunes taules i bancs, i s'ha
revisat amb els concessionaris els acords dels convenis respectius, com ara la freqüència de la neteja, la necessitat
de mantenir les fonts en funcionament i els serveis sanitaris en condicions.
Des del Consorci, però, se segueix treballant en el tema amb l'objecte de dissenyar
un pla d'actuació que doni resposta als problemes detectats. En la renovació dels
convenis s'inclouran clàusules de criteris ambientals i social, tenint en compte que
són equipaments del Consorci, i per tant en bona part, la imatge més popular del
Parc.

Can Coll i l'estalvi energètic
A Can Coll s'han enganxat aquests cartells tant suggerents per diferents llocs de la
casa com a recordatoris d'apagar el llum. Sembla que la caiguda del llamp a part dels
maldecaps també ha il·luminat amb bones idees!. Felicitats.

Què passa al Parc?
BCNTalks: Conferència sobre Canvi Climàtic a Barcelona
Del 2 al 6 de novembre es va celebrar a Barcelona la conferència sobre el Canvi climàtic,
o ronda de negociacions prèvia a la trobada de caps d'estat a Copenhaguen. Tot i la elevada assitència i expectació, s'ha avançat en les negociacions però no s'ha publicat cap
pre-acord.
De l'esdeveniment en destaquen les trobades sobre la cooperació a llarg termini, sobre
els nous compromisos en el marc del Protocol de Kyoto, i la participació de diverses entitats i associacions que pretén recollir les percepcions i voluntats de la societat civil.
El mateix cap de setmana van tenir lloc més de 5.200 accions i manifestacions pel clima en més de 180 països, en
el marc del Dia Internacional de l'Acció per al Clima de 350.org, centrat en la demanda de l'establiment d'un màxim
de 350 ppm de CO2 a l'atmosfera. A Barcelona, es va portar a terme la campanya "el clima no està en venda",
una visió crítica sobre les negociacions que aposta per canvis estructurals en el sistema per tal d'arribar a quotes de
reducció reals de les emissions de CO2.
Més informació a: http://www.bcnclimatechange.org i el dossier de la campanya a
http://elclimanoestaenvenda.files.wordpress.com/2009/10/el-clima-no-esta-en-venda_baixa.pdf

Ja ha arribat! La implantació de la recollida de fracció orgànica a Barcelona
L'1 de novembre es va iniciar el desplegament de 27.000 nous contenidors a Barcelona,
3.300 més que els que hi ha actualment, que inclouen els destinats a la recollida de la fracció orgànica.
Els nous contenidors tenen un disseny ergonòmic i adaptat a l'ús des d'una cadira de rodes.
El desplegament es farà durant uns 4 mesos, i a l'acabar comportarà una ràtio d'un punt de
recollida per cada 260 persones. S'acompanya amb reunions informatives als veïns i distribució de cubells de recollida per cada vivenda.
Per la part que ens toca hem de celebrar que la recollida de la fracció orgànica arriba al
Centre d'Informació. Tant bon punt s'instal·li el contenidor ens haurem d'organitzar per fer
la separació de forma efectiva.
Cerdanyola impulsa el reciclatge de vidre entre la hosteleria
L'Ajuntament de Cerdanyola inicia una campanya per impulsar la recollida selectiva de vidre entre els establiments
d'hostaleria i restauració de la ciutat, amb la instal·lació de nous contenidors dissenyats especialment per a l'ús
d'aquest sector. Els nous contenidors varien el seu disseny i capacitat segons les necessitats dels usuaris.
Paral·lelament a aquesta actuació, el Consistori també distribuirà material divulgatiu en aquells llocs on s'implanti
aquest tipus de recollida.
Activitats i debats sobre sostenibilitat i contra el Canvi Climàtic a Sant Cugat
El dissabte 14 de novembre va tenir lloc una visita guiada a una vivenda pública construïda amb criteris de sostenibilitat, a càrrec dels propis constructors. Aquest edifici ubicat al carrer Mar de la Xina ha
estat dissenyat i construït amb materials reciclats, s'abasteix majoritàriament d'energies
renovables, minimitza el consum d'aigua i disposa d'un sistema d'aprofitament d'aigües pluvials, etc.
El 23 de novembre es va celebrar la taula rodona "Consumir més ens fa més feliços?",
amb Toni Lodeiro, l'autor del llibre "Consumir menos, vivir mejor" i Montserrat Segalès, de
l'Agència Catalana del Consum. El llibre, una autèntica joia en l'àmbit del consum conscient i
transformador, el podeu consultar per internet amb el vist-i-plau de l'autor a:
http://www.nodo50.org/consumirmenosvivirmejor/?page_id=43

Recomanacions
Novetats en ecodisseny, al portal Sostenible.cat
Ens arriben suggerències a la nostra bústia, per part dels companys, de curiosos i divertits dissenys sostenibles.
Com per exemple, un carregador portàtil que funciona amb energia solar o un impermeable fet de patates que es
biodegrada... porta una llavor incorporada per fer crèixer una altra planta. Podeu fer-hi un cop d'ull a:
http://www.sostenible.cat/sostenible/web/noticies/sos_noticies_web.php?cod_idioma=1&seccio=8&num_noticia=431278&not_relacionades=0

Més sobre biocarburants a la nova web d'Ecoserveis
Ecoserveis, amb el suport del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, presenta
una eina educativa gratuïta molt útil pels docents. Es tracta d'una pàgina web amb abundant informació sobre els
biocarburants des d'un punt de vista tant de professor com de consumidor. S'hi poden trobar diferents recursos, com
guies informatives, una exposició itinerant i exercicis complementaris.
Considerem que pot ser del vostre interès ja que l'experiència del Consorci ens indica que és un tema que requereix
més formació i debat per posar-lo a la pràctica.
Visiteu la web a:
http://www.ecoserveis.net/biocarburants/

Canvi climàtic, canvi de xip, i bones festes
N'hi ha prou en canviar la bombeta per fer front al Canvi Climàtic?
El rebombori que acompanya les trobades internacionals sobre canvi climàtic va acompanyat d'interpretacions molt
diverses de les causes i els factors més importants en aquest fenòmen. El missatge més clar que rebem és que el
transport motoritzat i el consum d'energia domèstica són els factors de més pes en el conjunt de les emissions de
gasos d'efecte hivernacle. Hi ha, en canvi, qui atribueix la majoria d'emissions al model de producció agrícola i
ramader industrial, ja que és en part responsable de la deforestació, de bona part del transport motoritzat (els anomenats "petroaliments", provinents de llocs llunyans del planeta) i de les emissions directes que generen l'agricultura
i la ramaderia industials. Sens dubte cal que actuem en aquests àmbits, però ara que estem en temps de Cimeres
del Canvi Climàtic, és un bon moment per mirarnos-ho també des d'una altra perspectiva.
El CRIC (Centre de Recerca i Informació en Consum) ha realitzat un vídeo sobre el canvi de bombetes, però no
només de baix consum. Un autèntic canvi de “xip”.
http://www.youtube.com/watch?v=cuezosWApig
I tractant-se de l'últim report abans de les festes de nadal voldríem proposar-vos algunes alternatives de consum per
aquestes dates. Moltes les trobareu a una publicació del mateix CRIC, la revista Opcions, una eina útil per a la
pràctica del consum conscient i responsable (http://www.opcions.org/online.html).
Pels regals, productes artesanals i alimentaris us recomanem que visiteu les webs i botigues de la Xarxa de
Consum Solidari (http://www.xarxaconsum.net/index.php?option=com_content&task=view&id=382&Itemid=211),
Setem (http://www.comerciojusto.com/) i Intermon Oxfam (http://www.intermonoxfam.org/tienda/index.asp).
Bones Festes!

La bústia

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

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

