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Novetats
Aprofitament d’aigües pluvials i correspondència electrònica a Can Coll
Al CEA de Can Coll s'ha construït recentment un dipòsit per emmagatzemar aigua a l'hort. Recull l'aigua que s'escola pel desaigua de la font del porxo de la granja i també la de pluja de la terrassa de la casa dels petits. Aquesta
aigua es fa servir per regar les plantes de l'hort.

D'altra banda, s'ha demanat a les escoles si poden enviar la correspondència per correu electrònic enlloc de correu
postal. Això ha fet possible que el 59 % (153 cartes) de la correspondència que s'enviarà a les escoles al llarg del curs
es pugui fer per correu electrònic, amb el consegüent estalvi de sobres i paper. El 41 % restant (108 cartes) s'enviaran per correu postal.

Trobada de Centres de Recursos Pedagògics a Can Balasc

El passat 19 de setembre se celebrà la trobada semestral dels
CRP's de Barcelona, en aquesta ocasió amb el Centre de
Documentació i Recursos Educatius del Consorci com a amfitrió.
La trobada es va produir a Can Balasc, i això ens va brindar la
oportunitat per explicar a tots els assistents el procés de l'Agenda
21 del Consorci, que fou molt ben considerat.

Què passa al Parc?
Congrés de la UICN a Barcelona
Mentre el món travessa la crisis finançera, la Unió Internacional per la Conservació de la Natura va celebrar del 5 al
14 d'octubre a Barcelona el seu congrés mundial per combatre la crisi ambiental. Els participants en destacaren en les
seves conclusions que la pèrdua de biodiversitat no tan sols té un valor molt superior a les pèrdues financeres dels
actuals mercats sinó que és d'efectes irreversibles.
L'objectiu principal de la Unió Internacional per a la Conservació de la Natura (UICN) és la recerca de solucions pragmàtiques a nivell global per al nostre més que pressionat medi ambient enfront del desenvolupament. Mitjançant el desenvolupament i la gestió de programes científics de
conservació i defensa de la natura arreu del món, la UICN implica governs, ONG, agències de les Nacions Unides (ONU), empreses i comunitats locals perquè desenvolupin
i implementin conjuntament noves polítiques ambientals, lleis i bones pràctiques, i
compta amb prop d'11.000 científics i experts voluntaris que treballen agrupats en sis
comissions.
La UICN, juntament amb les Nacions Unides, va elaborar l'Estratègia Mundial per a la
Conservació de la Natura, document base del moviment conservacionista internacional.
A Barcelona, van assistir més de 8.000 participants ens els diferents tallers i conferències que oferia el Congrés. El
Consorci hi va participar com a ponent, presentant una proposta concreta de consideració dels espais naturals periurbans en nom de FEDENATUR. A més a més, la Diputació de Barcelona va oferir als participants l'oportunitat de conèixer tres aspectes diferents de la gestió d'un espai metropolità amb tres excursions pel Parc de Collserola.
Aquests congrés mundial se celebra cada quatre anys en ciutats diferents del món -l'anterior va tenir lloc a
Johanesburg- moment en què es renova el Consell de Govern de l'UICN, elegit democràticament pels membres de
les organitzacions que hi participen.
Més informació: www.uicn.org/es/congreso_esp/index.cfm

Xerrada de l’Associació Catalana de Biodièsel
En el primer número del Report 21 explicàvem l’experiència del Consorci en la implantació de l’ús del biodièsel als
vehicles del Parc. Insistíem també en la importància de seguir cercant informació sobre experiències similars i sobre
els avenços tècnics que es produeixen en aquesta àrea.
En aquesta línia, el passat 29 d’octubre es va celebrar a la UAB una trobada organitzada per l’Associació Catalana de
Biodièsel (ACB), a la qual va assistir un tècnic del parc. La trobada es va iniciar amb un ponència de l’ACB, i continuà
amb presentacions de les experiències en el sector de la produccció de l’empresa Bionet (amb refineria a Reus i una
quota de mercat del 40 % de la producció a Espanya) i en el sector consumidor a càrrec de Transports Metropolitans
de Barcelona.
La trobada va servir per intercanviar experìencies pioneres i aspectes socioeconòmics i tècnics potencials i limitants
per la implantació del biodièsel. Des del Consorci es considera que per motius bàsicament tècnics no és viable a curt
plaç tornar a implantar l’ús del biodièsel als vehicles del Parc.

Recomanacions
Curs de conducció eficient
Curs teòric i pràctic per aprendre a reduir la contaminació i estalviar combustible i diners mentre conduïm. El curs
inclou la realització d'una sessió on ens explicaran les tècniques necessàries per conduir de manera més eficient i
pràctiques amb cotxe. En acabat, podrem comprovar els nostres avenços comparant el nostre consum durant la conducció abans i després de la sessió.
Dimecres 10 de desembre, de 9 a 13 h o de 15 a 19 h. Inscripcions a partir del dia 26 de novembre. Lloc: CRBS (C/Nil
Fabra 20, baixos, Barri de Gràcia)
Més informació: www.bcn.cat/agenda21/crbs, apartat d’activitats

El consum nadalenc... solidari i sostenible
Com que aquest és l’últim Report21 de l’any, aprofitem per afegir-hi alguns comentaris relacionats amb les festivitats
de Nadal, probablement les festes de l’any que generen més impactes ambientals. El consumisme accelerat d’energia i materials és inherent a les celebracions nadalenques, en totes les seves formes: articles de consum, aliments,
arbres de nadal, despilfarrament d’electricitat, generació de residus i contaminació, etc.
Sense entrar en detall sobre les diverses mesures que podem prendre per frenar aquestes dinàmiques, us deixem un
parell de recomanacions concretes:
- A l’hora de fer les compres de regals, tinguem en compte les diverses possibilitats d’obtenir productes amb responsabilitat social i ambiental. Existeixen moltíssimes maneres, us recomanem una passada per alguna de les tendes de
la xarxa de Consum Solidari (www.xarxaconsum.net) i que visiteu la botiga on-line de comerç just de Setem, que ofereix una àmplia gamma de productes per fer un consum més solidari durant aquest Nadal, i sempre. Més informació:
www.comerciojusto.com i www.setem.cat.
- Evidentment, els regals són una cosa més: tinguem en compte els criteris per la compra de menjar, decoració, il·luminació, arbres de nadal, festes, etc.
- A vegades, menys és millor!

Sabies que...
Dades impactants
Com tots sabem cada any, per les dates nadalenques, es produeixen uns canvis en les pautes de consum. El que
resulta xocant és com en un exercici molt breu de recerca apareguin dades tant impactants:
- Tot i que és ben sabut que incrementa el nombre de persones desnodrides al món en 4 milions/any, per nadal es tira
fins a un 40% dels aliments, degut al rebuig per exigències estètiques del mercat, errors sistemàtics en la distribució
de volums tant grans de producte, etc.
- El volum de producció de residus passa d’1’5 kg/persona/dia a 2kg, dels quals la meitat són envoltoris i envasos.
- Els enllumenats nadalencs públic no són l’únic problema, sinó que el consum domèstic també es dispara per diversos motius. El desembre de l’any passat es va arribar al rècord històric a la Península de demanda instantània d’electricitat (45.450 MW).
- Finalment, un controvertit tema és el dels arbres de nadal. Actualment se’n consumeixen 2 milions/any, dels quals
un de cada mil sobreviu. L’opció dels avets de plàstic tampoc representa una alternativa gaire sostenible. Així doncs
recordeu que existeixen espècies autòctones que, amb l’atenció adequada, poden ser grans substitutes del l’avet amb
alta probabilitat de supervivència a les festes.

La bústia
Comentaris i suggeriments rebuts

Durant aquests dos mesos d’inici de curs hem rebut comentaris molt diversos, dubtes concrets sobretot
relacionats amb la gestió de residus. Ens plau veure com arriben qüestions del tipus “on va aquest residu” o “com podríem aprofitar això”, ja que creiem que és l’espai idoni per trobar-hi solucions.
Us animem a seguir fent-nos arribar tots aquests dubtes, comentaris o aportacions. Moltes gràcies!

més informació al web del Parc: w w w . p a r c c o l l s e r o l a . n e t

