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El Consell Comarcal del Berguedà supera amb èxit l’auditoria externa de l’EMAS i 
ISO 14.001
El 24 i 28 de gener de 2013 es va realitzar l’auditoria externa de
segon seguiment de l’EMAS i la ISO 14.001 a les oficines del
Consell Comarcal del Berguedà. Gràcies a la vostra col∙laboració, es
va superar exitosament Les petites desviacions detectades i lesva superar exitosament. Les petites desviacions detectades i les
accions de millora proposades per l’auditor serviran per continuar
millorant el sistema de gestió ambiental. L’informe de l’auditoria es
troba a l’àrea de medi ambient del consell.
Continuem pensant en verd per millorar el nostra centre de
treball!

Comportament ambiental de la seu del Consell Comarcal durant l’any 2012

S'ha assolit l'objectiu. Les
bones pràctiques i els
cartells informatius sobre
la climatització han donat

S'ha assolit l'objectiu. Falta
instal∙lar mecanismes
estalviadors a les cisternes

EL consum del cotxe és
sempre el mateix. El
RMA disposa del mateix
cotxe per tant el consum

Reduir el consum 
de paper i cartró 
un 5%

Reduir el consum 
d’aigua a un 2%

Reduir el consum 
de combustible a 
un  2%

la climatització han donat
un bon resultat.

dels vàters. cotxe, per tant el consum
de combustible per km
sempre serà el mateix.
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Reduir el consum Reduir el consum 
de paper i cartró de paper i cartró 
a les oficines un a les oficines un 
2%2%

Reduir la Reduir la 
generació del generació del 
residu de paper i residu de paper i 
cartró a les cartró a les 
oficines un 2%oficines un 2%

Reduir la Reduir la 
generació del generació del 
residu de paper i residu de paper i 
cartró a les cartró a les 
oficines un 2%oficines un 2%

Reduir el consum Reduir el consum 
d’electricitat de d’electricitat de 
l’ascensor un 5%l’ascensor un 5%
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Consell ambiental

EL PAPEREL PAPER

Dates assenyalades

5 de març, Dia Mundial de l’Eficiència Energètica
•Intentem estalviar energia.
•Tanquem els llums i aparell electrònics que no utilitzem.
•Quan comprem nous aparells buscar que siguin eficients energèticament.

22 de març, Dia Mundial de l’Aigua ‐ Any de la Cooperació en l’Esfera de l’Aigua.
•Coneixem l’EDAR de Berga: una acció de sensibilització per celebrar aquesta data! Si
esteu interessats en visitar l’EDAR de Berga podeu votar la vostra disponibilitat
d’agenda i la data més votada serà la què realitzarem l’activitat. Espero que sigui del
vostre interès!
•http://www.doodle.com/yuaxg4ie9t88w98y

Actualitat ambiental d’interès
• EcoturismeEcoturisme aa CatalunyaCatalunya
Guia per descobrir i conservar la natura on d’una manera senzilla i atractiva s’explica en
què consisteix l’ecoturisme i quins són els principals fonaments d’aquesta modalitat.
També inclou un apartat dedicat als atractius ecoturístics de Catalunya i uns senzills
consells per ser un bon ecoturista. El gruix de la guia, però, està dedicat a descriure una

d’ d d í d lvintena d’activitats que es poden considerar ecoturístiques i que es poden practicar al
nostre país. Cada activitat compta amb una fitxa específica on, a més de descriure’n les
principals característiques, s’indiquen els indrets on es pot practicar l’activitat, exemples
d’empreses, ONG i institucions que l’ofereixen, i informació complementària. A les
pàgines finals s’inclouen les dades de contacte de totes les entitats citades a la guia. I
també des del web Ecoturcat pots consultar els mapes interactius Mapa d’atractius
ecoturístics i el Mapa d'agents i activitats.
http://www15.gencat.cat/cads/AppPHP/images/stories/publicacions/altrespublicacions
/2010/ t i t l j li l2010 df

Aportacions i suggeriments
Gemma Vinyes
Àrea de Medi Ambient
gvinas@ccbergueda.cat

Us demanem la vostra 
col∙laboració, a fi que entre tots 

puguem fer una gestió 
responsable a la nostra 

organització.

Sabem que la participació de 
totes les persones que 

utilitzem les instal∙lacions és 
vital per aconseguir aquests 

objectius

/2010/ecoturisme_a_catalunya_juliol2010.pdf

http://www.unwater.org/watercooperation2013/

