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El Consell Comarcal del Berguedà participa a la 1a Setmana Bio per l’Alimentació 
Ecològica a Catalunya.
Del 26 d’abril al 4 de maig el Consell Comarcal va organitzar diverses
accions dins el marc de la 1a Setmana Bio per l’Alimentació
Ecològica a Catalunya. Malgrat el mal temps que va fer, les jornades
van registrar una bona participació ciutadana amb uns 70 Necessitem noves IDEESvan registrar una bona participació ciutadana, amb uns 70
assistents, i la col∙laboració de 8 establiments comercials
especialitzats en productes ecològics i dos restaurants.

Necessitem noves IDEES 
per properes edicions!  

http://www.bergueda.cat/bona‐participacio‐als‐actes‐de‐la‐1a‐setmana‐bio‐al‐bergueda/
http://www.bergueda.cat/el‐bergueda‐organitza‐diversos‐actes‐dins‐la‐1a‐setmana‐bio‐per‐lalimentacio‐ecologica‐a‐
catalunya/ ).

Comportament ambiental del Consell Comarcal el 1r trimestre de 2013
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Consell ambiental

LA TINTA D’IMPRESORA – Què podem fer per reduir l’impacte ambiental del consum de tinta de les oficines.
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Dates assenyalades

1.Imprimir sense paper: 
fer la impressió a pdfpdf

SABIES QUE ... 1 litre de tinta per a impressores és més car que una botella de Don Perignon!SABIES QUE ... 1 litre de tinta per a impressores és més car que una botella de Don Perignon!
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Actualitat ambiental d’interès
• Qualitat de les aigües de bany per l’Agència Catalana de l’AiguaQualitat de les aigües de bany per l’Agència Catalana de l’Aigua
Ara que ve l’estiu, si voleu saber la qualitat de les aigües de bany a les platges i zones de
bany interiors podeu mirar els resultats públics dels controls que realitza l’Agència Catalana
de l’Aigua dins el Programa de Vigilància i informació de l’estat de les platges.
http://acanet.gencat.cat/scripts/platges/menu.asp?idioma=ca

• Projecte Boscos de Muntanya Projecte Boscos de Muntanya ‐‐ VACANCES ECOLÒGIQUES, SOLIDÀRIES I GRATUÏTESVACANCES ECOLÒGIQUES, SOLIDÀRIES I GRATUÏTES
El Projecte Bergwaldprojekt, Projecte Boscos de Muntanya, t'ofereix la possibilitat de ser
solidari i estar una setmana de franc a la muntanya. Aquest projecte s'emmarca en la
iniciativa europea Bergwaldprojekt, sorgida a mitjans dels anys 80 als Alps suïssos, a partir
de la crisi de la pluja àcida que amenaçava els boscos. Hi participen varis països. És una
opció única, diferent, ecològica, gratuïta, lúdica i sobretot solidària de passar les vacances.
http://www.projecteboscos.cat/

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


