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A la feina, fem salut. Pugem escales!

El passat 6 d’abril es va celebrar el dia Mundial de l’Activitat
Física. La Tècnica de Salut Pública (l’Eva Casas) per celebrar
aquest dia ens ha facilitat material per poder‐nos adherir a
la companya “A la feina fem salut Pugem escales!” És unla companya A la feina, fem salut. Pugem escales! . És un
projecte que té com a objectiu facilitar la pràctica de
l’activitat física quotidiana tot fomentant l’ús de les escales
a l’entorn laboral. S’han posat rètols de la campanya ben
visibles als llocs de decisió, com ara als graons de les escales
i a l’ascensor.

EsperemEsperem queque totstots hihi participeu!participeu!

Obj ti t l t lit

Seguiment del comportament ambiental durant el 1r semestre de 2012

EsperemEsperem queque totstots hihi participeu!participeu!

• Objectiu temporalment assolit.
• Falta instal∙lar els mecanismes estalviadors a les 
cisternes del wàters.

Reduir el consum d’aigua un 
2%

• Objectiu temporalment assolit.
• Aquest objectiu es veurà repercutit pel nou servei, 
túnel cadí per el qual han passat + 10 000 usuaris

Reduir el consum de paper i 
cartró a les oficines un 5% túnel cadí, per el qual han passat + 10.000 usuaris.

• El consum de combustible és el mateix, ja que la 
responsable del sistema té el mateix cotxe.

• S’està intentant minimitzar desplaçaments.

Reduir el consum de 
combustible del RMA un 2%

Consell ambiental:

A Per cada grau que 
incrementis la 
temperatura, el 
consum d’energia
augmenta en un 

7%.

Ara que comença a 
fer fred, regula la 
calefacció entre els
19 i els 21ºC. No 

necessites anar amb
samarreta per casa a 

l’hivern.



Destacats:

Tallers d’horticulturaTallers d’horticultura
Aquest setembre el Consell Comarcal posa en funcionament conjuntament amb elsAquest setembre el Consell Comarcal posa en funcionament, conjuntament amb els 
ajuntaments d’Avià, Bagà, Berga, Gironella, Guardiola i Puig‐reig, set tallers d’horticultura. 
Aquesta acció forma part del programa de capacitació integral Cronos, en el qual hi 
participen el serveis socials dels municipis i diferents departaments del consell comarcal 
amb l’objectiu d’oferir diversos blocs formatius descentralitzats al Berguedà per tal de 
dotar d’eines i recursos a les persones.
A través del taller d’horticultura es vol proporcionar coneixements sobre com menar un 
hort per a l'autoconsum de forma respectuosa amb el medi, al mateix temps que 
s’impulsarà la participació social i la promoció de les relacions intergeneracionals amb less impulsarà la participació social i la promoció de les relacions intergeneracionals amb les 
persones del municipi.
Durant el mesos d’abril i juliol es va desenvolupar una prova pilot amb el suport de 
l’Ajuntament de Vilada que ha permès disposar de coneixements pràctics per a la 
programació de l’acció a la resta de municipis de la comarca.
Els tallers s’organitzen en sessions grupals dirigides per una formadora especialitzada on es 
combinarà l’aprenentatge teòric i pràctic. Els ajuntaments posaran a disposició els espais 
necessaris per al desenvolupament dels tallers.

Dia 16 de setembre, dia Internacional Protecció Capa Ozó

Dates assenyalades

Dia 21 de setembre, dia Internacional de la Pau

Dia 22 de setembre, dia sense cotxes

Actualitat ambiental d’interès

• EnergiaEnergia EòlicaEòlica a Catalunyaa Catalunya
A l’actualitat Catalunya té un total de 36 parcs en operació que produeixen anualment uns 2.100 GWh,
l’equivalent al 4,2% del consum elèctric de la comunitat catalana.
La producció elèctrica d’aquests parcs eòlics en un any equival al consum elèctric anual de més de 640.000 llars
catalanes (1.920.000 persones o el que és el mateix, una ciutat més gran que Barcelona). A nivell mediambiental,catalanes (1.920.000 persones o el que és el mateix, una ciutat més gran que Barcelona). A nivell mediambiental,
aquesta xifra evita l’emissió a l’atmosfera de 2,1 milions de tones de CO2, el principal gas d’efecte hivernacle (si la
mateixa electricitat es produís en centrals tèrmiques de carbó), l’equivalent a retirar de la circulació 700.000
cotxes durant un any.
A més, segons les darreres dades de l’AEE, Catalunya ocupa el vuitè lloc en el rànking
de comunitats autònomes productores d’energia eòlica.

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


