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Distintiu de Bones Pràctiques Ambientals pel Consell Comarcal del Berguedà

El 27 de novembre de 2012, el Consell
Comarcal del Berguedà, juntament amb
altres empreses del sector turístic, va ser
a Foix, per participar a la 22a. edició de, p p p
la Nit del Comerç, el Turisme i la
Indústria de l’Airège, on es va realitzar
l’entrega dels distintius de Bones
Pràctiques Ambientals a les empreses
que durant els darrers dos anys han
treballat amb la implantació de bones
pràctiques ambientals a través de
f ó d d l

Gestió comarcal dels residus

formació i auditories proposades per la
Cambra de Comerç de l’Ariège i la
Cambra de Comerç de Barcelona.

El Consell Comarcal del Berguedà gestiona els residus de la
comarca des del 1996. El consell comarcal disposa de vàries
instal∙lacions per la recollida i deposició de residus
municipals: l’abocador, la planta de transferència, la
deixalleria de Guardiola de Berguedà la deixalleria dedeixalleria de Guardiola de Berguedà, la deixalleria de
Berga, la deixalleria de Puig‐reig i la deixalleria mòbil.
Actualment es gestionen i reciclen totes les fraccions a la
totalitat dels municipis de la comarca: vidre, envasos, paper,
rebuig i orgànica (recollida o compostatge). Les dades
actualitzades les podeu trobar a la web del consell comarcal.



Consell ambiental
Cal Cal RECICLARRECICLAR tottot el el 
que que siguisigui possiblepossible
si si volemvolem ser ser mésmés
sostenibles un sostenibles un copcop
passatpassat el Nadal.el Nadal.

Després de NADAL a Després de NADAL a 
les cases s'acumulen les cases s'acumulen 
capses de cartró, capses de cartró, 
papers de regal i papers de regal i 

recipients o embolcalls recipients o embolcalls 
de tota menade tota mena

REUTILITZARREUTILITZAR les les 
capses de fusta dels capses de fusta dels 
vins  transformantvins  transformant‐‐

les en testos , les en testos , 
prestatges, costurer, prestatges, costurer, 

vitrines , portavitrines , porta‐‐

DONARDONAR les joguines les joguines 
en desús als més en desús als més 

necessitats necessitats 
mitjançant alguna mitjançant alguna 

de les de les 
organitzacions organitzacions 
encarregades deencarregades de de tota mena.de tota mena. , p, p

revistes o recipient revistes o recipient 
per desar joguines.per desar joguines.

El paper dels regals El paper dels regals 
es pot es pot REUTILITZARREUTILITZAR

per a altres per a altres 
ocasions o per aocasions o per a

encarregades de encarregades de 
traslladartraslladar‐‐les a les a 
d'altres nens.d'altres nens.

Destacats

D l ióD l ió

• Com cada any demanem la vostra col∙laboració per la redacció i disseny de la
declaració ambiental, que estem elaborant actualment. Podeu accedir a les

ocasions o per a ocasions o per a 
folrar llibres.folrar llibres.

Actualitat ambiental d’interès
•

Declaració Declaració 
ambientalambiental
20112011‐‐20122012

, q
declaracions ambientals d’anys anteriors a la web del consell comarcal.

• InfinitloopInfinitloop
Aprofitant que venen períodes d’entrega de regals presentar‐vos aquesta original idea per embolicar
els regals. Un gadget innovador, sostenible i solidari, un "paper" reutilitzable i una mica tecnològic per
a embolicar i desembolicar tants regals com calgui! Sota l'eslògan “give love, not waste”, l'Infinitloop
és un sistema integral 2.0 per a regals intel∙ligents. Un embolcall reutilitzable, que permet conèixer la
vida i recorregut d'aquest mitjançant un sistema de QR imprès a l'etiqueta que et diu on ha estat
anteriorment, què ha embolcallat, i quants kilòmetres porta recorreguts. La filosofia és que quan
arriba a les teves mans un Infinitloop l'has de guardar fins que trobis l'ocasió i la persona especial per
regalar‐lo, i deixar que segueixi el seu viatge. Te’l pots fer tu mateix a casa teva accedint al “Do‐it‐
yourself” amb tots els passos per confeccionar‐te el teu Intinitloop casolà i estalviar d'aquesta manera
la tala d'arbres indiscriminada.
http://infinitloop.org/ i http://www.civiclub.org/ca/civiespai/c/Consum‐intel‐ligent/Infinitloop‐un‐
embolcall‐2.0‐per‐a‐regals‐intel‐ligents‐73

BON NADAL I BON ANY NOU 2013! BON NADAL I BON ANY NOU 2013! 

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


