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Primer trimestre

Butlletí trimestral
d’informació ambiental

El Consell Comarcal del Berguedà aconsegueix la certificació ambiental
EMAS i ISO 14.001
El passat mes d’abril el Consell Comarcal del Berguedà es va inscriure al
registre comunitari de gestió i auditoria ambiental EMAS.
Representants del consell comarcal , juntament amb el seu president el
Sr. Sergi Roca, van assistir el passat 15 de desembre a l’acte de
lliurament dels premis EMAS Catalunya 2011. L’acte va estar presidit
per l’Honorable Sr. Lluís Recoder, conseller de Territori i Sostenibilitat. El
president del consell comarcal va rebre el certificat EMAS de la mà de
la directora general de Qualitat Ambiental del Departament de Territori
i Sostenibilitat, la Sra. Assumpte Farran .

Comportament ambiental de la seu del Consell Comarcal durant l’any 2011

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

NOUS OBJECTIUS 2012

Reduir el consum
d’energia en un 2%

Reduir el consum
de paper i cartró
a les oficines un
5%

No s'ha assolit l'objectiu,
tot i que caldria valorar
l'efecte que ha tingut la
nova font d'aigua sobre
l’increment del consum.

Reduir el consum
d’aigua a un 5%

Reduir el consum
d’aigua un 2%

EL consum del cotxe és
sempre el mateix. El
RMA disposa del mateix
cotxe, per tant el consum
de combustible per km
sempre serà el mateix.

Reduir el consum
de combustible a
un 2%

Reduir el consum
de combustible
del RMA un 2%

Destacats:

Presentació de l’estudi de la diagnosi inicial del Projecte dels
aliments ecològics als menjadors escolars.

Nous contenidors per al reciclatge a la cuina de les oficines del
consell per facilitar la segregació dels residus per part de tot el
personal.
El butlletí pot servir també per fer difusió d’altra informació
no mediambiental que cregueu convenient. Féu arribar la
informació a l’àrea de medi ambient i es crearà una secció per
encabir-hi aquesta informació.
Consell ambiental:
La capsa de Tetra-Brik permet guardar una determinada quantitat de líquid en
un envàs amb el mínim de pes. Però, aquest envàs no és retornable i està fet,
sobretot, de paper. Si no es recull selectivament, llencem matèries reciclables.
Cada vegada que un tetrabrik cau a la galleda de les escombraries estem
malversant uns 20g de paper reutilitzables per fabricar paper de kraft.

Actualitat ambiental d’interès
•2012: Any Internacional de l’Energia Sostenible per a tothom.
Reconeixent la importància de l'energia per al desenvolupament sostenible, l'Assemblea General de les Nacions
Unides va proclamar l'any 2012 Any Internacional de l'Energia Sostenible per a Tothom, oferint una valuosa
oportunitat per aprofundir la presa de consciència sobre la importància d'incrementar l'accés sostenible a
l'energia, l'eficiència energètica i l'energia renovable en l'àmbit local, nacional, regional i internacional.

• 22 de març: Dia Mundial de l’Aigua.
El 22 de març és el Dia Mundial de l'Aigua, data declarada per l'Assemblea General de les Nacions Unides. La
celebració d'aquest dia té l'objectiu de fomentar la sensibilització ciutadana envers la gestió de l'aigua com a bé
patrimonial que és vida i contribueix a la productivitat econòmica i al benestar social.

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.

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

