2012

Segon trimestre

Butlletí trimestral
d’informació ambiental

Seguiment compliment objectius 2012 durant el primer trimestre de l’any

Objectiu no avaluat, ja
que no es disposa de la
factura
del
primer
trimestre d
aigua.
d’aigua
S’avaluarà l’objectiu al
proper trimestre.

Reduir el consum
d’aigua un 2%

Objectiu
assolit
temporalment ja que no
s’ha
’h realitzat
l
cap compra
de paper aquest 2012.

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

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 del
RMA un 2%

ACCIO
ONS DE MILLO
ORA 2012

Ampliació
A
li ió de
d la
l zona d
de cobert
b per a l'emmagatzematge
l'
dels residus especials de les deixalleries

Facturació electrònica (e‐factura) per reduïr el consum de
paper i disminuïr generació de paper

Nous cubells reciclatge a les oficines del consell (cuina) per
facilitar el reciclatge dels residus

Butlletí informació ambiental per millorar la formació i
coneixements ambientals del personal del consell

Destacats:

Dates assenyalades
• El dia 22 d’abril es celebra el dia internacional de la Terra.
• El dia 22 de maig es celebra el dia internacional de la
Biodiversitat.
• El dia 4 de juny es celebra el dia Mundial del Medi Ambient.

Consell ambiental:
Una aixeta que goteja perd fins a 1.000 litres
d'aigua al mes. Repareu les aixetes que degoten.
•
•L’aigua és un recurs natural
escàs per l’esser humà i per
tots els éssers vius; a
Catalunya
gastem
una
mitjana de 150L per persona i
dia.

Fer servir el vàter com a paperera suposa una
despesa absurda d’aigua. Cada descàrrega d’una
cisterna buida entre 9 i 12 litres.

Omplir la banyera suposa un consum de 300
litres d’aigua, una dutxa rondaria als 80 litres. I
si disposem d’airejadors de dutxa es pot reduir
el consum a 60 litres.

Actualitat ambiental d’interès
• La nova web de Vull Reciclar
És una iniciativa de l’Agència de Residus de Catalunya que té l’objectiu de facilitar el reciclatge. Està pensada
perquè en puguin fer ús tots els ciutadans. Inclou informació actualitzada i consells sobre la prevenció i
reciclatge de residus, també inclou una finestra de cerca on pots introduir el nom dels residus i rebre
informació i consells del què tenim intenció de reciclar ( www.vullreciclar.cat).

• The Encyclopedia Of Life EOL
L’enciclopèdia va començar amb la idea inicial d’oferir un espai per a cada espècie. Però la principal
novetat d’aquesta segona versió és la capacitat de dissenyar continguts a gust dels seus usuaris. Els usuaris
poden intercanviar fotos, sons, comentaris i estudis amb altres usuaris que comparteixin els seus
interessos arreu del món. L’ equip de científics revisa acuradament la informació inserida en la pàgina web i
concedeix una etiqueta de qualitat quan confirmen que les dades són certes, de manera que l’usuari pot
utilitzar les dades com a font certificada (www.eol.org ).

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

