2013

Tercer trimestre

Butlletí trimestral
d’informació ambiental

Recordatori : Com funciona el nostre Sistema de Gestió Ambiental!

Aquest sistema ens garanteix una millora contínua de la nostra gestió ambiental.

Seguiment del comportament ambiental durant el 1r semestre de 2012

Reduir el consum de paper
(compra) un 2%

• Objectiu temporalment assolit.
• Cal tenir en compte que es compra el paper en
grans quantitats una vegada a l’any.

Augment
g
de la recollida
d’oli vegetal un 10%

• Objectiu pendent de valoració.
N s’ha
’h iniciat
i i i t la
l recollida
llid selectiva
l ti d’
t la
• No
d’olili vegetal
la comarca degut a diversos endarreriments.

Reduir el consum
d’electricitat de l’ascensor
un 5%

• Objectiu temporalment assolit.
• Hi ha cartells per tal de promoure la utilització de
les escales.

Consell ambiental: Conducció eficient
Una conducció adequada pot estalviar entre el 10 i el 25% de combustible i reduir un 15% les emissions de CO2

Comproveu
mensualment que
els pneumàtics
tinguin la pressió
adequada. Una
pressió inferior a
l'adequada pot
augmentar el
consum de
carburant fins a un
4%

Arranqueu
sense
trepitjar
l'accelerador

Utilitzeu marxes
llargues, respecteu
sempre els límits de
velocitat i manteniu
la distància de
seguretat per evitar
frenades,
accelerades i
consums
innecessaris

Manteniu una
velocitat
uniforme
sempre que sigui
possible.
Conduir a
velocitats altes
augmenta el
consum de
combustible

Reviseu
R
i
l'equipatge. El
transport de
cada 100 quilos
de pes gasta un
6% més de
combustible.

Aire condicionat o
finestreta A 25 graus,
finestreta?
l'aire condicionat
augmenta el consum de
combustible d'un 12%.
Per això en ciutat, a
baixes velocitats, obrir la
finestreta és més eficient
que engegar l'aire
condicionat. En
carretera, a velocitats
més altes, passa el
contrari

Dates assenyalades destacats!
Dia 16 de setembre, dia Internacional Protecció Capa Ozó

Dia 21 de setembre, dia Internacional de la Pau

Dia 22 de setembre, dia sense cotxes

Actualitat ambiental d’interès

• Vies d’accés a la informació ambiental
La informació ambiental engloba tot el que pot afectar el medi ambient
i, de retruc, a la salut de les persones: la qualitat de l'aigua, la qualitat
de l'aire, el canvi climàtic, la contaminació acústica, la gestió forestal,
etc.
L'accés a la informació ambiental és un dret regulat per compromisos
internacionals, comunitaris i estatals. L'objectiu definitiu és posar a
disposició de la ciutadania, a través de qualsevol canal i format, tota la
informació relacionada amb el medi ambient de què disposen les
administracions públiques.
http://www20.gencat.cat/portal/site/territori/menuitem.2a0ef7c1d39370645f13ae92b0
c0e1a0/?vgnextoid=dcdb248889775310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=
dcdb248889775310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&newLang=ca_ES

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

