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El projecte ”A la feina, BICIA’t” arriba als districtes
El passat 2 de març és va celebrar la 8a jornada de treball en
xarxa amb els districtes i medi ambient. Durant la sessió es va
presentar el projecte "A la feina, BICIA't", un projecte que
compta amb el suport del Bicicleta Club de Catalunya (BACC) i
que és un recurs per afavorir el coneixement i la integració de
la bicicleta en els desplaçaments habituals dels treballadors de
l'Ajuntament de Barcelona.

El projecte contempla diverses accions, entre les quals
destaquen les següents:

- Cessió gratuïta de dues bicicletes plegables a tres
departaments municipals per tal que els treballadors les
utilitzin en els seus trajectes habituals.

- Biciescola gratuïta per treballadors municipals: cursos per
aprendre a anar en bicicleta, habilitats i tallers de mecànica.

- Sortides de circulació i disseny d'itineraris en bici. Tallers de
mecànica i mòduls de coneixement sobre l'ús de la bicicleta.

- Posada en marxa d'un grup de treball intern a l'Ajuntament
per tal de coordinar el projecte amb els departaments
implicats.

Com a novetat, aquest any s'ha editat un butlletí que recull les
accions portades a terme durant el 2011 i les noves propostes
i reptes per al 2012.

 

Durant la sessió també es van impartir nocions sobre circulació en bicicleta per Barcelona i es va
organitzar un tast de bicicleta elèctrica.

 

Fem un bon paper!
El paper és un recurs molt emprat en les oficines (consumim
una mitjana de 30 kg de paper per treballador i any) i per tant



una mitjana de 30 kg de paper per treballador i any) i per tant
cal fer-ne un bon ús i també recollir-lo separadament per
facilitar-ne el seu reciclatge. El paper representa entre un 70 i
un 90% dels residus que es produeixen a l'oficina.

Atès els
beneficis
ambientals
de la
utilització
del paper
reciclat i els seus avantatges econòmics i tenint en compte les
recomanacions de la Comissió Europea i els compromisos
ambientals de l'Ajuntament de Barcelona, l'any 2002 s'aprovà
un Decret d'Alcaldia que obliga a utilitzar paper reciclat a les
dependències municipals. 

Alguns consells per estalviar paper:

- Evitem sempre que sigui possible el seu ús, per exemple
guardant els documents en format digital, utilitzant mitjans de
comunicació eletrònics o compartint informació en lloc de
generar còpies.

- Evitem imprimir documents innecessaris (per exemple,
missatges de correu electrònic o presentacions per a reunions
si es disposa de projector)

- Imprimim tan sols aquells documents dels quals n'hem de fer
un ús continuat; si no, consultem-los puntualment des de
l'ordinador.

- Optimitzem les impressions, per exemple abans d'imprimir
revisem els possibles errors, ajustem els marges i fem una
divisió de paràgrafs eficientment, reduïm la grandària de les
fonts, etc.

- Imprimim documents interns en qualitat d'esborrany i/o escala de grisos per optimitzar el
consum de tinta. Acceptem els documents finals interns amb correccions a mà.

 

Alguns recursos que et poden ajudar i que et proporcionem des del Programa A+S:

- L’ecopapera d’ús individual per facilitar la recollida selectiva del paper:

- L’enganxina per fotocopiadores per recordar-vos que es poden fer fotocòpies a doble cara:

- Safata per la reutilització de paper:

Més informació a ajuntamentsostenible@bcn.cat i www.bcn.cat/agenda21/ajuntamentsostenible

Taller iFuture a Barcelona del projecte europeu
SPREAD, Sustainable Lifestyles 2050
El dissabte 18 de febrer va tenir lloc a "La Fàbrica del Sol" el
taller participatiu iFuture del projecte europeu SPREAD
Sustainable Lifestyles 2050, un taller participatiu per



Recursos

Sustainable Lifestyles 2050, un taller participatiu per
promoure estils de vida més sostenibles.

Els participants (una mostra seleccionada representativa de
l'estat espanyol) van treballar amb l'objectiu de desenvolupar
visions sobre estils de vida sostenibles i fer recomanacions per
implantar polítiques que ajudin a assolir noves maneres de viure en el futur (2050). Segons
l'informe del projecte "Sustainable Lifestyles: Today 's Facts & Tomorrow s Trends" un nombre
creixent de persones a tot Europa estan canviant la seva manera de viure, de consumir i de
moure's per guanyar en qualitat de vida, reduir el seu impacte ambiental i estalviar diners.

Durant la jornada de treball els 9 participants van poder expressar les seves necessitats, desitjos i
visions respecte accions o iniciatives individuals i col·lectives per intentar viure d'una manera més
sostenible en els quatre àmbits temàtics del taller: la mobilitat, l'habitatge, el consum i la societat.
A mode d'exemple, l'Ariadna va dir: "Seria interessant tenir les petjades ecològiques de fa 40 anys,
el 1972"; la Pepa va afirmar: "La jugada és posar de moda el consumir poc i fardar d'això!"; i el
Juan Antonio expressa: "S'han de promoure valors autènticament humans: generositat, solidaritat,
honestedat, humilitat, compassió, empatia, etc. Sense ells no aconseguirem comportaments
sostenibles".

Més informació del projecte a la web: http://www.sustainable-lifestyles.eu/ i de la comunitat de
treball en xarxa: http://spread2050.ning.com/

Nova guia per fomentar la Compra Verda de les
Nacions Unides
Comprant per un món millor: una nova guia per a la
compra i contractació sostenible de l'Organització de les
Nacions Unides (2011). La guia dóna suport als esforços de
diverses organitzacions de les Nacions Unides (ONU) per
avançar envers la sostenibilitat global i la mitigació del canvi
climàtic ja que, mitjançant el seu poder adquisitiu, és possible
reduir les emissions dels gasos d'efecte hivernacle.

Tot i que el document està essencialment dirigit als
compradors de l'ONU, la seva estructura és també d'interès
pels responsables polítics i pels tècnics responsables de la
contractació pública.

Consta de tres mòduls:

- Mòdul 1 de "Compra i Contractació Pública Sostenible
(CCPS)" dirigit als responsables polítics: es descriuen els
conceptes fonamentals de la sostenibilitat i el context de les polítiques de l'ONU per implementar la
CCPS proporcionant alguns exemples.

- Mòdul 2 del "Pla de contractació d'Acció Sostenible" dirigit als responsables polítics gestors o
responsables dels pressupostos i de les adquisicions: descriu els principals passos per redactar un
pla.

- Mòdul 3 de "CCPS durant el procés de contractació" dirigit a la contractació interna: proporciona
essencialment informació i consells envers la forma d'integrar els criteris de sostenibilitat en els
processos de contractació pública.

Es pot descarregar el PDF complet:
http://www.greeningtheblue.org/sites/default/files/BFABW_Final_web_0.pdf  o el PDF i un resum a:
http://www.greeningtheblue.org/sites/default/files/A_summary_buying_for_a_better_world.pdf

L’Agència d’Energia de Barcelona publica la “Guia
bàsica d’eficiència energètica en edificis
municipals” i la “Guia d’implantació
d’instal•lacions FV en construccions públiques”
En el marc de la Taula d'Estalvi Energètic i del Pla d'Estalvi i
Millora Energètica en Edificis Municipals l'Agència d'Energia de
Barcelona ha elaborat dues noves guies sobre temes
energètics en edificis i equipaments municipals: la Guia bàsica
d'eficiència energètica en edificis municipals i la Guia
d'implantació d'instal·lacions FV en construccions públiques.

 

Els edificis i equipaments municipals representen al
voltant del 50 % del consum energètic municipal total,
sense comptabilitzar el consum associat al transport
públic. Així doncs, es considera de vital importància
actuar sobre els edificis municipals per tal d’aconseguir
un estalvi d’emissions del 20%, objectiu del Pacte
d’Alcaldes, al qual l’Ajuntament es va comprometre, i
objectiu també del Pla d’Energia, Canvi Climàtic i
Qualitat de l’Aire (PECQ) per a la ciutat de Barcelona.

Alhora, les actuacions en edificis municipals són una eina clau per a la promoció de les mesures en
estalvi i eficiència energètica, pel seu caire exemplificador.

Les presents guies no pretenen substituir la normativa energètica edificatòria actual, sinó que
apunten idees per intentar anar una mica més enllà del que la normativa estableix, a la vegada
que volen donar pautes en l’àmbit energètic.



Us recomanem

que volen donar pautes en l’àmbit energètic.

 En aquest sentit, aquestes guies pretenen ser una orientació per a aquelles entitats, àrees o
institucions de l’Ajuntament de Barcelona que gestionen edificis, n’han de rehabilitar o construir-
ne de nous, i que són els clients davant les promotores públiques. Des de la Taula d’Estalvi
Energètic s’ha plantejat l’elaboració de les presents guies amb una visió que varia segons si es
parla de nova construcció, rehabilitació o simplement ús i manteniment.

 Així, els objectius principals d’aquestes guies són:

Servir de suport al titulars de noves edificacions municipals ajudant-los a adquirir els
coneixements tècnics necessaris que els permetin exigir a les promotores requisits
d’eficiència energètica addicionals als normatius.

Marcar una sèrie de requisits mínims exigibles en l’àmbit de l’eficiència energètica en el cas
de rehabilitacions d’edificis municipals ja existents.

Proporcionar consells de bones pràctiques i bon ús energètic als responsables i usuaris de les
instal·lacions municipals existents.

Podeu descarregar-vos les guies a:

http://w110.bcn.cat/MediAmbient/Continguts/Vectors_Ambientals/Energia_i_qualitat_ambiental/Documents/Fitxers/Guia%20Edificis%20Municipals%20ALTA.pdf

 
http://w110.bcn.cat/MediAmbient/Continguts/Vectors_Ambientals/Energia_i_qualitat_ambiental/Documents/Fitxers/Guia%20FV%20Alta.pdf

Rio+20, renovació i actualització dels compromisos
ambientals
Falten menys de 90 dies per celebrar Rio+20: la Conferència
de les Nacions Unides sobre Desenvolupament Sostenible a Rio
de Janeiro durant els dies 20-22 de juny del 2012.

Aquest any la cimera celebra:

- el 40è aniversari de la primera gran conferència de política internacional amb el terme medi
ambient al títol –Conferència de les Nacions Unides sobre Medi Ambient Humà, Estocolm 1972 i

-  el 20è aniversari de la Conferència de les Nacions Unides sobre Medi Ambient i
Desenvolupament, coneguda com Cimera de la Terra, que va tenir lloc a Rio de Janeiro el 1992.

Els objectius són assegurar que es renovi el compromís polític pel desenvolupament sostenible
a escala internacional; consolidar el desplegament de les polítiques vers una economia verda en el
context del desenvolupament sostenible i la eradicació de la pobresa; i enfortir el rol dels governs
locals i regionals en polítiques de desenvolupament sostenible. Per tal d'articular-los la Cimera es
desenvoupa en 4 eixos:

1. Drets humans, pobles, territoris i defensa de la Mare Terra.

2. Fonaments ètics i filosòfics: subjectivitat, dominació i emancipació.

3. Producció, distribució i consum: accés a la riquesa, béns comuns i economies de transició.

4. Subjectes polítics, arquitectura del poder i democràcia.

També s'ha creat una plataforma virtual rio20.net al servei dels participants per tal de reflexar la
seva diversitat d'aportacions i contribucions, que combina funcions de comunicació interactiva,
estructuració semàntica i continguts compartits.

Més informació a les webs oficials: http://rio20.net/ i http://www.uncsd2012.org.

Mercat d'idees: "Gent amb bona energia"
L'objectiu del mercat és compartir idees i solucions casolanes
per estalviar energia a casa. "Gent amb bona energia" és un
concurs organitzat per La Fàbrica del Sol que busca descobrir
les accions més creatives i innovadores per estalviar i
gestionar millor el consum d'energia a la llar.

Les històries sostenibles d'estar per casa es recolliran fins al 13
d'abril i inclouen un calaix de sastre amb invents casolans per
estalviar, costums i hàbits respectuosos, receptes i trucs d'estar per casa, etc.

Alguns dels suggeriments són fer-se un jersei de llana per evitar posar la calefacció a casa,
construir-se un carregador solar per al mòbil o cuinar amb olles l'una damunt de l'altra.

A mitjans del mes de maig, es farà una presentació-exposició a la Fàbrica del Sol en el marc dels
Dies Solars Europeus, per posar a l'abast de tothom aquesta relació d'idees per caminar plegats
cap a la sostenibilitat.

Finalment, la persona amb la idea que valori més el jurat, format per especialistes en energia i
sensibilització ambiental, pot guanyar un cap de setmana en un allotjament turístic sostenible.
Aquest tindrà en compte, especialment, la creativitat i la senzillesa de les idees i la manera com la
reben i la fan seva altres persones.

Per més informació consultar les bases del concurs a:
http://www.mcrit.com/crbs/bd/BASES_CONCURS.pdf



Indicadors

Si vols deixar de rebre aquest butlletí, respon a aquest correu electrònic, indicant a l'assumpte la paraula "baixa".

Paper: Informe del 2011
S'ha elaborat l'informe sobre la recollida selectiva del paper
a les dependències municipals del 2011 que mostra els
resultats obtinguts dels esforços realitzats amb la gestió
establerta: el consum de paper reciclat suposa el 74% del
total de paper consumit i representa un augment del 5%
anual respecte el percentatge del 2009 (64%).

Tal i com ha passat en els anys anteriors, l'evolució del
consum total de paper segueix estabilitzant-se a la baixa com a resultat de les mesures de
gestió implantades. No obstant, aquest any 2011 mostra una reducció considerable propera a
un 40% de les dues tipologies de paper (reciclat i no reciclat) propiciada segurament també,
per la disminució d'iniciatives empreses en el context de crisi econòmica a nivell local i
nacional.

En relació al percentatge de paper reciclat, val la pena destacar que actualment, dels 15
sectors/àrees de les quals es disposa d'informació, 7 tenen un consum de paper reciclat
superior o igual al 80%,  de les quals 3 han assolit un 100%.

A continuació es mostren els percentatge d'ús de paper reciclat de les diverses dependències
municipals del 2011 respecte les del 2009.


