Bones pràctiques d’ambientalització interna
IBE: Ambientalització de la Cursa de la Mercè
L’Institut Barcelona Esports ha dut a terme diferents mesures per a l’ambientalització de la
Cursa de la Mercè 2019.
Tots els avituallaments de la cursa es van fer amb gots compostables, la qual cosa
suposa un estalvi de 39.000 envasos PET (ampolles d’aigua). A més, per tal de reduir
encara més el dispendi d’ampolles, el personal d'organització implicats en els diferents
serveis als esportistes han disposat d'un únic got compostable personalitzat per la seva
hidratació. D'altra banda, tots els suports d’imatge utilitzats per a la cursa han estat
reutilitzats.
Les samarretes de la cursa es van transportar, a la fira del corredor, amb un vehicle de
baixes emissions i en palets reutilitzables. Es va eliminar la bossa de plàstic individual, de
manera que les samarretes arribaren en caixes de cartró per talles i només plegades. S'ha
evitat així la generació de 13.000 bosses de plàstic (embolcall) de residus. L'optimització
de la mida i dimensions de la caixa ha suposat a més reduir en 425kg el residus de
cartró.

IMPD: El projecte "Hort al Terrat" guanya el premi europeu
EPSA
El projecte "Hort al Terrat" ha
guanyat el premi European Public
Sector Award com a pràctica més
innovadora i eficient del sector públic
a nivell local, entre un total de 160
candidatures de 18 països europeus.
El projecte promogut per l’Institut
Municipal
de
Persones
amb
Discapacitat, sota la presidència de
la regidora Marga Marí-Klose, és una
realitat gràcies a la suma d’esforços,
recursos i idees, dels Districtes de Sants-Montjuïc i Gràcia, la Gerència de Recursos
de l’Ajuntament, la Direcció de Recursos i també de les persones amb discapacitat, les
entitats i l’IRTA.
El projecte, iniciat en la primavera del 2016, cerca la millora la vida de les persones amb
discapacitat, recupera i millora espais en desús de la ciutat per fer-los útils i verds, fa
servir noves tecnologies de cultiu menys contaminants i garanteix una producció
significativa i de qualitat que es reparteix a les entitats.
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L’ICUB consolida l’ambientalització d’equipaments culturals
L’any 2019 cinc equipaments culturals renoven la
seva certificació amb el Distintiu de Garantia de
Qualitat Ambiental. L’Institut de Cultura de Barcelona
(ICUB) es pionera en la implementació de millores
ambientals en equipaments culturals; des de
l’aprovació del seu Pla Estratègic d’Ambientalització
Interna ha avançat en la certificació dels seus
equipaments amb el Distintiu de Garantia de Qualitat
Ambiental (DGQA) de la Generalitat. El DGQA
certifica la millora en aspectes com l'estalvi i
l'eficiència energètica, l'estalvi d'aigua, la gestió de
residus, les compres, la mobilitat, i la comunicació
ambiental.
Els 5 equipaments que van renovar la seva certificació ambiental en 2019 són:
-

La Virreina, Centre de la Imatge
Museu Etnològic i de Cultures del Món
Museu d’Història de Barcelona – Conjunt monumental de la Plaça del Rei
Arxiu fotogràfic de Barcelona
Museu d’Història de Barcelona – Via Sepulcral Romana

En l’àmbit de la comunicació els equipaments van aprovar una “Política de prevenció de
residus i reducció de l’impacte de la comunicació”. S’aposta per la desmaterialització,
reduint els cartells en paper, editant invitacions i programes en format digital, i imprimint
només alguns materials de comunicació.

B:SM publica la Memòria de Sostenibilitat 2018
Barcelona Serveis Municipals (B:SM), ha publicat la Memòria
de Sostenibilitat 2018 de l’organització dintre de la seva
estratègia de Responsabilitat Social Corporativa. BSM ha
renovat el seu compromís amb el Pacte Mundial de les
Nacions Unides i al mateix temps, en aquesta memòria s'hi
troben referenciats els Objectius de Desenvolupament
Sostenible (ODS) en les accions i les mesures dutes a terme i
que contribueixen a aconseguir les metes.
Concretament, B:SM ha col·laborat en la sostenibilitat
ambiental de Barcelona minimitzant l’impacte ambiental a
través del model d'eficiència energètica de les estacions
d'autobusos, amb l'electrificació de la seva flota de vehicles, amb la reutilització interna
dels materials, amb la jardineria de baix impacte ambiental, amb l'optimització de l'energia
de les instal·lacions i amb la divulgació i el treball en xarxa com a membre de la xarxa
Barcelona + Sostenible.
L’entitat social Pallapupes va recollir els xips blancs. Tota la recaptació es va destinar als
premis córrer per compromís.
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ESS: Ambientalització de les subvencions per a projectes,
activitats i serveis del 2019
La Convocatòria general de subvencions per a projectes, activitats i serveis de districte i
de ciutat per a l’any 2019 incorpora un nou criteri general de valoració de l'impacte dels
projectes: els Beneficis ambientals (ambientalització d’esdeveniments, economia
circular, etc.) i socials (contractació sostenible, etc.) del projecte, per tal de fomentar
pràctiques sostenibles.
La Direcció de Serveis d’Economia Cooperativa, Social i Solidària i Consum ha publicat
una Guia d'aplicació del criteri de valoració general beneficis ambientals i socials on s'hi
troba una explicació de la finalitat d’aquest criteri, així com orientacions i exemples de com
incorporar-ho en el projecte i en la sol·licitud de la subvencions.
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