Març 2011

Nous materials reciclats per la construcció al Parc
Per minimitzar l’impacte dels arranjaments al Parc, i seguint els criteris de Compra Verda, es preveu utilitzar un material compost de
fusta i polietilè. Aquest material presenta avantatges front a la fusta i al

PVC, tant pel seu cicle de vida, pel seu origen 100% reciclat i reciclable, per
la seva resistència al pas del temps i a l’efecte de la humitat. No requereix
manteniment i s’integra perfectament al paisatge.

Des del Servei de Projectes i Obres s’està enllestint un projecte d’accessibilitat a diferents punts
del Parc. La finalitat és millorar les oportunitats d'accés a les persones amb discapacitat i vetllar
per la seva participació en la identificació, eliminació i prevenció dels obstacles.
La intervenció més important es farà a la zona de l’estació del Baixador i a l’accés al Centre d’informació. Les actuacions inclouen la compactació del ferm per adptar-lo al pas de cadires de rodes, la construcció de rampes i canvis en
el tipus de paviment per facilitar la orientació als invidents. Per primer cop es farà servir aquest tipus material, que és
una bona alternativa per les intervencions que es duen a terme als espais naturals.

Recomanacions
- Ja ha començat l’Aula d’Ecologia 2011, el prestigiós cicle de conferències que organitza el CREAF cada any. Consulteu el programa a
http://www.oficinasostenible.santcugat.cat/files/1-7324-programa/fulletoaula_decologia.pdf
- Us proposem un taller força innovador: Publicitat verda i greenwashing. “És realment verd tot el que ens volen vendre? Segur que t’has adonat que de sobte la publicitat és més i més verda. Natura y sostenibilitat per
tot arreu. Benvingut al món del greenwashing (maquillatge verd)”.
A càrrec de Valentina Thörner, publicista.
24 de març a les 19h a l’Aula Ambiental de la Sagrada Família (Lepant
281-283, cantonada Provença, Barcelona).
Més informació a http://www.aulambiental.org/Activitats.htm
- IX Jornades de Comerç Just i Consum Responsable, 11 i 12 de
març al convent de Sant Augustí. Més informació a www.xarxaconsum.net

més informació al web del Parc:

w w w.parccollserola.net

