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Ajuntament ~ de Barcelona 

MESURA DE GOVERN 
Campanya de scnsibilització ciutadana: Per un Nadal ecologic. 

Aquestes properes festes seran, també, l'últim Nadal d'aquest mil·lenni. Volem entrar 
en el segle XXI amb noves perspectives de futur, perque volern viure en mjllors 
condicions ambientals i socials. 

Per aixó, ens proposem iniciar el nou segle amb un cornpromís decidit en favor del medi 
ambient. Hem de substituir el model del passat per un model de societat més solidaria i 
més respectuosa amb l'entorn, amb més qualitat de vida per a nosaltres i per a les 
properes generacions. En aquest model sosteruble cadascun deis ciutadans i ciutadanes 
hi podcrn contribuir fent realitat que les petites coses provoquen els grans canvis. 

L 'Ajuntament de Barcelona vol participar en aquest can vi cultural a través de 1 'exercici 
de les seves responsabilitats i assumint un compromis actiu ambla ciutat. L'educació, la 
informació i la participació ambiental són els instrurnents fonamentals per aconseguir 
una ciutadania activa, crítica i responsable que impulsi una nova manera de fer. El 
caractcr interdependent de la sostenibilitat comporta que aquests temes s'han d'abordar 
mitjanc;ant enfocaments integrals i desenvolupant actuacions transversals que impliquin 
al conjunt del govem municipal. 

L'epoca de les festes de Nada! és una bona demostració d'aquesta acció conjuntaja que 
l 'Ajuntament impulsa, des de fa temps i des de diferents instancies, un seguit de 
carnpanycs i d'actuacions adre9<1des a la millora de la qualitat de vida i a promocionar 
els comportaments ecológics. La pro m oció de 1 'utilització del transport públic, la 
recollida selectiva de cartró i paper, la utilització d 'arbres de Nada! autóctons i la 
recollida d'arbres despres de les festes són un exemple d'aqucsta manera de fer. 



Ajuntament ~ de Barcelona 

Amb 1 'objectiu de refor9ar el missatge institucional a favor deis comportaments 
ecológics l'Ajuntament de Barcelona realitzara, durant aquestes festes de Nadal, una 
campanya general de sensibilització mediambiental que recolzi les diferents campanyes 
específiques que s'impulsen des deis diferents serveis municipals. 

Les accions previstes son la elaboració d'un decrueg i la instal·lació d'un punt 
infmmatiu específic. El decaleg convidara a la ciutadania a participar en una Nadal més 
ccológic i sera distribui't a traves dels mitjans de comunicació i de les Oficines 
d'Atenció al ciutada. El punt d'informació s'instal·lara en un lloc centric de la ciutat i 
durant una setmana difondra el decaleg i les diferents can1panyes municipals engegades. 

Barcelona, 12 de novembre de 1999 
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PROPOSTA DE DECÁLEG DE NADAL 1999/2000 

PER UN NADAL ECOLÓGIC 

Aquestes properes festes són, alhora, l'últim Nadal d'aquest mil.lenni. Volem 
entrar en el segle XXI amb noves perspectives de futur, perqué volem viure 
en millors condicions ambientals i socials. 

Per aix6, ens proposem iniciar el nou segle amb un compromís decidit en 
favor del medí ambient. Hem de substituir el model del passat per un model 
de societat més solidaria i més respectuosa amb l'entorn, amb més qualitat 
de vida per a nosaltres i per a les properes generacions. En aquest model 
sostenible cadascun deis ciutadans i ciutadanes, hi podem contribuir, fent 
realitat que les petites coses provoquen els grans canvis. 

Per aix6, us proposem DEU punts per pensar i actuar: 

.:L. UTILITZEM EL TRANSPORT PÚBLIC: l'ús del transport públ ic comporta un 
gran estalvi d'energia i una reducció en la contaminació atmosférica, en 
sorolls i, també, en l'estrés que patim quan les retencions podem més que la 
nostra paciencia. Aquests dies, la ciutat es transforma i els carrers, les 
botigues i l'ambient en general conviden a gaudir-la pausadament. 

2. APAGUEM LLUMS: apagar els llums, les bombetes de Nadal i els 
interruptors quan no els necessitem es tradueix en un estalvi energétic 
molt important i, a més, comporta una mesura de seguretat contra incendis. 
Així, un gest tan senzill es tradueix en una gran acció. 

3. RECICLEM EL VIDRE: és necessaria la col·laboració de tothom perqué el 
vidre que utilitzem arribi als contenidors verds i, d'aquí, al seu lloc de 
reciclatge. Aquest Nadal, dipositar totes les ampolles de vidre en el 
contenidor és una petita actuació que representa molt pera tots. 
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4. RECICLEM EL PAPER 1 EL CARTRÓ: per fer el reciclatge del paper i del 
cartró que no utilitzem, ni a casa ni als comen;os, hem de fer servir els 
contenidors blaus disposats als carrers. La recollida de tot aquest paper, 
que ja hem aprofitat per altres coses, permet reciclar-lo per a nous usos. 
D'aquesta manera, estalviarem recursos: aigua i arbres. 

5. APROFITEM L' Al GUA: a casa es poden estalviar molts litres d'aigua. Per 
exemple: dutxant-nos enlloc de banyar-nos, posant rentadores i 
rentavaixelles quan estiguin plenes del tot, reparant les aixetes que degoten, 
tancant l'aixeta del lavabo mentre ens rentem les dents o ens afaitem, no 
descongelant els aliments sota l'aixeta, no utilitzant el water com a 
abocador. Amb una mica de voluntat, estalviem molta aigua. 

6. REDu"iM EL SOROLL: el soroll és molest i representa un greu problema 
per a la salut de les persones i deis animals si sobrepassa certs límits. Hem 
de ser respectuosos i no abusar del nostre poder per produir-lo. Ser menys 
sorollosos en les nostres vides, esdevé un gran respecte pels altres i per 
nosaltres. Aquests dies de Nadal són dies óptims per fer gresca i ho hem de 
ter tenint en compte els nostres ve·ins. 

7. SEPAREM LES ESCOMBRARIES A CASA NOSTRA: la separació a casa 
deis residus que originem, per després dipositar cada element al seu 
contenidor corresponent, representa un estalvi molt important de recursos i 
d'energia. Així, per exemple, els res idus organics poden servir per fabricar 
compost que, a la vegada, s'utilitza per a abonar les plantes. La separació 
de residus contribueix, a més, a la reducció de la contaminació. 

8. ADORNEM AMB ARBRES AUTÓCTONS 1 FEM LA RECOLLIDA FINAL: a 
l'hora d'adornar la nostra llar amb un arbre de Nadal, pensem que, si 
utilitzem arbres autóctons, col·laborem perqué després es puguin tornar a 
plantar. A més, si dipositem al seu lloc els arbres ja utilitzats, en el cas 
d'espécies foranies, també apostem per la natura, ja que aquests es poden 
transformar per produir compost. Els arbres representen un deis elements 
més destacats del verd de Barcelona i hem de tenir-ne cura. 

9. COMPRA RESPONSABLE: aquest Nadal, val la pena comprar articles que 
siguin el maxim de respectuosos amb el medi ambient, tant pel seu origen 
com per la seva manipulació o l'ús de productes contaminants. Moltes 
empreses ja incorporen productes amb tecnología neta o amb elements 
reciclab les. És convenient conéixer !'origen i el procés de cada cosa 
informar-nos sobre les possibi litats més beneficiases per al medi ambient. 
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10.DIVERTEIX-TE, GAUDEIX DE LA FESTA, VIU BÉSENSE FER MALBÉ: la 
festa de cap d'any sera encara més especial aquest any ja que tenim 
l'oportunitat de viure el canvi de mil·lenni. Aprofitem-ho per comenyar el nou 
mil.lenni amb una nova manera de divertir-nos, un gaudiment propi del segle 
XXI, respectuós amb l'entorn i amb les persones. Prepareu les vostres 
testes amb un soroll responsable, amb el mínim de residus i amb elements 
reciclables, i sobretot passeu-vos-ho bésense fer malbé. 

Per saber més 

lnformació general: 

• 01 O Ajuntament de Barcelona 
• Ajuntament de Barcelona. Oficina de Recursos pera la Ciutat 

Sostenible (ORCS). Carrer Nil f Fabra, 20. 932 373 804 

Recollida selectiva 

• Ajuntament de Barcelona. lnformació i actuació immediata: 
900 70 20 30 

Arbres de Nadal 

• lnstitut Municipal de Pares i Jardins. Marqués de Comilles, 16-36. 934 
243 809 

Altres punts d'informació 

• AMB-E.M.S.H.T.R. Entitat del Medí Ambient, Sector A-C. 62 no 16-edif.A, 
Zona Franca, 932 235 151 

• Diputació de Barcelona, Area de Medi Ambient, Comte d'Urgell 187, 934 
022 485 

• Generalitat de Catalunya. Departament de Medí Ambient, Diagonal 523-
525. 934 193 085 
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