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L’escola de natura de can Mateu
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Què és Fundesplai?
Fundesplai és la marca
amb què es presenten la
Fundació Catalana de
l’Esplai i les entitats que
aplega. És una iniciativa
sense afany de lucre que,
des de fa prop de 50 anys,
treballa pels infants, pels
joves, les famílies i el
Tercer Sector des dels
àmbits educatiu, social i
mediambiental .
Accés a la memòria
https://fundesplai.org/ca/
nosaltres/memoria-dactivitats
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La política ambiental I
La política sobre la que es fonamenta el Sistema de Gestió Integrat de la Fundació Catalana de l'Esplai i les
seves entitats es desprèn de la Missió de la Fundació: “Educar els infants i joves, enfortir les entitats de lleure
i el Tercer Sector, millorar el medi ambient i promoure la ciutadania i la inclusió social, amb voluntat
transformadora”
I s’orienta amb els següents principis, que es revisen anualment pel Patronat:
 Aconseguir la satisfacció dels destinataris dels serveis i activitats, així com de totes les parts interessades:
personal laboral, voluntariat, patrons, socis, finançadors, donants, administració pública, entorn....
 Respectar, protegir i millorar el medi ambient com a objectiu bàsic en la gestió i desenvolupament de les
activitats que La Fundació Catalana de l’Esplai i les entitats tenen encomanades en matèria d'educació en
el temps lliure i desenvolupament associatiu, així com en el desenvolupament de les infraestructures
necessàries per a la realització de les seves activitats. Així mateix, promoure la prevenció de la
contaminació ambiental en totes les activitats que l’organització porta a terme. Fundesplai s’adhereix als
Acords Voluntaris per a la reducció d’emissions de gasos amb efecte hivernacle (GEH).
 Maximitzar la rendibilitat social de les activitats i els serveis prestats, fent compatible el seu
desenvolupament amb la conservació i millora del medi ambient, de forma que les accions d'avui no
comprometin la qualitat de vida de les generacions futures, fomentant així el desenvolupament
sostenible. En aquest sentit Fundesplai incorpora els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i
l’Agenda 2030 per el Desenvolupament Sostenible promogut des de les Nacions Unides, com a reptes
urgents que cal dotar d’accions concretes en els seus projectes, traduint-los en actuacions concretes a
través dels quals s’intenta assolir els objectius i les prioritats aprovats al Patronat.
 Afavorir el desenvolupament metodològic fonamentat en l’enfoc per processos, i implantar sistemes de
gestió de qualitat i ambiental, segons normes certificables, procurant la millora contínua, com un objectiu
permanent de l’organització, tenint en compte els riscos i oportunitats derivats de la situació de context i
de la pròpia organització, així com dels processos que realitza.
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La política ambiental II
 Gestionar amb eficiència i transparència i rendir comptes a la societat de la utilització i el rendiment
social dels fons privats i públics que administra.
 Informar i formar les treballadores i els treballadors mitjançant programes de formació i sensibilització,
facilitant-los la capacitació necessària per al correcte desenvolupament de les seves activitats,
fomentant la seva participació en l'acompliment dels objectius, i el seu creixement com a persones.
 Procurar un entorn saludable i segur que promogui la qualitat de vida de les persones i protegeixi la
seva salut física i psicològica, i facilitar la conciliació de la vida personal i laboral dels treballadors i les
treballadores.
 Promoure la igualtat entre gèneres i la lluita contra totes les discriminacions, contribuint a la
integració de les dones i els homes en les mateixes condicions en tots els llocs de treball, a la integració
laboral del col·lectius que habitualment tenen dificultats per fer-ho, i mitjançant la supressió de
barreres arquitectòniques en tots els centres del que n’és propietari.
 Sol·licitar a tots els involucrats en les nostres activitats, en especial als proveïdors, que actuïn
aplicant aquests mateixos criteris i garantir que es tenen en compte en la selecció de les entitats i/o
empreses amb qui mantenim col·laboracions.
 Garantir el compliment de tots els requisits i reglamentacions legals exigibles en qualsevol de les
activitats que desenvolupa.
S’identifiquen els següents punts clau:
 Promoure la participació dels professionals i dels voluntaris a les activitats de Fundesplai per tal
d’aconseguir l’alineació de tothom en la consecució dels objectius.
 Informar a la societat sobre les Activitats i la Gestió amb Qualitat i Ambiental de Fundesplai de manera
transparent.
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 Revisar i re formular (si s’escau) el model operatiu de
“Relacions amb la Societat i les institucions” per tal
d’establir i millorar les aliances amb altres sectors i
treballar en xarxa amb altres organitzacions del Tercer
Sector, localment i globalment.
 Parlem de Qualitat, en el seu sentit ètic i moral més genuí,
lluny de les "modes", de les preocupacions més o menys
"estètiques"
i de les "funcions
cerimonials",
institucionalitzades per les agències internacionals
d'avaluació de Programes. Així, en el nostre cas, entenem
per Qualitat:
 La feina ben feta, centrada en el desenvolupament de les
persones, com a professionals o voluntàries preparades i
il·lusionades, i en el de la Comunitat.
 Entès com un conjunt de pràctiques orientades a la millora
contínua, en el marc de la governança de la nostra entitat.
 Amb metodologies intel·ligents i processos que parteixin
d'un diagnòstic seriós de la realitat en la qual anem a
intervenir i que siguin eficaces i eficients.
 Realitzat, finalment,
perseverança.

amb

lleialtat,

esperit

crític

i

El "compromís de i amb la Qualitat" obeeix als plantejaments
expressats en el Codi d’Ètica de la Fundació i desitgem que
acompanyi sempre i a tot arreu la nostra acció.
Revisat pel president de la Comissió de Polítiques de la Fundació
Catalana de L’Esplai i Aprovat per la Comissió Delegada del
Patronat de la Fundació Catalana de l’Esplai
22 de juliol de 2020
Escola de natura can Mateu
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L’escola de natura can Mateu

Fundació Catalana de l’Esplai.
Escola de natura de can Mateu
Pantà de Sau,08519 Vilanova de Sau,
Barcelona.
Telèfon +34 934744678
https://cases.fundesplai.org/
A tota la instal·lació s’han fet les reformes
pertinents per tal d’eliminar les barreres
arquitectòniques. Així mateix hi ha un
itinerari adaptat per a persones amb
mobilitat reduïda que els aproparà a tots
els racons.
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L’escola de natura de can Mateu és un
equipament de la Fundació Catalana de
l’Esplai situada sota les cingleres de Vilanova
de Sau (Osona) i a peus del pantà de Sau.
Ubicada a l’extrem més nord-occidental de la
comarca natural de les Guilleries, a 450 m.
d’altitud sobre el nivell del mar, i a uns 90 km
de Barcelona i a 20 km de Vic.
En aquest espai de 10 hectàrees es trobem
tres cases de colònies i dos campaments (Can
Mateu, Els Porxos, La Cinglera, i les zones
d’acampada de Les Feixes i Els Prats).
 Equipament que ofereix 206 places en
casa de colònies (46 a Can Mateu, 86 a La
Cinglera i 66 places a Els Porxos) i 94
places en terreny d’acampada (Les Feixes
i Els Prats).
 Aules ambientals (3 aules-taller)
 Sales de treball i formació (8 aules)
 Menjadors per a persones usuàries de
Can Mateu i treballadors/res (256 places)
 Cuina pròpia
 Activitats d’Educació Ambiental.
 Altres serveis; piscina, visites guiades,
excursions en bicicleta i caiac i parc
d’aventures.

Escola de natura can Mateu
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El sistema de gestió ambiental
L’abast del Sistema de Gestió
Ambiental (SGA)
El sistema de gestió ambiental inclou
totes les activitats realitzades a l’Escola
de natura de can Mateu, equipament
de la Fundació Catalana de l’Esplai,
ubicada a Vilanova de Sau, 08519
Osona.
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L’àrea de Cases de Colònies i l’Alberg gestiona les cases de
colònies i terrenys d’acampada de la Fundació Catalana de
l’Esplai, alhora que desenvolupa una tasca d’educació
ambiental i de conservació de la natura. Aquest
departament es crea a l’any 1983, formada per educadors,
biòlegs i altres professionals i adreçada a associacions,
escoles, centres d’esplai, grups familiars, empreses i
institucions públiques.

CNAE 55.20 Alojamientos turisticos y
otros alojamientos de corta estància.
CNAE 85.41 Educacion post secundaria
no terciària

L’objecte social és la promoció de colònies, campaments i
convivències per tal d’educar a la joventut en el seu temps
lliure, el contacte i coneixement de la natura i la promoció
d'activitats esportives, i la promoció del turisme social a
Catalunya fomentant el coneixement de les comarques
catalanes.

CAN MATEU
Les activitats que es desenvolupen són
les següents:
 Gestió de Cases de Colònies i
Terrenys d’Acampada.
 Cuina pel Servei de Cases de
Colònies.
 Gestió i Manteniment de les Cases
de Colònies, dels Espais d’Esports i
Lleure I de l’Entorn Natural.

Així doncs orienta la seva actuació al voltant de quatre
consideracions:
 El medi ambient és un patrimoni fràgil que cal preservar
per a tota la humanitat i per a les generacions futures.
 L’educació és essencial per a la protecció del medi
ambient.
 L’educació ambiental s’ha de dur a terme des
d’iniciatives no lucratives.
 Les colònies, campaments i estades escolars necessiten
infraestructures i alimentació de qualitat
Escola de natura can Mateu
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Rols i responsabilitats
Tasques i responsabilitats:
 Participació en les reunions de la Àrea
de Qualitat, Planificació i Processos.
 Elaboració i valoració dels objectius
ambientals anuals.
 Coordinació de l’elaboració de la
Declaració Ambiental.
 Coordinació dels processos de control
de qualitat ambiental.

Tasques i responsabilitats:
 Seguiment i control de la recollida selectiva.
 Seguiment i control de la deixalleria interna.
 Campanyes i accions formatives vinculades a les
deixalles.
 Control dels gestors autoritzats externs.
 Comunicació dels paràmetres ambientals als
treballadors/res/es i usuaris/es.
 Elaboració i valoració dels objectius ambientals
anuals.
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Tasques i responsabilitats:
 Seguiment i control trimestral de consums
 Identificació d’aspectes ambientals
 Seguiment i control de proveïdors
 Seguiment i control d’albarans
 Seguiment i control de registres ambientals
 Responsable de seguiment d’aspectes legals
 Elaboració i valoració dels objectius
ambientals anuals.

La Fundació Catalana de l’Esplai s’ha dotat del Comitè
Executiu. La seva finalitat és vetllar pel bon funcionament
del “Sistema de gestió amb qualitat de la Fundació
Catalana de l’Esplai”, i garantir l’acompliment de les
responsabilitats de la direcció en matèria de qualitat i medi
ambient. El Comitè es reuneix mensualment per tal de fer
un seguiment ben proper de la gestió quotidiana.
Hi ha un òrgan que dona compliment a les decisions del
Comitè i a les certificacions 14001 i EMAS. És el Comitè
Tècnic de Qualitat Ambiental. També treballa per detectar
altres temes a traves de les normatives que sorgeixen i que
poden esdevenir una millora tant a les nostres
instal·lacions com a nivell de gestió. Així mateix coordina
les millores a totes les instal·lacions que formen part de
l’abats EMAS.
Aquest Comitè es reuneix amb una periodicitat
quadrimestral i amb caràcter regular.
L’organigrama funcional dels responsables ambientals de
Can Mateu defineix les funcions, responsabilitats i
autoritats per facilitar una gestió ambiental eficaç. Així
s’assegura que el SGA s’estableix, implementa i es manté
d’acord amb els requisits d’aquesta norma.
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El nostre compromís
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•

Certificació EMAS. Els equipaments de can Mateu (Vilanova de Sau , Osona)
s’incorporen i amplien l’abast corresponent al certificat ES-CAT-275. Es
disposa de la certificació EMAS vigent fins el octubre de 2023.

•

Certificació UNE-EN ISO 14001. El sistema de gestió ambiental pren com a
referència la Norma UNE-EN-ISO 14001. Aquesta certificació ens permet
demostrar el compromís assumit amb la protecció de l’entorn a traves de la
gestió del riscos mediambientals associats a l’activitat que desenvolupem.
Es disposa de la certificació vigent fins el maig del 2022.

•

Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental És un sistema d’etiquetatge
ecològic que es va crear a través del Decret 316/1994 de la Generalitat de
Catalunya i va ampliar el seu àmbit Decret 296/1998. Es disposa de la
certificació vigent fins al març de 2022. Ampliat termini fins juny 2022.

•

Biosphere Responsible Tourism. és la marca que reconeix les certificacions
que compleixen amb els requisits del Sistema de Turisme Responsable, que
atorga l'Institut de Lloguer Responsable (ITR), patrocinada per la UNESCO,
PNUMA, OMC i la Comissió Europea. Aquesta certificació ha estat
impulsada des de la Diputació de Barcelona i la Cambra Oficial de Comerç.
Renovat aquest mes de febrer 2022.

•

Acreditació AMED és un projecte d'identificació i acreditació d'establiments
de restauració promotors d'alimentació mediterrània i d'oci actiu, liderat
per la Direcció General de Salut Pública del Departament de Salut. Pendent
de renovació 2022.
Escola de natura can Mateu
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Aspectes ambientals
A l’escola de natura de can Mateu es realitza cada any una
identificació de tots els aspectes ambientals que estan
relacionats amb la seva acció i amb l’activitat de tercers i
que alhora influeixin en l’activitat del propi equipament.
D’aquesta manera s’identifica i s’avalua els aspectes
ambientals de les seves activitats i serveis que pot
controlar (directes) i aquells sobre els que pot influir i que
poden tenir impactes significatius sobre el medi ambient
(indirectes). I no podem deixar de banda els associats a
d’emergència
raonablement
situacions
previsibles
(potencials).
Per l’avaluació dels aspectes ambientals es tenen en
compte criteris de volum, quantitat i freqüència, l’impacte
en el medi, la nostra capacitat de millora, l’acompliment
legal així com el punt de vista de les parts interessades.
Segons cada paràmetre s’aplica una puntuació de 1, 2 o 3
en funció de les característiques de cada aspecte
ambiental identificat. El resultat de cadascun d’ells és la
suma del valor obtingut en cada criteri.
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 Si tenim un valor per sota de 8 es considera NO SIGNIFICATIU
 Si tenim un valor de 8 es considera POTENCIALMENT SIGNIFICATIU
 Si tenim un valor per sobre de 8 es considera SIGNIFICATIU
En el moment que en la nostre valoració surt un valor SIGNIFICATIU establim un objectiu,
una acció a desenvolupar i un indicador que ens facilitarà mesurar el resultat de la nostra
acció.
Escola de natura can Mateu
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El nostre cicle de vida
Aspectes Ambientals

Per tal de millorar la sistemàtica d’avaluació d’aspectes ambientals
i conèixer quins efectes tenen les nostres activitats/serveis al medi
ambient hem introduït la perspectiva d’anàlisi de cicle de vida,
d’aquelles etapes que podem controlar o de las que podem influir.

Promoció del servei

Cicle de vida

Fundesplai es una entitat de serveis i per tant el cicle de vida es
refereix a serveis i adquisició de recursos per la realització del
servei. Entenem el cicle de vida com la prolongació en el temps
anterior i posterior del propi servei, es dir, el temps de la seva
preparació-adquisició, la prestació del servei i el del tancament i
avaluació posteriors.

Disseny del producte/servei

Transport/Adquisició de
materials

Prestació del servei/ús

Tancament i avaluació
Fi de vida

Declaració Ambiental 1 de gener a 31 desembre 2021

Impactes bàsics

Reducció de recursos naturals.
Possible contaminació del sòl.
Generació de residus.
Emissions atmosfèriques.
Contaminació de l'aire.
Consum de recursos (energia,
Escalfament global i canvi climàtic.
aigua, paper i altres materials).
Generació de residus.
Consum de combustibles (visites).
Reducció de recursos naturals.
Possible contaminació del sòl.
Emissions atmosfèriques.
Contaminació de l'aire.
Consum de combustibles.
Consum de recursos (energia,
Escalfament global i canvi climàtic.
Generació de residus.
aigua, paper i altres materials).
Reducció de recursos naturals.
Reducció de recursos naturals.
Emissions atmosfèriques.
Consum de recursos (energia,
aigua, paper i altres materials).
Contaminació de l'aire.
Escalfament global i canvi climàtic.
Consum de combustibles per al
trasllat de materials i persones.
Generació de residus.
Manteniment/reparació/reposició Possible contaminació del sòl.
de material.
Abocament d'aigües brutes, possible
contaminació aigua.
Reducció de recursos naturals.
Emissions atmosfèriques.
Consum de recursos (energia,
aigua, paper i altres materials).
Contaminació de l'aire.
Escalfament global i canvi climàtic.
Consum de combustibles
(transport).
Generació de residus.
Consum de recursos (energia,
aigua, paper i altres materials).

Escola de natura can Mateu
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Avaluació dels objectius 2021

Conscienciar i
sensibilitzar

L’objectiu s’ha assolit
ja que la comunicació i
la sensibilització amb
les diferents parts
interessades s’ha fet
de la manera correcta

1.1 Promoure la participació dels nostres usuaris en els nostres tallers ambientals. Aquest 2021 hem treballat amb 17 esplais
diferents i han participat 312 infants. L’any 2020 nomes es va poder treballar amb famílies al mes d’agost.
1.2 Renovar l’Adhesió a Turisme Sostenible (Biosphere). Certificació. Certificació obtinguda 14/01/2021.

2.1 Col·laborar amb activitats i actuacions amb l’Espai Natural. Realització del camp de treball a Vilanova de Sau. Aquest
2021 s’han fet tres tandes i han participat 92 joves de 13 a 17 anys. L’any 2020 nomes es va poder fer 1 tanda de 26 joves.
L’objectiu s’ha assolit
amb totes les accions
realitzades.

2.3 Mantenir les neteges de la riba del pantà de Sau. Mínim una intervenció anual. Aquest 2021 s’han fet tres tandes i han
participat 92 joves de 13 a 17 i amb un grup escolar amb 96 infants de 6 a 17 anys. L’any 2020 nomes 1 tanda de 26 joves.
2.4 Es mantenen les neteges de bosc previstes en el nostre Pla Simple de Gestió Forestal. Certificat de la subvenció forestal.
Es justifica a l’Espai Natural Guilleries-Savassona amb data 22/10/2021. Es realitza la visita amb Tècnic Forestal amb data
05/11/21. Subvenció rebuda el dia 29/11/2021.

Gestió ambiental

Gestió de l’aigua

2.2 Participació en el projecte Orenetes fent servir com a vehicle de transport les bicicletes. Mínim una intervenció anual.
Aquest 2021 s’han fet tres tandes i han participat 92 joves de 13 a 17 anys. L’any 2020 nomes 1 tanda de 26 joves.

s’ha
L’objectiu no
acomplert ja que la
despesa d’aigua ha
estat per damunt dels
140l/usuari.

3.1 Per facilitar la sectorització ens plantegem canviar el comptador d’aigua de la piscina. Aplaçat fins la primavera 2022.
3.2 Es realitzarà un inventari de totes les aixetes (model i característiques) per tal de garantir l’estalvi màxim d’aigua.
Registres. Es realitza registres i es revisen airejadors i reductors de cabal.
3.3 Per solucionar la gestió automatitzada del reg es repararà el sensor d’humitat. Aplaçat fins la primavera 2022.
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Avaluació dels objectius 2021

Millora
energètica

L’objectiu s’ha assolit
amb totes les accions
realitzades. Valor
inferior o igual a 180
Kwh/m2 (80,15
Kwh/m2)

Gestió dels
residus

L’objectiu no s’ha
pogut assolir
completament. Hem
reduït els Kg/usuari
de matèria orgànica
però no així en els
envasos.

Mobilitat

L’objectiu s’ha
assolit amb totes les
accions realitzades.
Promoure l’ús de les
bicicletes a les
nostres activitats.

4.1 Avançar en la incorporació de llums model LED, en substitució de les llums de baix consum i els fluorescents amb reactància
electrònica. Per això es realitzarà un inventari per tal de garantir l’estalvi màxim d’energia. Registre actualitzat.

5.1 Retornar a la política de reducció d’envasos que teníem plantejat abans de la pandèmia. Reducció en un 2%. A l’any 2019
es van generar 0.39Kg/usuari i aquest 2021 hem generat 0,43Kg/usuari. No hem arribat l’objectiu plantejat.
5.2 Aprofitar la formació anual que es realitza amb el persona de cuina per tal de prioritzar accions de planificació de la gestió
en la producció i adquisició de les matèries primeres per maximitzar el seu bon ús, reduint així el malbaratament alimentari.
Curs i certificat. Reducció de la quantitat de matèria orgànica generada en un 2%. Es va realitzar el curs de cuina 25/10/21 i
ara 14/12/21 es realitza la segona formació. A l’any 2019 es van generar 0,53Kg/usuari de matèria orgànica i aquest 2021
hem generat 0,34 Kg/usuari
5.3 Nou pla de distribució dels contenidors a les aules de natura i espais comuns de l’escola de natura. Realitzat.

6.1 Promoure l’ús de les bicicletes a les nostres activitats. Mínim una actuació anual. Aquest 2021 s’han fet tres tandes i han
participat 92 joves de 13 a 17 anys. L’any 2020 nomes es va realitzar 1 tanda de 26 joves.
6.2 Es realitzarà un estudi per tenir punt de carrega per vehicles elèctrics a l’aparcament de can Mateu. Valoració feta, queda
pendent si atenent a les característiques dels vehicles que ens visiten caldria posar-ho en marxa.
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Les nostres xifres
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Els nostres usuaris
2018

2019

2020

2021

Famílies

9.061

11.329

2.086

5.170

Escoles

13.717

13.778

1.207

11.464

Esplais

6.766

4.657

5.048

6.931

Associacions

4.783

5.302

2.116

4.020

Treballadors/es

2.636

2.692

803

1.969

36.963

37.758

11.260

29.554

TOTAL
ESTADES/USUARIS

L’activitat a can Mateu durant aquest any 2021 ha estat encara marcada
per la pandèmia. A principis d’any encara no es podien fer estades de
colònies i no ha estat fins ben entrat el mes d’abril quant s’ha produït un
increment molt important de la demanda d’activitats a can Mateu.
Hem recuperat les colònies escolars i les colònies d’esplais i hem
aconseguit molts clients nous. Malgrat la situació d’incertesa viscuda, hem
estat capaços de generar confiança tant en l’aplicació dels protocols covid,
com en l’atenció comercial/administrativa de tots els canvis de normativa i
incidències que han pogut anar sorgint.

La ponderació dels nostres clients encara ens genera xifres una mica
alterades respecte a un funcionament normal, i això ens proporciona
increments de consums (aigua/gas/electricitat/residus) principalment
degut a la baixa ocupació.
Estades/Usuaris és el nostre valor B. Es el valor de referencia anual que
representa l’activitat del nostre equipament.

Declaració Ambiental 1 de gener a 31 desembre 2021

Escola de natura can Mateu

15

La gestió de l’aigua
Can Mateu afronta l’ús de l’aigua com un recurs tan escàs com a
necessari per a la vida, així doncs aposta per l’aprofitament i l’estalvi
de l’aigua.
L’aigua que alimenta els circuits de consum provenen d’un pou (permís
de captació aigües subterrànies per l’Agencia Catalana de l’Aigua) situat
dins de la finca. Aquesta aigua es emmagatzemada en un dipòsit amb
recirculació constant i reclorada mitjançant un autoanalitzador. Un cop
desinfectada es distribueix a la resta de la xarxa.

Per tal de conèixer el consum d’aigua s’aplica un pla de gestió de l’aigua
específic que ens permeti apropar-nos a valors de consum que siguin inferior
o igual 140 litres/persona i dia. (DRS en el Sector Turístic MPGA 3.4.1.). Es
disposen de reductors de cabal, airejadors, cisternes dobla descàrrega i
aixetes temporalitzades.
La conscienciació de que l’aigua és un recurs escàs, ens ha portat a tancar
l’aixeta quan feia falta i a reduir el consum d’aigua per usuari.

2018

2019

2020

2021

5.039

6.477

3.787

5.711

Consum equipament

4.002

4.864

2.518

4.246

Consum reg

412

883.5

589

785

Consum piscina

625

730

680

680

Consum per
usuari/a
l/usuari i dia

136

171

223

193

Usuaris/es

36.963

37.758

11.260

29.554

Consum total
m3

litres/usuari i dia
223

250

193
171

200

136

150
100
50
0
2018

2019

2020
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El nostre consum d’aigua
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1.400,00

Estades de tardor
escoles
Reparacions en el
sistema de reg.

A: Consum mensual aigües m3
B: Usuaris

1.200,00

7
6

982,00

1.000,00

5

759,00

800,00

4

553,00

600,00
400,00

175,00

200,00
14,00

3

480,00

Inici d’ocupacions
escoles.

368,00

356,00

355,00

2

223,00

1

6,00

DESEMBRE

NOVEMBRE

OCTUBRE

SETEMBRE

AGOST

JULIOL

JUNY

MAIG

0
ABRIL

0,00
MARÇ

Valor R:
consum mensual aigües m3 /usuaris

1.440,00

FEBRER

3. Consum d’aigua per
les piscines, associat als
dies d’obertura, a les
necessitats per l’ocupació
i a la climatologia. Hem
obert al mes de juny i
hem tancat al setembre,
totes les piscines obertes
encara que s’hagi reduït
el nombre d’usuaris.

8
Usuaris en milers

1.600,00

GENER

A can Mateu tenim ben marcat els tres usos de l’aigua amb les seves
característiques.
1. Consum associat a les ocupacions i la tipologia de client. Del mes d’abril al
juny les colònies escolars, el mes de juliol es la temporada d’esplais i l’agost ens
han visitat les famílies. I durant el mes d’octubre hem tingut les colònies
escolars de tardor.
2. Consum d’aigua associat a la climatologia i les àrees d’enjardinament. La
pluviometria mensual ens determina el consum d’aigua en el reg. Juny-juliolagost es quan menys ha plogut (69mm/m2) i es quan hem fet servir el reg.

La qualitat de les aigües residuals generades es poden assimilar a aigües
d’origen domèstic. Es fa un control analític anual de la qualitat de les
nostres aigües per a conèixer l’efecte ambiental, i podem confirmar que
es compleixen els límits establerts per l’Agencia Catalana de l’Aigua.
També es realitzen els controls de neteja i manteniment per a la
prevenció de la legionel·la, i els controls periòdics establerts a les
normatives vigents.

Escola de natura can Mateu

17

La gestió de l'energia elèctrica
Can Mateu incorpora sistemes d’estalvi de l’energia. Es vol minimitzar el consum
energètic i reduir la demanda d’energies no renovables que contribueixen al canvi.
Així en el nostre equipament l’origen de l’electricitat és 100% renovable.
Durant aquest any 2021 la nostre gestora elèctrica no ens ha subministrat les
dades de consum. Això ens ha portat a fer una estimació amb les dades de
consums dels anys anteriors i les ocupacions (2017 a 2019) amb la mitjana
aritmètica.
2017

2018

2019

2020

2021

Consum:

Consum:

Consum:

Consum:

Consum:

115.760
kWh/any
Consum
mensual:

127.596
kWh/any
Consum
mensual:

128.560
kWh/any
Consum
mensual:

41.441
kWh/any
Consum
mensual:

102.313
kWh/any
Consum
mensual:

9.646 kWh
Consum per
superfície:

10.633 kWh
Consum per
superfície:

10.713 kWh
Consum per
superfície:

3.453 kWh
Consum per
superfície:

8.526 kWh
Consum per
superfície:

27,23 kWh/
m2
Consum per
usuari:

30,02 kWh/
m2
Consum per
usuari:

30,25 kWh/
m2
Consum per
usuari:

9,75 kWh/ m2
Consum per
usuari:

24,07 kWh/
m2
Consum per
usuari:

3,54 kWh
32.710
usuaris

3,45 kWh
36.963
usuaris

3,40 kWh
37.758
usuaris

3,68 kWh
11.260
usuaris

3,46 kWh
29.554
usuaris
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Per ajudar-nos a gestionar l'ús de l’energia elèctrica disposem d’una
bona orientació dels edificis que ens permet gaudir de la llum natural
la major part del dia (claraboies, vidrieres...). En zones interiors amb
funcionament continuat de la il·luminació superior o igual a 5 hores
diàries s’utilitzen làmpades d’eficiència energètica segons la Directiva
2010/30/UE. En L’enllumenat exterior compleix amb el regim
estacional i l’horari d’usos. Les làmpades de tipus LED han anat
substituint les lluminàries que s’han fet malbé, atenent a les
característiques de la zona a il·luminar.
kWh/usuari i any
3,68

3,7
3,65
3,6
3,55
3,5
3,45
3,4
3,35
3,3

3,45

2018

3,46

2019

3,46

2020

2021
Escola de natura can Mateu
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Evolució en el consum elèctric
Usuaris en milers8

30.000
A: Consum mensual Kwh
B: Usuaris

25.000

24.427

Tot
l’equipament
en marxa

7
6

20.000

5

17.420
15.111

15.000

3

10.088

10.000
Inici
d’ocupacions
escoles.

5.000

7.017

2

6.238
3.656

3.652

1

1.703
128

L’aplicació d’un Pla d’eficiència energètica ens ha portat a
tenir un consum total d’electricitat de 3,46 kwh/m2. (DRS
en el Sector Turístic MPGA el consum total ha d’esser inferior
o igual a 80kwh/m2, MPGA 3.6.5)

4

Estades de
tardor escoles

12.871

A can Mateu el consum d’energia elèctrica està vinculat als
sistemes d’il·luminació i el funcionament d’aparells
elèctrics, durant els dies d’ocupació i el nombre d’usuaris.

0

DESEMBRE

NOVEMBRE

OCTUBRE

SETEMBRE

AGOST

JULIOL

JUNY

MAIG

ABRIL

MARÇ

FEBRER

0
GENER

0

Gràfic fet amb les dades estimades atenent als consums dels anys anteriors i les
ocupacions (2017 a 2019) amb la mitjana aritmètica.
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La gestió del gas
Can Mateu incorpora sistemes d’estalvi de l’energia. Si ben cert es que fem servir
combustibles fòssils (GLP) per el sistema de calefacció i generació d’aigua calenta,
no deixem de banda la energia solar per generar aigua calenta a les zones
d’acampada i a l’escola de natura.
2018

2019

2020

2021

Consum:

Consum:

Consum:

Consum:

24.810 Kg

22.460 Kg

8.559 Kg

17.806 Kg

Consum kWh
332.203

Consum kWh
300.750

Consum kWh
114.608

Consum kWh
238.428

Consum per
superfície:

Consum per
superfície:

Consum per
superfície:

Consum per
superfície:

78.14 kWh/m2

70,75 kWh/m2

26,96 kWh/m2

56,08 kWh/m2

Consum per
usuari:

Consum per
usuari:

Consum per
usuari:

Consum per
usuari:

8,99 kWh

7,97 kWh

10,17 kWh

8,07kWh

36.963 usuaris

37.758 usuaris

11.260 usuaris

Per ajudar-nos a gestionar l'ús del gas disposem d'elements
d’estalvi. Fem servir l’energia solar per generar aigua calenta a les
zones d’acampada de Les Feixes i Els Prats i l’Escola de Natura. A les
cases de Can Mateu, La Cinglera i l’Escola de Natura es disposa de
termòstats programables. Existeix un manual de procediments per
tal de garantir un bon ús de les calefaccions a les instal·lacions i un
registre mensual de consum. I a Els Porxos tenim serpentí
d’intercanvi de calor a la seva la llar de foc.
Es realitza amb periodicitat una revisió de l’estat de les calderes per
un tècnic qualificat per verificar el seu manteniment òptim.

29.554 usuaris

Per poder convertir un kg de gas en kWh (energia), s'utilitza el factor de conversió de l'PCS.
El poder calorífic superior del gas propà és de 13,39 kWh / kg, per tant, 1 kg de propà equival a 13,39 kWh.
Font: Propanogas.com
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Evolució en el consum de gas
La mitjana Tº va ésser de 15ªC amb totes les cases
en marxa (4365 usuaris) i ens va portar a encegar
calderes.

Temperatura
mitjana de 3ºC

Boires i fred amb
estades escolars

Temperatura mitjana
de 7,5ºC

Estades de tardor
amb escoles

El consum de gas està vinculat al funcionament de les calderes i
acumuladors per obtenció d’aigua calenta i calefacció.
El mes gener i març amb les boires matinals i el fred que ens
acompanya durant tot el dia ens va generar un consum alt. El
mes de gener i març hem tingut una mitjana mensual de 3,9ºC i
9ºC respectivament (meteoguilleries.cat) i una ocupació de 7 dies
i 500 usuaris. Al mes de maig tenim les cases obertes i una
temperatura mitjana mensual de 15ºC i ens porta a connectar
calderes.
El mes de novembre be marcat per les baixes temperatures i les
estades de tardor (7,5ªC de mitjana), amb les tres cases obertes
amb 984 usuaris i no sempre amb una ocupació optimitzada
(COVID). Així mateix es van deixar les calderes en marxa per tal
de protegir les canonades de les possibles glaçades i evitar els
possibles trencaments.
Valor R:
consum mensual Kg GLP /usuaris

A: Consum mensual GLP kg
B: Usuaris
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El consum d’energia total
Per tal de fer un ús raonable i sostenible es disposa d’un Pla de
Gestió d’Energia específic que inclou :
• Avaluació comparativa dels principals processos consumidors
d’energia.
•

Càlcul de les emissions de CO2.

•

El consum d’energia final per a calefacció i aigua calenta ha de
ser inferior o igual a 180 Kwh/m2 (DRS en el Sector Turístic
MPGA 3.6.1)

2018

2019

2020

2021

103,77 Kwh/m2

100,99 Kwh/m2

36,71 Kwh/m2

80,15 Kwh/m2

11.260 usuaris

29.554 usuaris

36.963 usuaris

37.758 usuaris

Un aparell, procés o instal·lació és energèticament eficient quan
consumeix una quantitat inferior a la mitjana de l’energia per a
realitzar una activitat.
Per això també utilitzem com a referent l’indicador Effinergie que
considera:
• Edifici estàndard
Si el consum és de 271 kwh/m2 any
• Edifici amb eficiència energètica
Si el consum es menor de 120 kwh/m2 any
• Edifici amb alta eficiència energètica
Si el consum te valors entre 50-80 kwh/m2 any

Declaració Ambiental 1 de gener a 31 desembre 2021
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Emissions a l’atmosfera
Les nostres emissions directes a l’atmosfera les podem agrupar en tres grans grups.
1- Els nostres desplaçaments. Entre els nostre usuaris es promou l’ús de la bicicleta i
del kayac per descobrir l’Espai Natural Guilleries-Savassona d’una manera mes lúdica
i divertida. Entre el personal de can Mateu es fomenta que participin en l’acció de
compartir cotxe per arribar a la feina (educadors/personal de cuina/personal de
manteniment).
Així mateix, el servei de manteniment disposa d’una furgoneta. A aquest vehicle es
realitza un treball continuat de revisió per assegurar una conducció eficient. Aquest
any hem reduït el consum de gasoil al designar únicament un vehicle als
desplaçaments sense sortir de l’equipament.
Gasoil
Tones
consumits/any
Tones
gasoil/usuari

2018

2019

2020

2021

1,051

2,405

0,186

0,176

0,000028

0,000063

0,000016

0,0000059

Factor de conversió donat per benzina dièsel e+ a la pàgina Repsol (densitat 845 kg/m3)
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2-Els gasos refrigerants. Tal i com marca el Reglament (CE) n.
1005/2009 del Parlament Europeu i del Consell del 16 de setembre
de 2009, sobre les substàncies que esgoten la capa d’ozó a can
Mateu s’està substituint progressivament tots aquells aparells amb
càrregues de gasos CFC/HCFC per tal de minimitzar aquest tipus
d’emissions.
Tones gas

2018

2019

2020

2021

R404A

0

0,0030

0

0

R453A-RS70

0

0,0038

0

0

R134A

0

0,0005

0,0002

0,0001

R22

0

0

0

0

3- Les emissions de les calderes. Els resultats de les darreres
revisions de combustió corresponent al 2021 estan dins dels límits
establerts pel correcte funcionament de les nostres instal·lacions
segons els informes duts a terme pel nostre mantenidor acreditat.
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La empremta de carboni
LA EMPREMTA DE CARBONI és un concepte que fa referència a la quantitat
d’emissions de Gasos d’Efecte d’Hivernacle (GEH) que produïm en les diferents
activitats que duem a terme.
Encendre la llum, viatjar amb cotxe, refredar un aliment o enviar un missatge de
correu electrònic són activitats que generen GEH, tant de manera directa com
indirecta. Aquestes emissions es poden mesurar per mitjà d’una eina de càlcul
anomenada CALCULADORA D’EMISSIONS GEH, que quantifica el que emetem a
traves de les nostres activitats. La finalitat d’aquest càlcul ens ha de servir de base
per a preparar, valorar i executar accions que ens permetin reduir les nostres
emissions.
Emissions directes. Les emissions directes d’una organització són aquelles causades
per la seva pròpia activitat o controlades per l’organització mateixa.
 Consums d’energia en les instal·lacions pròpies de l’organització,
 Consums de combustibles que es produeixen en viatges que es realitzen amb la
flota de transport.
 Fuites de gasos fluorats amb efecte d'hivernacle que es produeixen de forma no
esperada en instal·lacions de climatització i similars, que són propietat de
l'organització.
Emissions indirectes. Les emissions indirectes inclouen el consum d’energia externa,
generada per un tercer i les altres fonts que no són pròpies de l’organització o no
controlades per la mateixa.
 Consums de combustibles en viatges que es realitzen amb flota de transport que
no és propietat de l'organització
Declaració Ambiental 1 de gener a 31 desembre 2021

 Quantitats de residus que es generen per part de l'organització,
faci o no recollida selectiva, els quals són gestionats seguint el
procés complet de gestió de residus.
Tones CO2 eq

2018

2019

2020

2021

0

0

0

0

72,899

65,994

25,149

60,42

0,00

19,186

0,286

1,43

2,569

7,021

0,544

0,514

8,945

9,417

2,964

4,952

10,658

10,304

7,021

7,747

Emissions totals

95,071

111,922

35,964

75,07

Usuaris

36.963

37.758

11.260

29.554

0,002572

0,002964

0,003193

0,002540

Electricitat
Emissions directes

Combustibles fòssils
Emissions directes

Emissions fugitives
Emissions directes

Transport propi
Emissions directes

Residus
Emissions indirectes

Transport extern
Emissions indirectes

Tones CO2
equi/usuari

Guia pràctica per al càlcul GEH de l’Oficina Catalana pel Canvi Climàtic versió 2020
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Consum de materials químics
La base d’avaluació d’aquest aspecte es per la seva utilització en les activitats de cuina, neteja i
manteniment i que poden comportar un risc ambiental. Es per això que es porta control de les seves
característiques i composició i es realitza un seguiment del seu consum amb els controls d’estocs.
Productes piscina

2018

2019

2020

2021

Hipoclorit sòdic

3,95

3,7

1,8

2,6

Àcid clorhídric

0,60

0,45

0,00

0,23

Sal comuna

3,00

3,00

3,97

0,00

0,000204

0,000189

0,000512

0,000095

2018

2019

2020

2021

0,52

0,49

0,27

0,53

0,000014

0,000013

0,000024

0,000018

36.963

37.758

11.260

29.554

Tones/usuari

Productes en tones
Consum productes
químics per neteja i
vaixella
Tones productes neteja
vaixella/usuaris
Usuaris

Dades de productes químics comprats anualment

Declaració Ambiental 1 de gener a 31 desembre 2021

Escola de natura can Mateu

25

Els residus generats
Una manera de no gestionar residus es no generar aquests. Es per això que
desenvolupem un treball conjunt amb els proveïdors alhora d’escollir els
productes de consum de l’equipament. L’equipament té acords per escrit amb la
major part dels seus proveïdors per tal que l’enviament siguin efectuats amb la
mínima quantitat d’embalatge o en tot cas, del tipus reciclat.
I amb els nostres d’usuaris també hem treballat molt el tema de reciclar/reutilitzar
i hem començat a treure profit de la part educativa que hi ha darrera de les
nostres activitats amb els infants i famílies (tovallons de roba, cantimplores...)
Per tal de calcular la generació de residus s’ha fet una extrapolació de residus
durant dos tongades al llarg d’aquest 2021. Aquest anàlisi es fa amb coordinació
amb el servei de cuina i el servei de monitoratge/educadors.
Si mirem les dades, podem apreciar que hem reduït la quantitat de
residus/usuari en totes les tipologies de residus. Però encara es mantenen els
valors alts respecte a la proposta de reduir de manera considerable els residus
d’envasos i paper respecte a l’expectativa que teníem. La pandèmia ens ha portat
a fer servir envasos mono dosis (oli, vinagre...) i altres en paper (sucre, sal...). La
incertesa del moment per fer servir materials a compartir ens ha portat a
mantenir aquest criteri.
A la comarca d’Osona tenim un sol contenidor per als envasos de plàstic-metallspapers i cartró el contenidor MultiProducte. Això ens genera un petit enrenou
amb els nostres usuaris. La major part d’ells provenen de la zona metropolitana de
Barcelona, acostumats a trobar-se amb el contenidor blau i el contenidor groc ben
diferenciats i separats cadascun per un tipus de residus específic.
Declaració Ambiental 1 de gener a 31 desembre 2021

Tones
2018
2019
2020
2021

Envasos
14,01
14,78
4,99
9,74

usuaris
36.963
37.758
11.260
29.554

t/usuari
0,00038
0,00039
0,00044
0,00033

Tones
2018
2019
2020
2021

Tones
2018
2019
2020
2021

Paper
5,50
5,79
1,95
2,48

usuaris
36.963
37.758
11.260
29.554

Organic
19,15
20,21
5,59
10,26

usuaris
36.963
37.758
11.260
29.554

t/usuari
0,00052
0,00054
0,00050
0,00035

t/usuari
0,00015
0,00015
0,00017
0,00008
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La gestió dels residus
Generació de residus no perillosos
El 99,98 % dels residus generats a can Mateu son residus NO perillosos
L’ajuntament de Vilanova de Sau, es l’entitat que gestiona els residus del municipi. Te la
gestió mancomunada amb altres municipis de la zona, i en l’actualitat realitzen la recollida
selectiva del vidre, paper, cartró, envasos i rebuig, amb un calendari establert. També es
disposa d’ un servei de deixalleria mòbil i recollida d’andròmines que s’instal·la a la zona
esportiva, gestionat per l’Ajuntament.

Generació de residus perillosos

Els residus especials representen un 0,02 % dels residus totals.
La seva presència és deguda bàsicament a les activitats de manteniment i petites obres de
millora. Aquests residus son segregats per el seu tractament i reciclat a través de gestors
autoritzats.
tones residus
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any

2018

2019

2020

2021

tones

45,20

47,81

16,50

25,87

usuaris

36.963

37.758

11.260

29.554

tones/usuaris

0,00122

0,00127

0,0015

0,0009
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Biodiversitat
Quan es fa una passejada pels voltants de can Mateu es poden descobrir els
magnífics paisatges que l’envolta: muntanyes, torrents, boscos.... Fins i tot ens
poden apropar al pantà de Sau i admirar les imponents cingleres que s’aixequen
davant teu. En conjunt, aquest diferents espais ens proporcionen un gran ventall
d’ambients per conèixer i explorar
Els primers escrits de Can Mateu ens porten pels volts del 1700 on la casa era
envoltada de feixes de conreu de blat de moro. Amb el pas del temps can Mateu va
anar canviant de propietaris passant per diversos parents i veïns de Vilanova.

Superfície total de can Mateu 100.000 m2

Amb la construcció de l’embassament molts dels camps de conreu es van negar i es
van perdre molts terrenys. Finalment la casa va esser venuda a una família de Vic que
van trobar en aquest indret un lloc idoni per anar a passar les vacances.
Es va remodelar part de les estances i es van aixecar unes altres; la piscina de les
Roques, la caseta del guarda... A l’any 1985 can Mateu ja es casa de colònies i escola
de natura.
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Superfície construïda

4.251 m2

Boscos i pastures

95.078 m2

Paviment camí adaptat

671 m2
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El nostre entorn
L’equipament de can Mateu es troba fora del nucli poblacional, envoltada de
feixes i boscos. Per accedir hi ha una carretera veïnal (PRC 40-2 /GR 210) que
enllaça amb el Parador de Vic (coll de Terrades) i la carretera que comunica amb
la pressa i el nucli poblacional de Vilanova de Sau. Aquesta ubicació ens permet
gaudir de la tranquil·litat de les Guilleries.
Així doncs en l’àmbit de la CONTAMINACIÓ PER SOROLL, l’ajuntament de
Vilanova de Sau disposa del Mapa de capacitat Acústica com aplicació de la llei
16/2002 de 28 de juny de protecció contra la contaminació acústica. En aquest
mapa s'aprecia que can Mateu es troba en zona de sensibilitat ALTA (A), fora del
nucli urbà i dins de l’Espai Natural Guilleries-Savassona, això ens dona un índex
d’emissions de soroll que durant el període dia/vespre/nit no pot superar els 60
dB.

En l’àmbit de la CONTAMINACIÓ LUMÍNICA, i d’acord amb el que estableix el
Decret 190/2015 pel que s’aprova el desplegament de la Llei 6/2001 de 31 de
maig d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi
nocturn, es determina que la ubicació de Can Mateu pertany a la zona de
protecció zona E2 (mapa de Geoinformació per la Protecció envers la
contaminació lluminosa, Generalitat de Catalunya).
Disposem de làmpades i pàmpols amb l’hemisferi nord cobert per evitar
l’enlluernament de llum cap el cel, respectant el medi natural i les especies
d’hàbits nocturns (Document de Referència Sectorial MPGA 3.8.2)

Podem confirmar que realitzat els controls anuals, can Mateu compleix amb
les dues normatives ambientals.
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Escola de natura can Mateu

29

Intervenció al medi natural
Per tal de millorar la nostra activitat dins del territori i reduir la nostra petjada ambiental, es
realitzen intervencions de millora de l’entorn i del seu coneixement.
 Des de l’any 2006 Can Mateu disposa de Pla Simple de Gestió Forestal (PSGF), aprovat
per Centre de la Propietat Forestal (Generalitat de Catalunya) amb nombre d’expedient
000511. El PSGF te com objectiu general millorar els espais on es desenvolupen les
activitats educatives i recreatives a la finca, així com les millores forestals que facin
disminuir les possibilitats de risc i com a objectiu secundari, l’obtenció de llenya d’alzina
i roure. Aquest 2022 tornem a presentar un nou PSGF i ens ho plantegem com objectiu
en l’apartat d’intervencions al medi natural.
 Hem col·laborat amb l’Agencia Catalana de la Joventut i el Consorci de l’Espai Natural de
les Guilleries-Savassona en la realització del Camp de Treball amb joves catalans de 14 a
17 anys ‘Recuperem el patrimoni de la vall de Sau”.
 També hem participat en el projecte “Gaudim dels
Parcs”
amb l’activitat “Fem d’investigadors per
descobrir els secrets del bosc! Sortida de descoberta del
bosc adaptant la passejada i les activitats als més petits.
 I col·laborem en el Projecte Orenetes, és una iniciativa
d'estudi dels ocells i el medi urbà basada en la
participació ciutadana i en el seguiment dels nius
d'oreneta cuablanca (Delichon urbicum) com a indicador
ambiental dels pobles i ciutats de Catalunya, Balears i
País Valencià.
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Valoració d’aspectes ambientals
Cal destacar que aquest 2021 ha tornar a ésser un any
excepcional, doncs la Covid ha fet alterar el funcionament
habitual de l’equipament i en conseqüència de tots els indicadors
i dels objectius de reducció que ens havíem plantejat a l’inici de
l’any.
Com a resultat de l’avaluació dels aspectes han sortit significatius 3
aspectes ambientals i tots tres són directes.
Aquest any, cap dels aspectes indirectes o potencials han sortit
significatius.

Aspectes ambientals

Impacte

Valor de referencia

Consum d'aigua total

Consum de recursos

140 litres/persona i dia

Envasos

Contaminació de
l'aigua i del sol

Entre 10 i 35% de tots els residus generats

37,00%

5.1 / 5.2

Matèria orgànica

Contaminació de
l'aigua i del sol

>30% de tots els residus generats

39,76%

5.3
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Valor 2021

Fita 2021

193 litres/persona i
3.1/
dia
3.2/3,3/3,4
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Indicadors de referència
Per tal d’avaluar el nostre comportament ambiental, hem tingut en compte el Document de Referencia Sectorial i els seus paràmetres comparatius per el sector
turístic en el marc del Reglamento CE 1221/2009 (Decision UE 2016/611 de la Comision amb data 15 d’abril de 2016) i les seves modificacions del 28 d’agost de
2017 (Reglament 2017/1505) i el 19 de desembre de 2018 (Reglament 2018/2026). En els propers anys intentarem anar incorporant alguns dels indicadors
d‘excel·lència, tal i com hem anat fent fins ara.
Indicador
Consum d'aigua per usuari

i26

Bugaderia

i25

Consum d'aigua

i23

Caudal dutxes, aixetes i sanitaris

Masa de roba bugaderia

Parametre d'excel·lencia

2019

2020

2021

Inferior o igual a 140 litres/usuari

177 l/usuari

223,62 l/usuari

190 l/usuari

dutxa 7 l/min

10 l/m (DGQA)

10 l/m (DGQA)

10 l/m (DGQA)

Aixetes 4-6 l/min

8 l/m (DGQA)

8 l/m (DGQA)

8 l/m (DGQA)

WC 5 l/descarrega

6 l/m (DGQA)

6 l/m (DGQA)

6 l/m (DGQA)

80% llençols cotó-poliester

100%

100%

100%

DGQA= DISTINTIU GARANTIA QUALITAT AMBIENTAL GENCAT

NA= NO APLICA

Nou indicador de referència incorporat aquest 2021
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Indicadors de referència
Parametre d'excel·lencia

Indicador

2020

2021

Es disposa de Pla de gestió de piscina

Pla Vigent

Pla Vigent

Pla Vigent

i35

Aplicació tractament alternatiu al clor

Es disposa d'un tractament alternatiu

Electrolisi salina

Electrolisi salina

Electrolisi salina

i37

Generació total de residus

< 0,6 kg/usuari

1,27 kg/usuari

1,34 kg/usuari

0,88 kg/usuari

Percentatge separació residus

> 84%

100%

100%

100%

Generació de residus sense classificar

inferior o igual 0,16 kg/usuari

0,16 kg/usuari

0,17 kg/usuari

0,09 kg/usuari

Eficiencia tractament aigües residuals

Tractament in situ pretractament/biològic Paràmetres ACA

Paràmetres ACA

Paràmetres ACA

Concentració en l'efluent final (DBO/DQO/N/P)

Tractament in situ pretractament/biològic Paràmetres ACA

Paràmetres ACA

Paràmetres ACA

Aplicació Pla de gestió energètic

Es disposa de Pla de gestió energètic

Pla Vigent

Pla Vigent

Pla Vigent

Consum especific d'energia

180 Kwh/m2 any

100 Kwh/m2 any

36,71 Kwh/m2 any 80,15 Kwh/m2 any

Utilització d'energies renovables

100% de procedencia renovable

Catllum

Catllum

i38

Piscina

Pla de gestió de piscines

Residus

i34

2019

i41
i42
i43
i47

Gestió energetica

i40

Aigües residauls

i39
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Indicadors de referència
Parametre d'excel·lencia

Indicador

2019

2020

2021

Ingredients amb certificació ambiental

La organización es capaz de proporcionar
información documentada en la que se
indique, como mínimo, el país de origen de
todos los ingredientes principales.

No es disposen de dades

No es disposen de
dades

Es disposa de
certificat proveidors.
Es disposa de
certificat MSC, que
certifiquen l'origen
sostenible de la
pesca del salmó,
bacallà i del fogoner.

Consum productes químics per neteja i
rentat de vaixella

10 g/usuari

13,7 g/usuari

23,97 g/usuari

18,10 g/usuari

i49

Generació de residus orgànics

< 0,25kg / usuaris

0,54kg/ usuari

0,50 kg/ usuari

0,34 kg/ usuari

i53

Adquisició equips de cuina eficients

Criteris ecològics en les compres

Estan definits els criteris de Estan definits els
compra
criteris de compra

Estan definits els
criteris de compra

Aplicació Programa Educació Ambiental

Pla Vigent

Pla Vigent

Pla Vigent

Aplicació Programa Educació Ambiental

BTT i piragues

BTT i piragues

BTT i piragües

i55

E.A

Cuina

i48

i4

Biodiversitat

i56

Informació/formació ambiental pels
clients
Medis de transport amb baixa emisió de
carbono

Aplicació d'un Pla de Gestió a la
Biodiversitat

Aplicació d'un PSGF i
Aplicació d'un PSGF i
Mantenir o aumentar la biodiversitat (creació Aplicació d'un PSGF i
relacions amb Espai
relacions amb Espai
de refugis per especies autòctones i plantada relacions amb Espai
Natural GuilleriesNatural GuilleriesSavasona. Nou PSGF
arbres)
Natural Guilleries-Savasona
Savasona
2022
Minimitzar la contaminació lumínica i
perturbacions de vida al bosc
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Objectius per aquest 2022
1.1 Promoure la participació dels nostres usuaris en els nostres tallers ambientals. Incrementar la participació en un 2%.
1.2 Renovar l’Adhesió a Turisme Sostenible (Biosphere). Certificació vigent.
1.3 Obtenir la Certifació Biosphere Sustainable Lifestyle durant aquest 2022. Certificació obtinguda.
Conscienciar i
sensibilitzar
2.1 Col·laborar amb activitats i actuacions conjuntament amb l’Espai Natural. Realització d’un camp de treball a Vilanova de
Sau.
2.2 Participació en el projecte Orenetes fent servir com a vehicle de transport les bicicletes. Mínim una intervenció anual.
2.3 Mantenir les neteges de la riba del pantà de Sau. Mínim una intervenció anual.
2.4 Realització del nou Pla Simple de Gestió Forestal i presentar ho al Centre de la Propietat Forestal. Certificació vigent.
Accions ambientals

Reducció del
consum 2%

3.1 Realitzat l’inventari durant aquest 2021 de totes les aixetes, aquest any anirem canviant els airejadors i els reductors
dels ruixadors de les dutxes de les zones que hem determinat com a prioritàries a mesura que es vagin espatllant per tal de
garantir l’estalvi màxim d’aigua. Registres actualitzats.
3.2Ens plantegem mantenir les aixetes exteriors amb tancament automàtic (polsador). Revisar i actualitzar els tancaments.
Registres actualitzats.
3.3 Per facilitar la sectorització ens plantegem canviar el comptador d’aigua de la piscina. Comptador instal·lat.
3.4 Per solucionar la gestió automatitzada del reg es repararà el sensor d’humitat. Sensor instal·lat.
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Objectius per aquest 2022

Reducció
energètica 1%

Gestió dels residus

4.1 Realitzat l’inventari durant aquest 2021 de totes les lluminàries (model i característiques), per aquest any 2022 anirem
avançant amb la incorporació de llums de model mes eficients. Registres actualitzats.
4.2 Canviar el motor de la càmera de congelació i la seva estanqueïtat per assegurar una millor eficiència en el sistema i una
millora eficiència energètica. També es canvia els líquids de refrigeració buscant sistemes mes ecològics. Albarans i Full de
feina.

5.1 Retornar a la política de reducció d’envasos que teníem plantejat abans de la pandèmia. Ens plantegem una reducció en
un 1%.
5.2 Recuperar les accions d’educació ambiental adreçades a infants per donar importància de fer la recollida selectiva i el
reciclar. Mínim una intervenció anual.
5.3 Mantenir el seguiment des de Compres per planificar la gestió en la producció i adquisició de les matèries primeres per
maximitzar el seu bon ús, reduint així el malbaratament alimentari. Ens plantegem una reducció de la quantitat de matèria
orgànica generada en un 1%.
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Millores per aquest 2022
7.1.DISSENY
Promoure la disminució en les impressions. Reduir el tòner en un 2%.
Consells de la Capitana Pota Verda. Mínim un consell a l’any.
Fer un estudi als diferents departaments per veure el % de pressencialitat de les reunions i potenciar
l’optimització dels recursos si són presencials. Tenir l’estudi realitzat.
7.2.PREPARACIÓ/ADQUISICIÓ MATERIAL
Optimitzar les compres reduint el número de viatges. Mínim amb dos proveïdors.
Cicle de vida

7.3.PRESTACIÓ DEL SERVEI/ÚS/TRANSPORT
Guia de bones pràctiques d’ús de certs materials (bicicletes, caiacs, ...). Disposar de la guia i fer-la arribar a les
persones usuàries. Pòster.
Canal Esplai amb consells de la Capitana Pota Verda sobre el transport públic i la conducció eficient. Canal Esplai
realitzat.
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Compliment legal
A Can Mateu s’han definit els procediments per poder identificar, accedir, controlar i
comunicar tota la reglamentació que directa o indirectament, afecta al seu sistema
de gestió ambiental amb l’objectiu de garantir el compliment continuat de tota la
legislació aplicable. REGLAMENTO (CE) 1221/2009 EMAS i les seves modificacions del
28 d’agost de 2017 (Reglament 2017/1505) i el 19 de desembre de 2018 (Reglament
2018/2026).
Es disposa d'una sistemàtica per a la identificació, control i seguiment del compliment
dels requisits legals aplicable a l'activitat i les seves instal·lacions. La recopilació de la
normativa aplicable es realitza de forma trimestral a traves de diversos canals de
consulta disponibles. Així mateix periòdicament s'avalua el compliment de tota la
legislació ambiental i sectorial aplicable a l'activitat i es trasllada al pla de
manteniment preventiu de les Instal·lació i/o els procediments operatius pertinents
aquelles actuacions o inspeccions que s'hagin de fer per al compliment de la
normativa corresponent.
Disposen de permís per l’exercici de les activitats per can Mateu sota la resolució de
l’Ajuntament de Vilanova de Sau Expedient 18/1999 i el Registre Ambiental
corresponent, així com el Permís de funcionament de la instal·lació juvenil atorgat per
la Secretaria General de Joventut (Generalitat de Catalunya) amb data 15/04/1994.

Campament Juvenil
Les Feixes i Els Prats

Can Mateu compleix amb totes les disposicions legals que són
d’aplicació en matèria ambiental, essent les més rellevants:
Aigua; captació i abocament (RDL1/2001, RD849/1986, DL 3/2003,
D103/2000, RD140/2003,D130/2003). Residus; urbans, no perillós i
perillosos (Decisió 2000/352/CE, Llei 22/2011, D833/1988, DL1/2009,
D197/2016, RD679/2006, RD 782/1998, RD110/2015, RD105/2008 i
les ordenances municipals i Reglaments de Deixalleries). Emissions
atmosfèriques; Gasos refrigerants (Reglamento UE 517/2014, Llei
34/2007, RD 100/2011) calderes de calefacció (RD 1027/2007,
D238/2013). Soroll; Llei 37/2003,RD 1367/2007, Llei 16/2002,
D176/2009 i les Ordenances Locals de soroll. Contaminació
lluminosa; RD 1890/2008 ITC-03, Llei 6/2001, D190/2015. Espai
Natural; Pla Especial 08/03/2004, D 1/2010, D 123/2005.

Escola de Natura
Can Mateu
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Comunicacions I
La comunicació de Fundesplai inclou una estratègia que adapta els missatges
segons un mapa de públics definit (treballadors/es, voluntaris/es, proveïdors,
administracions, clients, societat en general...) a través d’una planificació de
diferents canals (interns i externs), on tot allò relacionat amb la Sostenibilitat
ocupa un paper preponderant.
Respecte a la comunicació externa, destaquen el Diari de Fundesplai, la
Memòria, el Canal Esplai, les aparicions als mitjans, les diferents webs, les
xarxes socials... que apart de comunicar obren la via a la participació. Un
exemple són els “Premis Joves pel Demà”, impulsats amb el Diari ARA, on
joves presenten propostes de millora ambiental.
L’estratègia comunicativa també incorpora com un element fonamental la
comunicació interna amb treballadors/es de Centre Esplai on un element
cabdal és la bidireccionlitat, és a dir, fomentar la participació de les persones
i mantenir vies obertes per rebre propostes, especialment en l’àmbit de la
sostenibilitat. Els principals canals que fem servir són els butlletins electrònics
interns (Canal Esplai Comunicació Interna), els portals corporatius (Portal de
Persones Treballadores i Sharepoint), els actes de treballadors/es (reunions
trimestrals, esdeveniments institucionals, actes informals...), les xarxes
socials i Whatsapp. Tots aquests canals informen sobre les novetats en
l’apartat ambiental (nous sistemes d’impressió més eficients, lluita contra el
malbaratament al restaurant, mesures d’estalvi energètic...) i dinamitzen a
les persones treballadores i sempre inclouen vies per rebre feedback: correus
electrònics, enquestes anònimes de valoració, intervencions personals en les
reunions...
Declaració Ambiental 1 de gener a 31 desembre 2021

COMUNICACIÓ ALS NOSTRE GRUPS D’INTERÈS
Exemples de projectes i notícies destacades
• La Càtedra d'Agroecologia i Sistemes Alimentaris de la Universitat de Vic i
Fundesplai llencen el curs "Foodtopian: les claus de l’alimentació
sostenible i saludable. Una mirada des de l’agroecologia"
• Fundesplai i la Fundació CRAM signen un conveni de col·laboració que
permetrà consolidar i potenciar objectius comuns, com son la defensa del
medi ambient i la voluntat d’educar i sensibilitzar a les noves generacions
i a la població en general.
• Fundesplai, distingida amb la Creu de Sant Jordi del Govern de la
Generalitat de Catalunya.
Exemples de vídeos publicats
• La Capitana PotaVerda i la iaia Sostenible fan productes de neteja
sostenible: https://youtu.be/cyNtiR4lsvk
• Com identificar ocells pel cant amb el mòbil:
• https://youtu.be/CsgEsfyk5I8
• La Capitana Pota Verda ens parla de la qualitat de l’aire a Centre Esplai en
pandèmia: https://youtu.be/5RLddBVybj0
• Projecte Educlip on han participat 70 joves d’entre 10 i 17 anys i el grup
d’animació infantil Xiula
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Comunicacions II
Exemples de notícies Internes:
• Plats diaris contra el malbaratament: Cada dia posarem a disposició de les
persones treballadores un total de 12 plats a un preu d’1,5€ per cada plat:
Novetats al Restaurant Tasta'm: plats contra el malbarament i
actualització de preus
• Dia Internacional del Voluntariat. Des de Fundesplai volem aprofitar
l’ocasió per felicitar a totes les persones voluntàries per la tasca que
realitzen a favor de la millora i la transformació social amb un vídeo: Dia
Internacional del Voluntariat: un agraïment a totes les persones que fan
possible un món millor
• Amb motiu de la Setmana Europea per A la prevenció de residus vam
disposar a Centre Esplai de l’exposició 3,2,1... acció! de l’AMB: Exposició
3,2,1... Acció a Centre Esplai!
Exemples de comunicació a la web de Fundesplai:
• Esplais i escoles reivindiquen el dret a l'alimentació saludable i sostenible
• Promoure l'alimentació sostenible i saludable en la petita infància
• El programa de "Descoberta de l’entorn proper" ofereix als centres
educatius Activitats d’educació ambiental.
• Dia Internacional del Voluntariat: un agraïment a totes les persones que
fan possible un món millor
Accés públic a la declaració
Aquesta declaració estarà a l’abast de qualsevol persona a la web
(www.fundesplai.org) en l’apartat de Transparència i Bones Pràctiques.
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Exemples de comunicacions mensuals a través del blog de Cases de Colònies i
l’Alberg
• Família i Natura. 6 llegendes del Montseny superxules perquè puguis explicar als
teus infants. No obstant les llegendes no estan acabades. Hauràs de venir amb la
teva família per poder saber el final!: 6 LLEGENDES INCREÏBLES SOBRE EL
MONTSENY!
• Natura. Segons la OMS, els espais verds són un recurs indispensable per poder
tenir una bona salut: CONEIXES ELS BENEFICIS DEL CONTACTE AMB LA NATURA?
• Animals i Natura. 11 espècies de papallones sorprenents i espectaculars:
diürnes, nocturnes, grans, petites, multicolors, carnívores… gaudeix cercant-les
tot anant d’excursió i impregnant-te de natura: 11 PAPALLONES SORPRENENTS
DE CATALUNYA
• Barcelona en família. El CRAM ofereix visites guiades i un seguit d’activitats per
famílies que són molt i molt interessants: VISITES GUIADES AL CRAM EN
FAMÍLIA!
COMUNICACIÓ DELS NOSTRE GRUPS D’INTERÈS A FUNDESPLAI
• “Joves pel Demà” és un premi impulsat per Fundesplai que té com a objectiu
premiar els joves que vulguin contribuir a fomentar una alimentació saludable i
sostenible.
• Participació en xarxes: hem participat a 51 xarxes fent incidència en diferents
àmbits: educatiu com la Federació de Moviments de Renovació pedagògica,
d’educació ambiental com la SCEA, del tercer sector om la Taula del Tercer
Sector, i d’infància com la Plataforma d’infància de Catalunya (PINCat), de la que
hem estat escollits recentment coordinadors durant els propers 4 anys.
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Diàleg obert
TREBALLADORS/ES I VOLUNTARIS/ÀRIES
Es realitzen 3 reunions a l’any per a parlar dels temes més rellevants:
Resum de l’any / Perspectives any següent / Torn obert de paraules
ELABORACIÓ MEMÒRIA I PLA ACTUACIÓ
Es fa a partir del treball de tot l’equip: de dalt a baix i de baix a dalt.
En diferents tipus de periodicitat hi ha reunions i trobades dels diferents equips
fins i tot amb sortides a cases de colònies per a treballar els diferents projectes.
PATRONAT
Es dota de diferents comissions (econòmica, polítiques,...) on s’aprofundeix en
temes d’interès i es conviden persones de l’equip tècnic i del consell assessor. És
el màxim govern de la Fundació.
COMISSIÓ DELEGADA
Es reuneix mensualment, fa el seguiment d’activitats i projectes, seguiment
econòmic entre altres responsabilitats.
CONSELL ASSESSOR
Es realitza un cop l’any on hi ha un ventall representatiu de diferents
col·lectius(universitats, polítics, sindicats, empreses,...) i és l’espai on es debat
obertament sobre una temàtica per estar en contacte amb les diferents
sensibilitats.
COMITÈ EXECUTIU
Trobades mensuals amb les persones responsables de Departament i direccions
Generals on es comparteixen les informacions més rellevants, i es fan propostes
en relació als diferents projectes i actuacions que l’entitat porta a terme.
Declaració Ambiental 1 de gener a 31 desembre 2021

CLIENTS/USUARIS
Cada any es demana la valoració i el grau de satisfacció del servei rebut i es fan
reunions de tancament del curs per a valorar com ha anat el servei més les
necessitats del curs següent.
PROVEÏDORS
Es té un tracte fluid i tenim un sistema d’homologació de proveïdors per a
vetllar que compleixin amb els criteris mínims. Se’ls traspassa la nostra manera
de fer les coses per a que actuïn coherentment.
VEÏNATGE
L’escola de natura de Can Mateu participa activament durant la Fira de plantes
remaires a Vilanova de Sau desenvolupant el Taller d’Animació Infantil. També
col·laborem durant la Festa Major a la primera quinzena del mes d’agost.
ADMINISTRACIONS
Tenim acords de col·laboració i rebem fonts de les administracions locals,
catalana i estatal i amb totes elles hi ha un diàleg obert i amb feina proactiva
d’explicar el nostre projecte.
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Acreditació ES-CAT -000275
Data inscripció 31/07/2008
Data de 4ª renovació 11/12/2020
Validesa del certificat 29/10/2023
Aquesta Declaració serà validada fins abril de 2022

VERIFICADOR MEDI AMBIENTAL AUTORITZAT
LGAI Technological Center, S.A.
Campus UAB ; Ronda de la Font del Carme, s/n
08193 BELLATERRA
Nº VERIFICADOR AMBIENTAL ES-V-0011 ACREDITAT PER ENAC
En data :

Signatura i segell;
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Fundació Catalana de l’Esplai
Escola de natura de can Mateu
Pantà de Sau, 08519
Vilanova de Sau, Barcelona
Web
https://cases.fundesplai.org/
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día 06/05/2022 con un certificado emitido por
AC Firmaprofesional - CUALIFICADOS

Escola de natura can Mateu

43

