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1. Presentació.
La Fundació Catalana de l’Esplai
1.1 Missió i valors
La Fundació Catalana de l'Esplai, té per missió: "educar els infants i els joves, enfortir
les entitats i el tercer sector, millorar el medi ambient i promoure la ciutadania i la
inclusió social, amb voluntat transformadora”.
La nostra missió es concreta en la prestació de serveis i programes educatius integrals a
les escoles, la gestió d'equipaments i programes d'educació ambiental, cursos de
formació i serveis de gestió per al món associatiu i projectes per la inclusió digital.
Integra també l'acció d'una Federació i dels seus centres d'esplai, així com la tasca de la
Fundación Esplai, d'àmbit estatal.

Els nostres valors
. Utopia Volem avançar cap a un món més just, vers una societat inspirada en els
valors de la pau, la democràcia i la fraternitat.
. Solidaritat Optem per la cultura de la solidaritat i la cooperació, basada en el respecte
a la dignitat de les persones i dels pobles, a la diversitat i als drets humans.
. Iniciativa Volem fomentar la participació, l’autonomia personal i l'esforç individual i
col·lectiu, per fer front als reptes amb creativitat i per desenvolupar una ciutadania activa
i responsable.
. Felicitat Cerquem la formació de persones que aspirin a una vida feliç, que es
fonamenti en l’autoconfiança i en la obertura a l’altre, en l’honestedat, la generositat,
l’expressió dels sentiments i el compromís amb la comunitat.

Els valors de l’organització
Des del punt de vista organitzatiu, ”l’Esplai” concreta cinc grans valors que impregnen a
les seves entitats i la seva manera de fer.
. Independència Treballem sense subordinació econòmica, política ni institucional, ni
submissió a cap altre interès que no siguin els valors que inspiren la nostra missió.
. Transparència Treballem amb claredat en els objectius i transparència en la gestió dels
recursos. Una transparència basada en la coherència i en la informació, portes endins i
respecte a la societat
. Pluralisme Volem l’aportació de la pluralitat, de la diversitat i de la participació, tant en
la vida interna de l’organització com en el treball en xarxa amb altres agents i en les
relacions amb el nostre entorn.
. Sostenibilitat Volem actuar amb austeritat i aplicant criteris d’eficiència en la gestió
que ens permetin que la nostra acció social i educativa sigui el màxim d’eficient amb el
mínim d’impacte ambiental.
. Coherència Volem que la nostra activitat i el nostre funcionament siguin reflex dels
valors que proclamem.
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Línies d’actuació
Per a assolir aquests objectius la Fundació treballa en les següents línies d’actuació:
. Promoure, impulsar i coordinar els centres d’esplai, com a dispositiu d’acció
educativa i social amb infants, joves i famílies, desenvolupant nous models de gestió
de centres d’esplai que siguin possibles i sostenibles, assolint un major reconeixement
institucional, financer i infrastructural dels centres, prioritzant i reforçant la qualitat pel
damunt de la quantitat de centres d’Esplai i dissenyant i implantant un pla de formació dels
responsables dels centres.
Aportar la nostra contribució a les noves demandes de la comunitat educativa, del tercer
sector i en l’àmbit de la sostenibilitat ambiental, col·laborant en l’educació d’infants i
adolescents dels centres educatius i en la reducció del fracàs i abandonament escolar,
incorporant l’estratègia de la sostenibilitat ambiental en tots els àmbits d’actuació de la
organització i aconseguir que “l’Esplai” s’identifiqui també com un projecte mediambiental,
Accentuant la nostra tasca per la inclusió i la cohesió social en els territoris amb més
dificultats i major concentració de població nouvinguda, generant opinió, incidint
políticament i impulsant projectes i serveis per tal de reforçar l’exercici de la ciutadania i el
paper del tercer sector en la vida pública.
. Aconseguir la sostenibilitat econòmica en temps de crisi, fent sostenible l’explotació
dels nostres equipaments, Rendibilitzant, difonent i promovent la nostra activitat i venent
més i millor els nostres serveis, portant a escala els projectes més exitosos a nivell local,
continuant garantint una estructura de gestió dimensionada a les necessitats dels projectes
i analitzant i preveien la sostenibilitat de tots i cadascun els projectes i entitats de l’esplai.
. Focalitzar les aliances en l’àmbit local i de la infància i treballar en xarxa amb
nous agents, construint aliances estratègiques amb els ajuntaments i l’administració local,
establint col·laboracions més solides i estables en l’àmbit de la infància i el lleure, explorant
possibles associacions amb centres de recerca i el món universitari, propiciant relacions
estratègiques amb els mitjans de comunicació.
. Incorporar la innovació i millorar la qualitat, millorant la qualitat en les activitats i
serveis que desenvolupem, aportant valor afegit i elements diferenciadors, innovant en els
projectes i serveis donant resposta a les noves demandes socials i educatives, destinant
recursos a la recerca aplicada als projectes i serveis de “l’Esplai” i incorporant als nostres
serveis, els avenços tecnològics (comunicació, mobilitat, sostenibilitat, alimentació).
. Millorar l’organització com a instrument per a assolir els objectius, simplificant al
màxim les nostres estructures i processos, millorant la gestió del coneixement que es troba
ubicat en diversos llocs de l’organització, desenvolupant les polítiques de gestió de les
persones per a la seva implicació amb la missió, visió i valors, estructurant i canalitzant
especialment el voluntariat, dissenyant i aplicant el pla de comunicació del conjunt de
“l’Esplai” i definint i focalitzant les relacions institucionals i els objectius en cada una d’elles.
. Avançar en la presència territorial amb la dimensió local i global, incrementant
presència de centres d’esplai al Vallès i a la ciutat de Barcelona, millorant la presència
territorial a les comarques de Tarragona, Girona i Lleida, Assolint un major nivell de
presència en l’àmbit educatiu i d’infància a les comunitats de: Andalusia, Castella la Manxa,
València, Madrid i Canàries, definint un model de desenvolupament futur de la presència
territorial en el conjunt d’Espanya i consolidant els projectes de Llatinoamèrica i donant un
impuls al treball iniciat en l’àmbit d’Europa.
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1.2 La Fundació Catalana de l’Esplai i les entitats
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1.3 La dimensió de Fundesplai a Catalunya
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1.4 La política ambiental de l’Esplai

La Política sobre la que es fonamenta el Sistema de Gestió amb Qualitat i Ambiental 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.



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.



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.



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 totes les nostres parts interessades, 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 la
Fundació Catalana de l’Esplai 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 la
Fundació Catalana de l’Esplai de manera transparent.



Establir aliances amb altres sectors i treballar en xarxa amb altres organitzacions
del tercer sector, localment i globalment.
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Els objectius generals del treball de la Comissió de Polítiques, per a l’any 2017, es
concreten en:


Portar a terme la reflexió necessària per a dissenyar les noves prioritats estratègiques
(2018-2021)



Fer el seguiment de les activitats del Comitè d’Ètica de Fundesplai, del Pla de
Voluntariat i de Qualitat



Anàlisi i tancament de la reflexió a l’entorn de la “sistematització del treball amb
joves” (analitzat al llarg de l’any passat)



Anàlisi i debat
administracions



Seguiment i posicionament de Fundesplai davant els actuals debats existents a
Catalunya en temes educatius:

de

les

qüestions

relatives

a

la

contractació pública

de les

“Ara és demà”, del Consell Escolar de Catalunya
“Educació i Reforma Horària”, del Parlament de Catalunya
“Educació a temps complert” (Moviments de Renovació Pedagògica i F. Bofill)
“Escola nova XXI”;


altres qüestions que l’equip tècnic sotmeti a consideració de la Comissió.

El calendari i temàtica definitius per l’any s’aprovaran a la primera reunió de la Comissió,
prevista per a principis de març. El llistat anterior és encara provisional. El definitiu es
presentarà a la Comissió Delegada més endavant.

Revisat pel president de la Comissió de Polítiques de la Fundació Catalana de L’Esplai
Aprovat per la Comissió Delegada del Patronat de la Fundació Catalana de l’Esplai
22 de febrer de 2017
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1.5 Certificacions dels nostres equipaments
Edifici Centre Esplai. El Prat de Llobregat, Barcelona
Certificació UNE-EN ISO 14001. El sistema de gestió ambiental pren
com a referència el Reglament (CE) Nº 1221/2009 del Parlament
Europeu i del Consell de 25 de novembre del 2009; el Reglament (CE)
Nº 196/2006 de la Comissió de 3 de febrer de 2006 i la Norma UNE-ENISO 14001:2004.
Actualment es disposa d’aquesta certificació: número IGC 10168 de 28
de febrer de 2014 i amb validesa fins 23 de maig de 2016
Escola de Natura de Can Mateu i Escola de Natura El Company
(Vilanova de Sau, Osona). Escola de Natura de can Massaguer
(Sant Feliu de Buixalleu, La Selva)
Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental. Aquest Distintiu és un
sistema d’etiquetatge ecològic que es va crear a través del Decret
316/1994, de 4 de novembre, de la Generalitat de Catalunya i es va
ampliar el seu àmbit als serveis mitjançant el Decret 296/1998, de 17 de
novembre. Vàlids fins 2018
Escola de Natura de Can Mateu i Escola de Natura El Company
(Vilanova de Sau, Osona)). Escola de Natura La Traüna (Fogars
de Montclús, Vallès Oriental) i Escola de Natura de Can Grau
(Olivella, Garraf) Edifici Centre Esplai (El Prat de Llobregat,
Barcelona)i l’Alberg del Moli de Sant Oleguer (Sabadell, Vallès
Occidental)
Certificació SICTED. Sistema Integral de Calidad Turística Española en
Destinación, que ha impulsat la Diputació de Barcelona i la
Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona (3 de
juliol de 2008). Vàlid fins 2018.
Escola de Natura de Can Mateu i Escola de Natura El Company
(Vilanova de Sau, Osona)). Escola de Natura La Traüna (Fogars
de Montclús, Vallès Oriental),Escola de Natura de Can Grau
(Olivella, Garraf) Edifici Centre Esplai (El Prat de Llobregat,
Barcelona)i l’Alberg del Moli de Sant Oleguer (Sabadell, Vallès
Occidental)
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), entitat
que va néixer com a resultat de la Conferència Mundial de Turisme
Sostenible (1995), 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, Indústria
i Navegació.
Edifici Centre Esplai (El Prat de Llobregat, Barcelona)
Programa d'acords voluntaris per a la reducció de les emissions
de gasos amb efecte d'hivernacle (GEH)
El Programa d’Acords voluntaris per a la reducció de les emissions de
gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) és una eina impulsada per l’Oficina
Catalana del Canvi Climàtic (OCCC) per a aquells que busquen un
compromís voluntari per reduir les seves emissions de GEH, més enllà
del que obliga la normativa. Mitjançant un Acord, Fundesplai es va
adherir l’any 2016 comprometent-se a fer un seguiment de les seves
emissions de GEH i establir anualment mesures per a reduir les seves
emissions de GEH.
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Escola de Natura de Can Mateu i Escola de Natura El Company
(Vilanova de Sau, Osona)). Escola de Natura La Traüna (Fogars
de Montclús, Vallès Oriental) i Escola de Natura de Can Grau
(Olivella, Garraf) Edifici Centre Esplai (El Prat de Llobregat,
Barcelona)i l’Alberg del Moli de Sant Oleguer (Sabadell, Vallès
Occidental). Escola de natura can Massaguer (St. Feliu de
Buixalleu, La Selva). Escola de Natura Les Codines (Montesquiu,
Osona), Escola de Natura Mas Cabàlies (Ogassa, Ripolles), Alberg
de la Rectoria de la Selva (Navès, Solsona), Alberg de Cal Ganxo
(Castelldefels), Escola de natura d’Àger (Àger, La Noguera)
Acreditació AMED
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 en
col·laboració amb municipis, consells comarcals, gremis de restauració,
empreses, universitats i la Fundació Dieta Mediterrània, FDM.
Té com a objectius promoure i fomentar l'alimentació mediterrània en
l'àmbit de la restauració col·lectiva, així com informar sobre opcions d'oci
actiu al voltant de l'establiment tot facilitant als clients la tria d'opcions
saludables. Vàlid fins maig 2018.

1.6 Certificació EMAS
Edifici Centre Esplai. El Prat de Llobregat, Barcelona
Escola de natura de Can Mateu. Vilanova de Sau, Osona
L’Alberg de Centre Esplai disposa de la certificació del sistema de
gestió i auditoria ambiental EMAS. Nº ES-CAT-275 (31 de juliol de
2008). En la declaració ambiental de l’any 2009, va rebre una menció
especial als Premis EMAS 2010.
Posteriorment els equipaments de can Mateu (Vilanova de Sau, Osona)
s’incorporen i amplien l’abast corresponent al certificat ES-CAT-275.
Hem tingut la tercera renovació amb data 24 de novembre de 2017 i
tenim validat el certificat fins a data 3 de juliol 2020.
Es pot consultar la declaració ambiental de Centre Esplai i la de can
Mateu a l’adreça www.fundesplai.org
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2.

Can Mateu i el sistema de gestió ambiental

El Departament Cases de Colònies és l’entitat de la Fundació Catalana de l’Esplai que
gestiona les cases de colònies i terrenys d’acampada de la Fundació, 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.
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,

El Departament Cases de Colònies 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
alimentació de qualitat.

i

estades

escolars

necessiten

infraestructures

i

Des de l’any 1985 el Dept. Cases de Colònies gestiona Can Mateu, on està ubicada l’escola
de Natura de Vilanova de Sau (Osona). Aquesta instal·lació es destina a l’allotjament
d’infants i joves i a partir de l’any 1988 es desenvolupen activitats d’educació ambiental
amb els usuaris, escoles, esplais i famílies.

2.1

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.
CAN MATEU
Les activitats que es desenvolupen
a són les següents:
 Gestió de cases de colònies i de
terrenys d’acampada.
 Cuina per al servei de les cases
de colònies.
 Gestió i manteniment de les cases
de colònies, serveis generals,
calefacció,
refrigeració,
il·luminació,
aigua
calenta
i
bugaderia, espais d’esport i lleure
i manteniment
de l’entorn
natural.
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2.2

El sistema integrat de gestió

La Fundació Catalana de l’Esplai s’ha dotat del Comitè de Qualitat i Ambiental (a partir
d’ara apareix com CQA) de Can Mateu que es relaciona directament amb la feina que ja es
realitza des de fa temps amb el CQA de Centre Esplai. 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 de qualitat i ambiental es reuneix dos cops a l’any i els seus acords són
reportats a la Comissió de Presidència, per la part de la vicepresidenta.
A continuació es presenta l’esquema funcional dels responsables ambientals de Can Mateu:
Les persones de l’Àrea d’Activitats de la Fundació Catalana de l’Esplai es coordinen amb els
Responsables de seguiment de consums de l’equipament i els Responsables d’aspectes
legals de l’entitat.
Coordinador de Seguiment Ambiental
TONI DOMÍNGUEZ

Responsable de residus i proveïdors.
Responsable d’accions formatives i de
comunicació
ANDRES GARCIA

Responsable de consum i proveïdors.
Responsable d’aspectes legals
TONI DOMINGUEZ

Coordinador de Seguiment Ambiental
TONI DOMINGUEZ. Responsable Equipament
Tasques i responsabilitats:


Participació en les reunions de Comitè de Qualitat



Elaboració i valoració dels objectius ambientals anuals



Coordinació de l’elaboració de la Declaració Ambiental



Coordinació dels processos de control de qualitat ambiental.

Responsable de seguiment de consums i proveïdors
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
Tasques i responsabilitats


El coneixement dels aspectes legals i documentals ha de permetre una millor gestió
i coordinació dels projectes que es portin a terme des de l’entitat.
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Responsable de residus i d’accions formatives i comunicació
ANDRES GARCIA Coordinador d’ Activitats d’Educació Ambiental a Can Mateu
Tasques i responsabilitats:


Seguiment i control de la recollida selectiva (disposició de contenidors, ús de
contenidors, manteniment,...).



Seguiment i control de la deixalleria interna.



Control de la producció de residus (comptatge i avaluació).



Campanyes i accions formatives vinculades a les deixalles.



Control dels gestors autoritzats externs (oli de cuina).



Elaboració i avaluació del pla de formació



Comunicació dels paràmetres ambientals als treballadors/res/es i usuaris/es



Elaboració i valoració dels objectius ambientals anuals

El Sistema de Gestió Integrat de l’Esplai es caracteritza per la gestió per processos. El
Sistema s’ha definit com un paraigua que cobreix tota l’organització, en les seves diferents
línies d’actuació, amb independència de les personalitats jurídiques que les desenvolupin.
Sota del paraigua hi trobem tots els subsistemes que recullen els processos específics de
cada una de les línies d’activitat.
El Sistema de Gestió Integrat de Can Mateu comprèn els documents bàsics que es
descriuen a continuació:


Manual del Sistema de Gestió Integrat i la Política Ambiental de FCE



Declaració Ambiental.



Manual d’autoprotecció.



Mapa i Fitxes de Processos: Identificació dels processos estratègics, operatius i de
suport que desenvolupa l’organització per a l’acompliment de la seva missió, així com
la seva interrelació i la descripció de cada un d’ells. Inclou un sistema d’indicadors.



Procediments i instruccions del Sistema. Documents que descriuen les pautes a
seguir, els criteris d’actuació i les responsabilitats associades a activitats
específiques. Els procediments han estat consensuats i són accessibles per al
personal, així com compresos i acceptats per tots aquells a qui afecta la seva
aplicació.



Registres del Sistema de Gestió Mediambiental, Qualitat i Seguretat i Salut en el
Treball. Documents que constitueixen una evidència objectiva de que tota l'activitat
s'ha realitzat, segons el Sistema de Gestió Integrat implantat.



Documentació externa (ex: requisits legals i normes), la utilització del qual queda
reflectida en els documents als quals s’apliquen.
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Benvinguts a can Mateu!
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2.3

L’Escola de natura can Mateu

L’escola de natura de Can Mateu la trobem sota
les cingleres de Vilanova de Sau (Osona) i a
peus del pantà de Sau. Situada 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).

 Can

Mateu amb 4251m2 de
superficie construida ocupa un
terreny de 100.000m2

 Equipament

que ofereix 206
places en casa de colonies (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




A tota la instal·lació s’han fet les
reformes
pertinents
per
tal
d’eliminar
les
barreres
arquitectòniques.

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.

Can Mateu
Can Mateu és un mas construït al segle
XVI i restaurat. Tota la casa està
adaptada i disposa d’ascensor que
remunta fins la planta primera. La casa
està distribuïda en tres nivells: a la planta
baixa hi ha dues habitacions, dos sales
amb llar de foc, un petit office, i una sala
gran de taller. A la primera planta hi ha
quatre habitacions amb un distribuïdor i
una terrassa. I a la planta superior hi ha
les golfes amb una altre habitació
complerta. La capacitat de la casa és de
46 places.

Els Porxos
És una edificació de nova planta
construïda sobre els fonaments del
que havia estat la pallissa i els
corrals de Can Mateu.
Aquesta casa ha estat en reformes
per tal de millorar el servei que
estàvem oferint, i hem obert les
portes aquesta primavera.
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La Cinglera
Edificació de nova planta construïda l’any 2001.
Tota la casa està adaptada i disposa d’ascensor.
La casa consta de tres pisos. A la planta
soterrani hi ha el magatzem, sales d’activitats i
la llar de foc. A la planta baixa hi ha sis
habitacions més la infermeria i un lavabo
adaptat. I a la planta superior hi ha quatre
habitacions i dues terrasses. La capacitat de la
casa és de 86 places.

Les Feixes
Aquest terreny d'acampada està situat a uns 300 m. de les cases de Porxos i Can Mateu,
en una fondalada amb molta ombra, just a la vora del pantà. Malgrat la seva proximitat a
les cases de colònies, els boscs i turons que l'envolten fa que quedi molt aïllat.
Està distribuït en quatre feixes comunicades entre elles. En la més baixa hi ha l'edifici del
menjador, en la segona estan ubicats els sanitaris, en la tercera es troba la tenda dels
monitors i a l'última, tres tendes amb lliteres i lleixes per motxilles i estris personals. La
capacitat és de 60 places.

El bloc dels sanitaris consta de WC, lavabos i dutxes d'aigua calenta. Es disposa de corrent
elèctrica de 220 v. L’escalfament de ACS es proporcionada per plaques tèrmiques ubicades
al sostre d’aquest edifici.
Els Prats
Aquest terreny d'acampada es troba en la part més enlairada de la finca, en diversos
replans que ofereixen molt bona vista sobre el pantà de Sau i els cingles de Tavertet.
L'estratificació en diferents feixes permet
instal·lar grups de tendes en cada una d'elles.
L'equipament disposa d’un edifici propi on està
centralitzat dos mòduls amb WC i dutxes i el
menjador. Les piques per rentar són a l'aire
lliure, al costat del edifici menjador i es disposa
de corrent elèctrica 220 v. L’escalfament de ACS
es proporcionada per plaques tèrmiques ubicades
al sostre d’aquest edifici. La capacitat és de 50
places.
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Els serveis
El menjador
És l’edifici de serveis que compta amb
tres menjadors, un per cada casa, i
que poden unir-se en un sol espai. En
aquest mateix edifici hi ha la cuina i el
magatzem, que dona servei a tota la
finca de Can Mateu.

L’embarcador
Edifici de servei a prop del pantà de
Sau. Consta de dues plantes, la planta
primera te dues sales d’activitats,
totalment equipades.
A la planta baixa trobem el magatzem
de les activitats esportives i el taller
de reparació de bicicletes. A la
instal·lacions
disposem
de
30
bicicletes de muntanya i 10 caiac
dobles.

L’Escola de Natura
Aquest
equipament
és
on
es
desenvolupen les activitats d’educació
ambiental i de lleure. Edifici de tres
plantes; a la planta baixa hi trobem la
biblioteca
i
sala
d’activitats/exposicions. A la primera
planta hi ha 3 sales d’activitats i un
magatzem pel material didàctic. I a la
planta superior la vivenda dels nostres
educadors.
El Parc d’aventura
Entre els serveis que oferim destaquem la descoberta del pantà de Sau damunt d’un caiac i
si us agrada fer el mico el vostre repte es grimpar pel parc d’aventura.
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Els entorns

Als voltants de les cases i dels terrenys
d'acampada hi ha zones boscoses i
nombroses
feixes,
algunes
d'elles
enjardinades, que permeten realitzar
gran diversitat d'activitats i de jocs.

Es disposa d’una pista esportiva on es
pot practica el futbol i el bàsquet, així
com tres piscines, que resten obertes
entre l'1 de juny i el 15 de setembre.
La piscina gran està adaptada amb una
grua articulada per facilitar l’accés als
usuaris amb dificultat de mobilitat. I la
petita amb una fondària de 50cm
permet als mes petits amb els seus
pares, gaudir d’aquest espai durant
l’estiu.

Així mateix, amb conveni de col·laboració amb el Consorci de l’espai Natural de les
Guilleries-Savassona (juny 2006) es va elaborar i executar l’itinerari adaptat a usuaris
amb dificultat de mobilitat a l’entorn de l’equipament de Can Mateu. Durant el
desenvolupament del recorregut es realitzen una sèrie de parades on amb l’ajuda de
plafons explicatius, els visitants s’apropen al coneixement de l’entorn.

Trobareu mes informació a http://parcs.diba.cat/web/accessibilitat/itinerari-can-mateu
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2.4

L’equipament

Imatge de la pagina web de l’Institut Cartogràfic de Catalunya
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3.

Descripció
dels
aspectes
ambientals
significatius; directes i indirectes i impactes
associats

A l’equipament s’identifica i s’avalua els aspectes ambientals de les seves activitats i
serveis que pot controlar i aquells sobre els que pot influir i que poden tenir impactes
significatius sobre el medi ambient.
Així parlem d’aspectes Ambientals directes, indirectes i els potencials:

Aspectes Ambientals DIRECTES

Descripció

Aspectes
més
significatius

Criteris
d’avaluació

Aspectes Ambientals
INDIRECTES

Aspectes Ambientals
POTENCIALS

Associats a les activitats i
serveis de Can Mateu sobre els
quals la direcció exerceix un
control directe de gestió.

Associats a la interacció
amb tercers i sobre els
quals es pot influir en un
grau raonable de control i
gestió.

Associats
situacions
d’emergència
raonablement
previsibles.

Consum de recursos (energia,
aigua, materials), emissions
acústiques i atmosfèriques,
abocaments,
producció
de
residus

Consum de combustibles
(proveïdors),
emissions
acústiques, producció de
residus
(vegetals,
obres...)

Incidents i accidents
potencials

Aproximació a valors legals i de
referència

Magnitud

Probabilitat

Sensibilitat

Gravetat

Magnitud
Naturalesa/sensibilitat

A continuació detallem la correlació entre els aspectes ambientals i els impactes associats:

Activitat

Aspectes ambientals

Consum de recursos: paper,
cartró, envasos, embalatges
de plàstic i aigua

Impactes associats


Reducció de recursos
naturals



Possible
del sòl

contaminació



Possible
del sòl

contaminació

Activitat educatives
Generació de residus no
especials: paper, cartró,
envasos i embalatges de
plàstic.
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Activitat

Aspectes ambientals


Possible
del sòl



Possible
contaminació
de l’aigua



Possible
del sòl

Abocament: d’aigües
contaminades brutes



Contaminació de la llera
pública

Emissions atmosfèriques:
fums de cuina



Contaminació de l’aire



Possible
del sòl

contaminació



Possible
del sòl

contaminació



Possible
del sòl

contaminació



Contaminació de la llera
pública



Contaminació de la llera
pública.



Possible
del sol

contaminació



Reducció
naturals

de

Emissions atmosfèriques:
gasos de combustió per
desplaçament de proveïdors



Contaminació de l’aire



Escalfament
global
canvi climàtic

Consum de recursos: gas
natural, aigua i electricitat



Reducció
naturals



Escalfament
global
canvi climàtic

CO, NOx



Pot afectar a la salut de
les persones

Emissions acústiques



Pot afectar a la salut

Generació de residus:
orgànics i olis de cuina

Cuina i servei de
menjador

Generació d’envasos:
vidre, plàstic, metàl·lics i
mixtes

Generació de residus
especials: fluorescents,
envasos amb restes de
productes especials, pintures
i substàncies perilloses
Generació de residus no
especials: envasos de
productes de neteja i residus
de jardí

Cases de Colònies
Manteniment, neteja,
piscina i bugaderia

Generació de residus per
millores a l’equipament:
materials inerts no especials
(formigó, teules, fusta...)
Abocament: aigües
contaminades procedents de
neteja i bugaderia
Condicionament de l’aigua
de les cubetes: vessament
d’aigües amb contaminants
procedents de la piscina
Consum de recursos:
combustibles fòssils per
desplaçament de proveïdors

Serveis generals de
calefacció,
il·luminació,
refrigeració i aigua
calenta

Impactes associats

Emissions atmosfèriques:
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4.

Avaluació dels objectius proposats pel 2017

Atenent als resultats de l’any 2016, ens vam proposar una sèrie d’objectius per
desenvolupar al llarg de l’any 2017. Aquí tenim els resultats amb el grau de compliment
realitzat.

Conscienciar i sensibilitzar als treballadors/es i usuaris/es respecte la seva
corresponsabilització en la millora del comportament ambiental.
Fita

1

Realitzat

J

Ampliació dels tallers ambientals per portar a la reflexió als infants de la casa, el taller de bossetes
d'olor, elaboració de pasta de dents i menjadores d'ocells.

Realitzat

J

Es posposa

K

Optimitzar el consum electric de l'equipament i reduir el consum en 1%

Grau de compliment

Fita
Substituir els vials de fluorescent amb rectancia electrònica de l'edifici cuina per LEDS.

Millorar la qualitat dels abocaments

3

66,70%

Difondre i comunicar al treballador/es i als nostres usuaris quin és el comportament ambiental de
can Mateu. Col·locació de cartells amb informació de consums trimestralment.

Col·locació de nous indicadors (retolació) a les zones de lavabos per tal de millorar el comportament
sostenible a l'equipament.

2

Grau de compliment

100%

Grau de compliment

Fita
Fer el seguiment de la nova depuradora, incrementant el control de l'ús dels productes de neteja i
mantenint els controls periòdics establerts.
Sensibilitació entre els usuaris en evitar l'abocament de tovalloletes.

Reduir el consum de gas

50%
Realitzat

J

Es posposa

J

Grau de compliment

Fita

4

J

Realitzat

100%

Millorar els tancaments (portes i finestres) així com la claraboia del sostre de l'equipament de Els
Porxos

Realitzat

J

Eliminar el doble sistema de calefacció de Els Porxos (terra radiant+radiador de paret) per aconseguir
homogeneitzar la temperatura a la casa durant les èpoques de fred.

Realitzat

J

Instal·lació de programadors de calefacció programables a l'equipament de Els Porxos.

Realitzat

J

Avançar en la gestió dels residus

Grau de compliment

Fita
Reduir la presencia dels envasos dins de la nostre recollida. Parlar amb els nostres proveidors.

5

Reduir la generació de rebuig al nostre equipament. Millorant la rotulació dels contenidors i si cal
modificar la seva ubicació.
Continuar explicant als usuaris l'ús del contenidor Multiproducte.
Sensibilitzar als usuaris de les zones d'acampada en la gestio i separació dels residus.
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Balanç de les 13 fites plantejades i
proposades per aquest 2017
Representa un 61.54 % realitzat.

J

Realitzades

8

K

Parcialment
realitzades

2

K

Pendent o
posposades

3

FITA 1
Els Tallers ambientals
Per aquest 2017 ens vam plantejar ampliar els tallers ambientals realitzats amb diferents
usuaris per portar a la reflexió als infants de la casa, el taller de bossetes d'olor,
l’elaboració de pasta de dents i les menjadores d'ocells.
Hi ha activitats que han tingut mes èxit que altres depenent de la tipologia de grup, però
en general podem confirmar que han anat força be.
Tipus de Grup
Famílies
Esplais
Escoles

Total
contractes

Bossetes d'olor

%BO

Pasta de
dents

%PD

Menjadores
d'ocells

%O

261

46

17,00

11

4,21

52

19,90

56

17

26,78

5

8,90

15

26,78

70

19

27,14

1

1,42

27

38,57

En el nostre equipament
desenvolupem activitats i
comportaments respectuosos
cap el medi ambient i oferim
als nostres usuaris una
formació ambiental a traves
de les nostres activitats i
tallers. (Document de Referència
Sectorial DRS, en el seu article 3.8.1,
pagina 51).
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FITA 5
Reduir la presencia dels envasos dins de la nostre recollida.
En els últims anys s’ha perdut la cultura de l’envàs retornable i s’ha fomentat l’embolcall
individual (incrementant tant la quantitat d’envasos com el volum que representen) és per
això que ens vam plantejar aquest objectiu, reduir els envasos dins de la nostre recollida.
Això ens va portar a parlar amb el nostre proveïdor principal per arribar a l’acord d’una
política de reducció al mínim dels embalatges que ens arribàvem, signant el document que
apareix a continuació.
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5.

Comportament ambiental de can Mateu

Can Mateu és un equipament viu. El seu funcionament té unes constants vitals, i presenta
circuits i fluxos que articulen la entrada, el transport i la sortida dels recursos que
necessita: energia, aigua, materials...
Aquí recollim les dades i resultats mesurables respecte el comportament ambiental de
l’equipament en el darrer període. Amb l’objectiu de facilitar la transmissió d’aquesta
informació fem servir els indicadors corresponents, així com la representació de les dades
mitjançant gràfics o resumint-la en taules.
En aquesta presentació recollim els resultats i així podrem veure com han evolucionat amb
el temps i comparar-los respecte a altres temporades.

5.1

Dades de Can Mateu

La ocupació de Can Mateu per aquest any 2017 ha estat de 32710 usuaris. Si mirem les
dades de l’any anterior s’aprecia que hem augmentat en totes les tipologies de clients a
excepció de les Associacions. És a dir la reducció d’ocupació ha estat de 553 usuaris.
Aquests moviments 2016-2017 son deguts a la realització del Festival Bioritmo a les
nostres instal·lacions. BioRitmo es molt mes que un festival de música, es complementa
amb expositors de productes ecològics, artesans, teràpies alternatives, bioconstrucció i
energies renovables, salut natural i respecte pel mediambient.
Aquest estiu 2017 la major part dels seus usuaris han ocupat altres instal·lacions que no
eren les nostres (terrenys municipals, terrenys d’altres propietaris...) i això ha fet baixar
l’acció directe d’aquests en els nostres equipaments. El nombre de participants de Bioritme
durant aquest 2017 han estat de 4265 usuaris (dades donades per l’organització).

2013

2014

2015

2016

2017

Famílies

8488

6858

6440

4847

6582

Escoles

6461

6793

10081

8834

9505

Esplais

6289

7622

7942

6555

8139

Associacions
+ (x)

3455

4300

4227

18037

8484

24703

25573

28690

38273

32710

TOTAL

(x) el personal de la casa està comptabilitzat amb les dades d’associacions
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5.2

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 a ús domèstic S112/01200101026, Agencia Catalana de l’Aigua, Dept. de
Medi Ambient, Generalitat de Catalunya) 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 del complex.
El tractament de desinfecció es fa amb un sistema de cloració en continu amb un
analitzador REDOX i una bomba dosificadora “AQUA IDB”. L’aigua del dipòsit entra en el
circuit mitjançant una bomba de recirculació, que fa passar l’aigua per l’elèctrode. Aquest
està connectat al analitzador redox que, en cas que ho necessiti, mana a la bomba
dosificadora llençar hipoclorit sòdic directament al dipòsit (o al circuit de recirculació) fins a
la mesura programada al analitzador.
Elements d’estalvi d’aigua






Airejadors
a
les
aixetes
que
redueixen el cabal incorporant aire a
l’aigua.



Mecanismes que regulen la quantitat
de flux d’aigua, tant de les cisternes
dels sanitaris (dispositiu interrupció de
descàrrega) com les regadores de les
dutxes (<10 l/min)



Les cisternes dels sanitaris tenen una
capacitat de 6 litres, quan les
cisternes estàndards són de 9 litres.



Aixetes
amb
polsadors
temporalitzats
que
afavoreixen
l’estalvi d’aigua donant un cabal
inferior a <8 l/m



Es porta un registre mensual del
consum per tal de controlar-ne
correctament l’evolució i ús de l’aigua

A l’equipament es poden trobar aquestes etiquetes explicatives sobre l’ús racional
de l’aigua, demanant als usuaris/es i als treballadors/res la seva col·laboració,
participació i implicació en la gestió de l’aigua.
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Consum total i mensual d’aigües (m3) 2017

Tots
els
l’equipament
en marxa
Bioritme
Mes de maig
amb revisió
del reg

Grup escolar
molt
nombrós que
ocupen
tot
l’equipament

Usuari
tipologia
escolar,
increment
d’estades

Revisió
i
posada
en
marxa de les
piscines

Famílies
i
escoles a la
tardor

A: Consum mensual d’aigües (m3)
B: Usuaris

A can Mateu teniu ben marcat els tres usos de l’aigua amb les seves
característiques.
1. El consum de aigua potable de xarxa per a consum humà va associat a
les ocupacions i la tipologia de client.




Si observem el mes de febrer s’aprecia un fort increment en els usuaris. Hem
tingut un grup escolar molt nombrós ocupant totes les instal·lacions. Així durant el
febrer de 2016 vam tenir 127 usuaris i aquest 2017 hem tingut 694 usuaris,
generant un consum alt.
Els mesos que van de març a maig son els mesos on s’ha concentrat l’increment
mes alt d’usuaris en la tipologia d’escoles. Aquest 2017 durant el mes de maig
hem tingut 5103 usuaris i durant el 2016 van ésser 3791 usuaris (+26%). Les
escoles acostumen a venir en torns de tres dies i amb canvis de grup concentrats
els dimecres. Així queda reflectit en el consum d’aigua.
Al juny tenim ocupacions amb la tipologia de client d’associacions i esplais. Son
grups que realitzen estades llargues (10 dies aproximadament) però el seu
consum d’aigua és força reduït (fan servir molt la piscina i aquest bany substitueix
la dutxa) i baixa el consum.
Al juliol i primera setmana d’agost tenim la tipologia usuari família, amb mes
dinàmiques de dutxes de manera regular. I tot l’equipament en funcionament. No
podem oblidar la presencia de Bioritme a les nostres instal·lacions i la seva
afectació al consum d’aigua.
I durant la tardor i l’hivern tenim un pic al mes de d’octubre amb les escoles de
tardor i les famílies que ens visiten, amb pautes mes marcades amb l’ús de les
dutxes. I els mesos de novembre i desembre l’activitat es concentra els caps de
setmana amb l’usuari de tipologia famílies i infants.
Tota aquesta activitat ens ha portat a tenir 31 dies mes d’ocupació, en
comparació amb l’any 2016.
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2. Consum d’aigua de reg, associat a la climatologia i les àrees de
enjardinament.
Al mes de maig es va començar a revisar el reg. Ha estat un any amb poques
pluges i això ens ha portar a tenir que regar molts dies.
3. Consum d’aigua per les piscines, associat als dies d’obertura, a les
necessitats per l’ocupació i a la climatologia (hores de sol).
Tenim el consum anual de piscines, però incrementat al mes de juliol amb la
renovació total de l’aigua de la piscina de Les Roques.


Dades de consum anual total
(aigua de consum humà + aigua de reg + aigua piscina)



2013

2014

2015

2016

2017

2952
m3/any

2489
m3/any

2496
m3/any

3861
m3/any

5131
m3/any









25573

28690

29273

28445

9000

4265

Consum total
Usuaris

(sense Bioritme)

24703

Bioritme

(dades
organització)

Consum total
l/persona i dia

119.50

97.4

87.0

100.9

156.86

Dies ocupació anual

565

572

632

570

601

Precipitació anual
(mm)

699.9

830

519.3

594.1

475.4

ruralcat.gencat

El valor de referència segons el DRS (Documento de Referencia Sectorial) en el sector
turístic referit al consum total es de 140l/persona i dia (3.4.1 pàgina 41). Es el primer any
que tenim tanta desviació respecte al nostre indicador de referència

Valor R: Consum mensual d’aigües de xarxa (m3) / usuaris 2017

Consum mensual d’aigua de xarxa (m3)
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5.2.1 Consum d’aigua potable de xarxa per a consum humà
L’aigua requerida per a cobrir les necessitats de Can Mateu s’obté de la xarxa pròpia que
disposa l’equipament.

2013

2014

2015

2016

2017











Consum:
2299

Consum:

m3/any

1853

m3/any

Consum:
1821

Consum:

m3/any

2863

Consum:

m3/any

3784 m3/any

Consum mensual:

Consum mensual:

Consum mensual:

Consum mensual:

Consum mensual:

191.58 m3/mes

154.42 m3/mes

151.75 m3/mes

238.58 m3/mes

315.33m3/mes

Consum:

Consum:

Consum:

Consum:

Consum:

93.10 l/persona i
dia

72.46 l/persona i
dia

63.48 l/persona i
dia

74.83 l /persona i
dia

115.68 l /persona
i dia

Laboratori
Autoritzat

Data

Vigència

Dictamen

Ilersap

23/07/2013

23/07/2018

Correcte

Aigua dipòsit

Biotecnal

10/05/2017

Anual

Correcte

ACN Xarxa

Biotecnal

15/03/2017

Anual

Correcte

ACN Xarxa

Biotecnal

12/07/2017

Anual

Correcte

ACN Xarxa

Biotecnal

18/10/2017

Anual

Correcte

Determinació
Analítica
complerta

Analítiques 2017





Durant aquest 2017 hem incrementat en un 32% el consum de xarxa per a consum
humà.
La tipologia de client família i escoles son els grups que mes han incrementat i són els
que tenen mes dinàmiques de consum d’aigua (hem incrementat un +22,13%
concentrat entre juliol i agost de famílies/escoles)
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5.2.2 Consum d’aigua de xarxa per a reg
Degut a la necessitat d’utilitzar aigua de xarxa per al reg del jardí, hem separat el consum
d’aigua potable entre l’ús directe per a consum humà i l’ús per a reg del jardí.
Per tal de garantir un bon ús de l’aigua i arribar a totes les àrees de rec de Can Mateu,
assegurant que no queden zones seques i afavorint la salut de les nostres plantes treballem
amb programadors Galcon DC, aspersors PGP i difusors PS de la marca Hunter.
Can Mateu està a una alçada de 450m amb un clima mediterrani humit, amb hiverns
emboirats a primera hora del matí a les zones baixes i planes i amb temperatures forca
fredes.
La major part de la nostra vegetació és autòctona, amb alzinar i roure i amb arbustos típics
mediterranis (marfull, lligabosc...) amb unes necessitats hídriques controlades per la pròpia
planta.
I en canvi les zones mes properes a les cases es on tenim les zones enjardinades i les
plantes ornamentals que tenen una gestió mes directa per part nostre. Les àrees de rec es
disparen en dies diferents, amb temps assignats i així aconseguim mantenir el nostre
entorn sempre en bon estat i amb una bona gestió del recurs hídric.
Coneixent les àrees de reg, el nombre d’aspersors i les seves característiques i el temps de
reg de cada àrea, podem calcular el consum d’aigua de reg.
2013

2014

2015

2016

2017

    
Consum:
208 m3

Consum:
192 m3

Consum:
230 m3

Consum:
342 m3

Consum:
722 m3

Dades de precipitació anual (mm) de la zona





2013

2014

2015

2016

2017

Precipitació
anual (mm)

699.9

830

519.3

594.1

475.4

ruralcat.gencat





Aquest 2017 la precipitació anual
ha estat molt escassa. Nomes ha
plogut al mes de gener, al març i
al setembre de manera important,
la resta de mesos han estat molt
dolents (- 19,97% respecte a l’any
2016).
Aquesta manca de pluja ens ha fet
incrementar
de
manera
considerable els dies de reg. Vam
començar a revisar el reg al mes
de maig i vam a regar fins
l’octubre.
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5.2.3 Gestió de l’aigua de les piscines.
Per cobrir les necessitats dels nostres clients durant l’estiu, Can Mateu disposa de tres
piscines. Aquestes s’obren del mes de maig i es tanquen al mes de setembre.
Tal i com marca la normativa es realitza un anàlisi de l’aigua de la piscina (12/07/2017) per
tal de conèixer les característiques de l’aigua i el seu estat. Aquest anàlisi el va realitzar el
laboratori Biotecnal.
Determinació

Decreto
95/2000

Les Roques

Clapoteig

Nova

pH

7.0-7.8

7.86

7.09

7.49

Amoníac

<0.5

<0.1

<0.1

<0.1

Clor lliure

0.5 -2 ppm

0.39

0.5

0.04

<0.6 ppm

0.40

0.2

0.1

Oxidabilitat al
permanganat

<4 ppm

3.1

2.3

3.4

Pseudomones/Coliformes/
Staphylococcus

Absència

0

0

0

Cloro combinat





La quantitat de clor lliure està per sota dels valors òptims donats pel RD 95/2000.
Això es produeix per que a les nostres piscines la desinfecció de l’aigua es duu a
terme substituint parcialment la cloració per una alternativa amb baix impacte, el
sistema de desinfecció emprat es l’electròlisi salina. Aquests valors es han fet
recalcular la quantitat de sal que hem d’afegir a les nostres piscines (atenent a les
hores de sol, a la quantitat d’usuaris...) i ajustar les nostres màquines.

Per tal de calcular la quantitat d’aigua que es fa servir a les nostres piscines hem tingut en
compte que l’aigua dels vasos ha de renovar-se contínuament durant el període d’obertura
al públic de la piscina, be per recirculació prèvia a la depuració o be per l’entrada d’aigua
nova (article 22 del DOG 3092 amb data 06.03.2000 vinculat al decret 95/2000 del 22 de
febrer). Es per això que l’aigua es renova totalment durant el seu servei i es el consum que
tenim d’aigua a les piscines una vegada en marxa.
2016







2017



Consum piscina
Nova 420 m3

Consum piscina
Nova 210 m3

Consum piscina
Clapoteig 55 m3

Consum piscina
Clapoteig 55 m3

Consum piscina
Roques 180 m3

Consum piscina
Roques 360 m3

Consum total:
655 m3 any

Consum total:
625 m3 any

Usuaris 17481

Usuaris 24274

Aquest 2017 hem reduït el consum d’aigua a les piscines. Al mes de maig-juny quan
es van començar les feines de manteniment i adequació de les piscines es va decidir
intervenir en el vas de la piscina Les Roques i renovar-la, però no hem fet cap
intervenció de millora a la resta de piscines.
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5.2.4 Qualitat dels abocaments 2017
Per tal de gestionar i recollir les aigües residuals in situ de Can Mateu, Porxos, Cinglera,
Embarcador i Menjador es disposa d’una estació depuradora model ROX-250 de Remosa al
costat de l’embarcador. La base del funcionament és l’aireació (oxijet) del sistema que
permet la vida i el desenvolupament dels microorganismes necessaris pel tractament
biològic.
I les aigües residuals procedents de la zona d’acampada Feixes, Els Prats, l’Escola de
Natura i Piscines tenen entrada a la depuradora Biotrit STL 80.
Límit legal
ACA

Depuradora
Embarcador

Depuradora Les
Feixes

pH

Entre 5,5 i
9,5

7.2

8.3

DQO nd

<160 mg/l

71

68

Matèries
en
suspensió
MES

<80mg/l

23

3

Nitrogen
orgànic i
amoniacal

<40 mg/l

<10

<10

<15 mg

9.2

7.8

Oli i
greixos

Es disposa de l’autorització d’abocament emes per l’ACA 17/05/2016 amb l’expedient
AA2015001671 per abocament a llera publica d’aigües residuals. Així mateix es realitza tot
un programa de manteniment i control de les instal·lacions de depuració de les aigües
residuals.
A través d’un laboratori homologat, es realitza analítiques anuals en els dos punts
d’abocament. Les analítiques es van realitzar durant el mes de febrer.

Els resultats estan dins dels paràmetres que ens determina l’Agencia Catalana de
l’Aigua.




Al mes d’abril i al juliol es van realitzar una neteja a fons del dipòsit i es va
repassar tota la maquinaria. Així mateix es va continuar amb la implantació d’un
sistema de control en els productes de neteja emprats amb la instal·lació de
dosificadors ubicats en les zones de neteja.
La depuradora de Les Feixes/Els Prats ha estat treballant al 100% durant els 36
dies de funcionament. L’any passat només va treballar durant 29 dies.
A l’embarcador s’instal·la una estació depuradora ecològica d’oxidació total ROX250 de Remosa. Aquest sistema i els seus equips compleixen la normativa actual
RD 606/2003 i la normativa europea, Directiva de Consejo 91/271/CEE.
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Es realitza un tractament in situ. Hi ha un pretractament (tamiz/reixa, nivelació i
sedimentació) seguit d’un tractament biològic que redueix la DQO, el valor MES i la
nitrificació fins a valors per sota del legals donats per l’Agencia Catalana de l’Aigua.
Els fangs en excés son enretirats per una empresa certificada portant aquest residu
a l’EDAR de Vic
Per aquest 2017 hem feu una intervenció de millora a la depuradora d’embarcador.
Hem col·locat una bomba a la zona de decantació que de manera regular reenvia el
seu contingut a la zona d’oxidació, per tornar a realitzar les reaccions químiques
necessàries per tornar a descomposar la matèria orgànica (recirculació de fangs)
1

2




1-Oxidació Biològica; en el reactor biològic es desenvolupen les diferents
reaccions químiques que són necessàries per la descomposició bioquímica de la
matèria orgànica. Per que es produeixen aquestes reaccions, es necessari aportar
oxigen (per uns bufadors ubicats al fons del dipòsit) que manté les condicions
aeròbies en el reactor i genera l’agitació suficient per mantenir en suspensió els
microorganismes.
2-Decantació; el resultant de la descomposició de la matèria orgànica queda
depositada a l’altre banda del dipòsit, i el sobrenedant va sortint cap a l’exterior.
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5.2.5 Control de la Legionel·la
L’equipament de Can Mateu compleix amb el Decret 352/2004 pel qual s’estableix les
condicions higienico-sanitaries dels circuits d’ACS per a la prevenció i control de la
legionel·la i esta certificat amb una validesa de 4 anys.
Equipament

Entitat certificadora

Data certificació

Data validació

Can Mateu

Ambiental

22/09/2014

12/05/2018

Els Porxos

Ambiental

15/05/2017

15/05/2021

La Cinglera

Ambiental

22/09/2014

12/05/2018

Així mateix durant aquest 2017 (27/05/2017) es van realitzar les següents analítiques
Equipament

Can Mateu

Els Porxos

La Cinglera




Laboratori Autoritzat

Biotecnal R7-068-95

Biotecnal R7-068-95

Biotecnal R7-068-95

Punt de recollida

Dictamen Global

Acumulador

Correcte

Proper aixeta nº12

Correcte

Llunyà aixeta nº 32

Correcte

Acumulador

Correcte

Proper aixeta nº17

Correcte

Llunyà aixeta nº25

Correcte

Acumulador

Correcte

Proper aixeta nº14

Correcte

Llunyà aixeta nº53

Correcte

Tenim els equipaments certificats respecte a la prevenció i control de la
legionel·la (Decret 352/2004)

Declaració Ambiental can Mateu 2017

Pàgina 36 de 63

5.3

Gestió de l’energia elèctrica

Can Mateu incorpora eficients sistemes d’estalvi passiu i actiu de l’energia. Es vol
minimitzar el consum energètic; reduir la demanda d’energies no renovables que
contribueixen al canvi climàtic i usar energia neta que no generi emissions contaminats.
Elements d’estalvi d’energia elèctrica
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L’orientació principal de l’edifici i la
seva relació
amb els usos, permet
gaudir de la llum natural la major part
del dia.



La captació de la llum natural a tota
la cara nord per obertura dels sostres
(claraboies, vidrieres...).



Les bombetes i làmpades són d’alta
eficiència i baix consum energètic.



En zones interiors amb funcionament
continuat de la il·luminació superior o
igual a 5 hores diàries s’utilitzen
làmpades d’eficiència energètica
(balast electrònic).



La il·luminació funciona mentre es dona
el servei
(presencia de reguladors
d’horaris).



Les làmpades compactes i les
làmpades de tipus LED aniran
substituint les lluminàries que es
vagin fent malbé, atenent a les
característiques de la zona a il·luminar.



En el canvi de maquinaria d’aparells
elèctrics sempre que sigui possible
s’escolliran productes amb l’etiqueta
energètica mes alta.



Es porta un registre mensual de
consum per tal de controlar-ne
correctament
l’evolució
i
ús
de
l’energia.

A l’equipament es poden trobar aquestes
etiquetes explicatives sobre l’ús racional de
l’energia elèctrica, demanant als usuaris/es i als
treballadors/res/es
la
seva
col·laboració,
participació i implicació en la gestió de l’energia
elèctrica
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5.3.1 El consum d’energia elèctrica
El consum d’energia elèctrica de Can Mateu està vinculat als sistemes d’il·luminació i el
funcionament d’aparells elèctrics.

2013

2014

2015

2016

2017











Consum:

Consum:

Consum:

Consum:

Consum:

125.508 kWh/any

126.796 kWh/any

114.390 kWh/any

108.013 kWh/any

115.756 kWh/any

Consum mensual:

Consum mensual:

Consum mensual:

Consum mensual:

Consum mensual:

10.459 kWh/mes

10.566 kWh/mes

9.532 kWh/mes

9.001 kWh/mes

9.646 kWh/mes

Consum
superfície:

Consum
superfície:

Consum
superfície:

Consum
superfície:

29.52
any

per
kWh/m2

Consum
usuari:
5.08
any

per

Kwh/usuari

24.703 usuaris

29.83
any

per
kWh/m2

Consum
usuari:
4.96
any

per

Kwh/usuari

25.573 usuaris

26.91
any

per
kWh/m2

Consum
usuari:
3.99
any

per

Kwh/usuari

28.690 usuaris

25.41
any

per
kWh/m2

Consum
usuari:

per

Consum
superfície:
27.23
any

per
kWh/m2

Consum
usuari:

2,82Kwh/usuari
any

3,54Kwh/usuari
any

38.273 usuaris

32.710 usuaris

Aplicant indicadors del DRS en el Sector Turístic (3.6.1 Pàgina 46), s’aplica un pla de gestió
de l’energia específic que inclou:




Avaluació comparativa dels principals processos consumidors d’energia
Càlcul i notificació de les emissions de CO2.
El consum d’energia final per a calefacció, ventilació, aire condicionat i aigua calenta ha de
ser inferior o igual a 180Kwh/m2. A can Mateu es de 78.78 Kwh/m2

El consum anual d’energia elèctrica durant aquest 2017 s’ha incrementat en un
en 7 % respecte a l’any anterior.





Aquest creixement en el consum anual d’energia elèctrica es pot explicar atenent
als dies oberts amb ocupació. Durant aquest any 2017 hem obert 31 dies
mes que l’any 2016, concentrat durant els mesos de abril i maig, incrementant
el nombre d’usuaris i la seva activitat a l’equipament de can Mateu en un 17% i
un 26% respectivament.
Observant el gràfic es pot veure que Can Mateu és un equipament viu. El seu
funcionament té unes constants vitals que ens generen un consum mínim difícil de
regular, fa referencia als motors de les càmeres de refrigeració i conservació
d’aliments, i altres màquines que han de funcionar sempre. Això explicaria el
consum que tenim durant els mesos de gener i febrer.
Així mateix podem veure un increment de consum durant el mes de maig-juny,
es quan comencen a posar en marxa les piscines i el programa de reg. Tenim el
pic de consum mes alt durant els mesos de juliol i agost; és l’època de l’any on
tenim totes les instal·lacions i les piscines en marxa i la tipologia d’usuari són
esplais i famílies amb nens.
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Consum mensual d’Electricitat (kWh) 2017

Tot l’equipament en
funcionament

Obertura
campaments.
Funcionament
maquines piscina

Consum
degut
a
maquinària
(congeladors,
ascensors...)

Bioritme

Client
tipologia
família.
Setembre
funcionament
maquines piscina

A: Consum mensual d’electricitat (kWh)
B: Usuaris

Valor R: Consum mensual d’electricitat (Kwh) / usuaris 2017

Consum mensual d’electricitat Kwh /usuari





Considerant l’indicador Effinergie:

Edifici estàndard el consum és de 271 kWh/m2 any

Edificis amb eficiència energètica < 120 kWh/m2 any

Edificis amb molt alta eficiència energètica el referent es de 50-80 kWh/m2 any
El consum d’aquest 2017 ha estat de 78.78 kWh/m2 (gas+electricitat kWh /m2 i any )
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5.4

Gestió del gas

Can Mateu incorpora eficients sistemes d’estalvi passiu i actiu de l’energia. Es vol
minimitzar el consum energètic; reduir la demanda d’energies no renovables que
contribueixen al canvi climàtic i usar energia neta que no generi emissions contaminats.
Elements d’estalvi en la gestió del gas






Es disposa d’un serpentí d’intercanvi
de calor a la llar de foc de la casa de
Els Porxos



Disposem
d’energia
solar
fotovoltaica per les zones d’acampada
de Les Feixes i Els Prats i l’Escola de
Natura. Així podem disposar d’aigua
calenta en aquestes instal·lacions.



Can Mateu, La Cinglera i l’Escola de
Natura
disposa
de
termòstats
programables.



Existeix un manual de procediments
per tal de garantir un bon ús de les
calefaccions a les instal·lacions.



Es porta un registre mensual de
consum per tal de controlar-ne
correctament
l’evolució
i
ús
de
l’energia.



Es realitza amb periodicitat una revisió
de l’estat de la/es caldera/es per
un tècnic qualificat per verificar el seu
manteniment òptim, el rendiment i
l’opacitat dels gasos.

A l’equipament es poden trobar aquestes etiquetes explicatives sobre l’ús
racional d’aquest
tipus d’energia, demanant
als usuaris/es i als
treballadors/res/es la seva col·laboració, participació i implicació en la gestió de
la calefacció.
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5.4.1 El consum de gas
El consum de gas està vinculat al funcionament de les calderes i acumuladors per obtenció
d’aigua calenta i calefacció, i al funcionament de certa maquinària de la bugaderia
(assecadora). El combustible emprat és GLP.

2013

2014

2015



2016



2017





Consum:

Consum:

Consum:

Consum:

Consum:

7.81 kWh/usuari

5.79 kWh/usuari

8.46 kWh/usuari

4.73 kWh/usuari

7.15 kWh/usuari

Consum en T

Consum en T

Consum en T

Consum en T

Consum en T

15.27

11.71

19.20

14.34

17.34

Consum Gj
694.79

Consum Gj
532.81

Consum Gj
873.60

Consum Gj
652.69

Consum Gj
789.08

Consum kWh
192943.18

Consum kWh
147961.34

Consum kWh
242598.72

Consum kWh
181190.92

Consum kWh
219126.79

Factor de conversió poder calorífic GLP 45,5 Gj/T. Inventari Nacional de Gases de Efecto Invernadero (GEI) 1990-2012 (Abril 2014).
Annexo 8, Tabla A8.1

Consum Gj 2017

Màxima ocupació, utilització
de plaques d’aigua calenta
per campaments i vivenda
de monitors per reduir
consum de gas
Gener,
febrer
i
març temperatures
baixes i ocupació
important

A: Energia Gj
B: Usuaris (milers)
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Aquest any 2017 hem incrementat el consum de gas en un 20% respecte l’any
2016.




El consum de gas està vinculat al funcionament de les calderes i
acumuladors per obtenció d’aigua calenta i calefacció. Els mesos que
despunta són els mesos mes freds, amb un consum directe de gas associat a
calefacció, que aquest 2017 ha deixat petjada la temporada que va del gener al
març i de novembre al mes de desembre.
El mes gener amb les boires matinals i el fred que ens acompanyava durant tot el
dia ens va generar un consum alt concentrat bàsicament els caps de setmana. No
hem tingut obert Els Porxos per compensar el consum.
El mesos de febrer i març amb fred i pluges, i amb una ocupació important ens va
fer tenir un consum alt. Per exemple, durant els dies 27 de febrer fins el dia 1 de
març hem tingut una escola amb 251 usuaris ocupant totes les instal·lacions.
Els mesos de novembre i desembre com sempre, son mesos freds que ens han fet
incrementar el consum. Hem tingut obertes les tres cases.

2017 Tª Max ºC

Tª Mínima ºC Humitat %

Usuaris

Gener

16.7

-8.7

98.9

128

Febrer

19.2

-4

99.1

694

Març

23.2

-1.2

98.9

1079

Abril

23.7

-2.3

99.2

2108

Novembre

19.1

-4.7

99.8

971

Desembre

14.2

-7.9

99.5

955

Dades obtingudes de l’estació de St. Julià de Vilatorta a meteoguilleries.cat

Valor R: Energia Gj / usuaris 2017

Consum mensual gas /usuari
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5.5

Consum de gasoil

A l’equipament es disposa d’una petita furgoneta per desplaçament de materials. Aquest
vehicle es mou per la finca i alguna vegada surt fora del seu radi de treball.
Des de l’àrea de manteniment es realitza un treball continuat de revisió del vehicle,
neteges de filtres, carburador i seguiment de la sostenibilitat del vehicle per tal de garantir
una conducció eficient.
Gasoil
Litres
consumits/any
Emissions de
CO2 (T)

2013

2014

2015

2016

2017

299.84

416.92

1166.22

907.41

901.17

0.78

1.09

3.05

2.27135

2.27092

Càlcul realitzat amb les dades de la Guia pràctica per al càlcul d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH)
versió 2018

5.6

Les emissions Atmosfèriques

Can Mateu comptabilitza les emissions de CO2 a l’atmosfera derivades del consum d’energia
elèctrica, del consum de gas i del consum de combustibles fòssils dels desplaçaments dels
vehicles propis de l’entitat.
Contribució a les emissions
Emissions

2013


Emissions
totals CO2:

77.09 T

Consum
Electricitat

31.13T

Consum GLP
CO2

45.18T

Consum
Combustibles
vehicles de
l’entitat CO2
Usuaris

(Abast 2)

7,32 Kg/m2
(Abast 1)

10,63 Kg/m2
0.78 T

(Abast 1)

2014

2015

2016

2017

   
67.16 T
31.44T

(Abast 2)

7.40 Kg/m2
34.62T

(Abast 1)

8.14 Kg/m2
1.09 T

(Abast 1)

90.38 T
30.54T

(Abast 2)

7.06 Kg/m2
56.79T

(Abast 1)

13.36 Kg/m2
3.05 T

(Abast 1)

76.07 T
33.26T

(Abast 2)

7.82 Kg/m2
40.53T

(Abast 1)

9.53 Kg/m2
2.27 T

(Abast 1)

99.41 T
45.37T

(Abast 2)

10.67 Kg/m2
51.76T

(Abast 1)

12.18 Kg/m2
2.27 T

(Abast 1)

299.84 litres

416.92 litres

1166.22 litres

907.41 litres

901.17 litres

24703

25573

28690

38273

32710

Càlcul realitzat amb les dades de la Guia pràctica per al càlcul d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH)
versió 2018 de l’Oficina Catalana pel Canvi Climàtic.



La combinació del creixement de consum de gas ponderat amb mes consum
d’energia elèctrica es tradueix en un increment en les emissions de CO2 en un
30 %
En termes gràfic, una tona de C02 equival al volum d’una piscina de 10 metres
d’ample, 25 metres de llarg i 2 metres de fondària.
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Emissions CO2
Benzina
3%

Gas
56%

Electricitat
41%

Les emissions de les nostres calderes es mantenen en els nostres valors de referencia. Són
emissions puntuals i el valor de CO mg/Nm3 no superen el 50%
% CO2

CO ppm

CO mg/Nm3

2014

9.07

36

31.44

2015

10.44

34

29.69

2016

11.10

47

41.04

2017

10.83

43

37.55

*

*Aquest 2017 hem canviat el termoacumulador de can Mateu i la caldera de Els Porxos

5.7

La contaminació acústica i lluminosa

El municipi de Vilanova de Sau va aprovar amb data 21/08/2012 el Mapa de Capacitat
Acústica, amb l’assistència tècnica del Servei per a la Prevenció de la Contaminació
Acústica i Lluminosa del Departament de Territori i Sostenibilitat i Debeacustica com a
empresa col·laboradora del Departament.
A l’Ajuntament li correspon elaborar i aprovar les ordenances reguladores corresponents,
però al ésser un municipi amb una població menor de 5000 habitants no tenen obligació de
disposar d’ordenança de soroll, en canvi com aplicació de la llei 16/2002, 28 de juny de
protecció contra la contaminació acústica si que tenen elaborat el MAPA DE CAPACITAT
ACUSTICA.
En aquest mapa, Can Mateu es troba en zona de sensibilitat acústica alta (A). Es un
equipament ubicat fora del nucli urbà i dins de l’Espai Natural Guilleries-Savassona.

Valors límit d’immissió en dB(A)
Zonificació acústica del territori

Zona de sensibilitat acústica alta (A)

Ld (7 h – 21 h)

Le (21 h – 23 h)

Ln (23 h – 7 h)

60

60

50

Ld, Le i Ln = índexs d’immissió de soroll per al període de dia, vespre i nit, respectivament.
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Coneixent la memòria tècnica d’aquest Mapa, Can Mateu es va comprometre a gestionar la
seves emissions acústiques i mantenir-les dins dels valors d’immissió.
En l’àmbit de la CONTAMINACIÓ LUMÍNICA, i d’acord amb el que estableix el Decret
82/2005 pel que s’aprova el reglament de desenvolupament 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).
A Can Mateu la il·luminació funciona mentre es dona el servei
(presencia de reguladors d’horaris) i s’utilitza majoritàriament
làmpades i pàmpols amb l’hemisferi nord cobert per evitar
il·luminar zones que no es volen, eliminant l’enlluernament com
la fuita de llum cap al cel, respectant el medi natural i les
especies d’hàbits nocturns. (Document de Referència Sectorial DRS, en el
seu article 3.8.2, pagina 51).

5.8

Gestió de residus

Proveïdors amb criteris ambientals
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. Prioritzem productes que gaudeixin d’etiquetatge ecològic i demanen als
proveïdors, per tal de reduir el volum de deixalles, que minimitzin la quantitat d’embalatges
en els lliuraments dels productes.
Els criteris ambientals que guien i concreten les comandes són:


Producció: Estalvi de recursos; Ús de recursos renovables; Producció a partir de
materials reciclats.



Ús; Llarga durada; Reparació senzilla;
problemàtiques per a la salut i com a residus.



Rebuig; Reutilització; Reducció de residus; Reciclatge. Quan es selecciona un nou
proveïdor, un dels paràmetres importants per la seva selecció es que incorpori
criteris ambientals i de seguretat en els productes així com, la voluntat de la millora
continua i la seva informació i difusió.

Baix

contingut

de

substancies

Condicions d’emmagatzematge
Contenidor
d’envasos
i
cartró
(multiproducte); Els envasos de plàstic, de
metall, paper i cartró en 2 contenidor de 3200
litres.
Contenidor de matèria orgànica; Residus
orgànics per a compostar en 1 contenidor de
2000 litres
Contenidor de rebuig; Residus que no
s’ajusten als altres contenidors en tres
contenidors de 1100 litres
A la comarca d’Osona tenim un sol contenidor
per als envasos de plàstic-metalls-papers 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.
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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.
•

El vidre i el paper/plàstic/metall la recollida es realitza els dies 12 i 15 de cada mes.

•

El rebuig es recollit dos dies a la setmana, els dimarts i dissabte.

5.8.1 Recollida de l’oli brut (T)
Tenim contractada la recollida de l’oli brut per part d’una empresa gestora d’aquets residu.

Recollida d’oli usat

2013

2014

2015

2016

2017

0.26

0.19

0.28

0.18

0.20

L’empresa es Jordi Sors Vila, codi transportista T-2331, Codi NIMA 0800533971
5.8.2 Deixalleria mòbil i recollida d’andròmines
L’ajuntament de Vilanova de Sau disposa d' un servei de deixalleria mòbil i recollida
d’andròmines que s’instal·la a zona esportiva.
LA DEIXALLERIA MÒBIL: el quart dissabte i diumenge del mes imparell.
LA CAIXA D’ANDRÒMINES: el quart dissabte i diumenge del mes parell.
En aquest centre no sempre ens genera el registre corresponent a la quantitat i tipologia de
materials aportats, i per això algunes de les dades dels residus que aportem a aquesta
declaració són pròpies.
Així mateix tenim la deixalleria de Vic (polígon Sot dels Pradals) durant l’horari de dilluns a
divendres de 9h a 14h i de 15.15h a 20h. Els dissabtes funciona de 9h a 14h.
A l’equipament ens trobem amb aquests tipus de residus:


Residus especials (tòxics i perillosos): fluorescents i bombetes, bateries,
dissolvents, pintures, vernissos, aerosols, tòners, líquids de fotografia, piles,
frigorífics i electrodomèstics amb CFC, olis minerals usats, ampolles de butà i altres
productes tòxics.



Residus reciclables: paper i cartró comercial, vidre, vidre pla, de finestra,
laminat, miralls, plàstics (envasos i film), ferralla i metalls, fustes, poda i gespa,
caixes de plàstic, tot tipus de llaunes, cables elèctrics, aparells elèctrics i
electrònics, olis vegetals i de motor.



Residus voluminosos: runes i restes de construcció d’obres menors, ferralla,
ceràmica, electrodomèstics que no contenen substàncies perilloses, mobles,
matalassos, roba vella i bruta.

5.8.3 Generació de residus no especials
Per tal de calcular la generació de residus no especials (envasos, paper, vidre i
orgànica) s’ha fet una caracterització de residus durant tres dies al mes de novembre de
2017. Aquest anàlisi es fa amb coordinació amb el servei de cuina i el servei de
monitoratge/educadors.



Durant aquest any 2018 es realitzaran 3 caracteritzacions de residus, en tres
moments de l’any, per obtenir valors que ens permetin després una valoració mes
real del nombre de residus que generem a l’equipament.
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Cuina

Equipament

36617,44

0,00

0,59

0,00

52,16

0,00

394,73

0,00

INDICADOR 1 (Kg/àpat)

0,01

0,00

INDICADOR 2 (% en pes)

0,56

0,00

15161,89

3165,05

0,24

0,12

21,60

55,06

9016,61

355,26

0,15

0,01

12,84

6,18

8807,22

2228,46

0,14

0,08

12,55

38,76

Total recollida municipal (Kg)

33.380

Total recollida pròpia

36617,44

Matèria orgànic a (Kg)
INDICADOR 1 (Kg/àpat)
INDICADOR 2 (% en pes)
Vidre (Kg)

Envasos (Kg)
INDICADOR 1 (Kg/àpat)
INDICADOR 2 (% en pes)
Paper (Kg)
INDICADOR 1 (Kg/àpat)
INDICADOR 2 (% en pes)
Rebuig (Kg)
INDICADOR 1 (Kg/àpat)
INDICADOR 2 (% en pes)

Oli usat (Kg)
INDICADOR 1 (kg/apats)

Total Kg

T

36617,44

36,62

394,73

0,39

18326,94

18,33

9371,87

9,37

11035,68

11,04

5.749

39.129

39,13

0,00

36617,44

36,62

0,20

0,20

0,0000032

0,000003

Total gestió pròpia deixalleria

0

340

340,00

INDICADOR (Kg/persona)

0

0,012

0,012

TOTAL RESIDUS ESPECIALS

0

0

0,00

INDICADOR (Kg/persona)

0

0,000

0,00

TOTAL

69.997,89

6088,97

76086,86

(Kg/àpat)

1,224






0,185

0,34

0

76,09

Durant aquest any 2017 hem reduït la quantitat de residus en kg/àpat.
A l’any 2016 vam tenir un valor de 1,988 i aquest 2017 hem arribat a valors de
1,224 kg/àpat.
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2013

%

2014

%

2015

%

2016

%

2017

%

Generació de rebuig

4.41

12,3

4.76

15,56

6.90

12,63

9.68

8,82

11,04

14,47

Recollida de paper

6.57

18,33

5.38

17,59

13.94

25,52

11.48

10,47

9,37

12,30

Recollida de vidre

0.88

2,45

0.50

1,63

0.92

1,68

0.80

0,73

0,39

0,52

Recollida d’envasos

8.44

23,55

7.75

25,34

11.73

21,47

13.52

12,34

18,30

24,02

TOTAL RECOLLIDA
MUNICIPAL (T)
Recollida de matèria
orgànica

20,3

18,39

33,49

35,48

42,6

11.13

36,39

20.78

38,05

19.71

17,98

36,60

48,00

Recollida d’oli usat

0.26

0,73

0.19

0,62

0.28

0,51

0.18

0,16

0,20

0,24

Tubs fluorescents

0.01

0,025

0.01

0,032

0.00

0

0.00

0.00

0,00

0

Pintures

0

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0.00

0,00

0

Aparells elèctrics

0

0

0.06

0,19

0.00

0

0.00

0.00

0,00

0

Metall

0.10

0,28

0.04

0,13

0.02

0,036

1.20

1,09

0,00

0

Fusta

0.20

0,56

0.74

2,41

0.00

0

0.00

0.00

0,00

0

Voluminosos

0.06

0,12

0.03

0,098

0.03

0,054

0.16

0,15

0,34

0,45

Vidre pla

0.00

0

0.00

0

0.01

0,018

0.00

0.00

0,00

0

Recollida runes

0.00

0

0.00

0

0.00

0

52.92

48,26

0,00

0

TOTAL (T)



39,13

14.91

TOTAL GESTION
PROPIA (T)

Recollida
municipal

15,54

12,2

21,12

74,17

37,14

35,84

30,59

54,61

109,65

76,27

Recollida
gestionada
per
l'equipament



Durant aquest any 2017 hem reduït la quantitat de residus gestionats per
l’equipament en un 30%.






5.9

Tots aquest residus, expressats en pes, son enviats pel seu reciclat. Garantim
l’existència d’un procediment clar de separació de residus i tenim contractat els
serveis de reciclat pertinents (Document de Referència Sectorial DRS, en el seu article 3.5.2,
pagina 45).

Però es mantenen el valors alts en la recollida d’envasos. En els últims anys s’ha
perdut la cultura de l’envàs retornable i s’ha fomentat l’embolcall individual
incrementant tant la quantitat d’envasos com el volum que representen.

La mobilitat sostenible

Si es ben cert que la xarxa de transport públic per arribar a Can Mateu no és bona, una
vegada arribat a l’equipament es promou l’ús de de la bicicleta per a descobrir l’Espai
Natural Guilleries-Savassona posant a la disposició dels nostres usuaris una flota de 30
unitats. Així mateix per apropar-nos a la descoberta del pantà de Sau (vegetació, fauna,
campanar de St. Romà de Sau....) disposem dels kayacs que ens ajudaren a conèixer
aquest medi d’una manera mes lúdica i divertida.
Entre el personal de l’equipament també es promou que participin en aquesta acció, com
compartir cotxe per arribar a la feina (educadors i personal de cuina).
El servei de manteniment manté el mateix criteri, és a dir, les reparacions i operacions de
manteniment es fan seguint i aplicant criteris de sostenibilitat (proximitat origen, procés
d’obtenció...).
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Entre els nostres proveïdors es prioritza la gestió Integral de les compres, alguns són de la
comarca d’Osona i les visites/actuacions es concentren pel mateix dia per tal de reduir el
consum de combustibles fòssils. També hem aconseguit centralitzar les compres i que
l’empresa subministradora utilitzi camions compartimentats per aprofitar millor els viatges.

Proveïdors

2016

2017


Quilometres
realitzats

70.638 km

43.922 km

Matèries desplaçades
productes de neteja

24.499 kg

30.290 kg

Matèries desplaçades
productes
alimentació

213.014 kg

259.905 kg

5.10 Gestió ambiental en zones a l’aire lliure
Can Mateu amb 4251 m2 de superfície construïda ocupa un terreny de 100.000m2. La
major part de l’equipament correspon a superfície amb especies arbòries i zones de pastura
amb arbrat.
Per tal de millorar la nostra activitat dins del territori i reduir la nostra petjada ambiental,
es realitzen intervencions de millora de l’entorn.
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 que s’estan duent a terme actualment 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.
A desembre de 2016 es va sol·licitar l’ampliació
de la vigència i modificació del nostre Pla
d’actuació per tal de poder realitzar tallades de
manteniment d’infraestructures i elements
singulars. Aquesta actuació silvícola es portarà
a terme als 5 primers metres al voltant dels
conreus i pastures, d’edificis e instal·lacions, i a
banda i banda dels camins.
L’Àrea de Gestió Forestal del Centre de la
Propietat Forestal va emetre un informe
favorable
per
poder
realitzar
aquestes
actuacions plantejades al nostre PSGF i
pendents de realitzar.
Així doncs hem ampliat la vigència del PSGF en
5 anys i la seva data de vigència es fins el 31
de desembre de 2021.
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Aquest 2017 hem fet feines de tallades de manteniment i eliminacions d’arbres morts.

També es va realitzar un camp de treball a can Mateu “Recuperem el patrimoni de
la Vall de Sau” durant el juliol 2017 amb intervencions al medi, amb conveni amb
Espai Natural Guilleries-Savassona i l’Ajuntament de Vilanova de Sau. Per exemple
es van realitzar intervencions al pantà de Sau i serveis per la comunitat.

Durant el maig del 2017 hem
col·laborat en el desenvolupament del
Dia Europeu del Parcs, Servei de Parcs
Naturals (Diputació de Barcelona) amb
activitats gratuïtes per tothom que
s’apropava al nostre equipament.
En
el
nostre
equipament
desenvolupem activitats i comportaments
respectuosos cap el medi ambient i
oferim als nostres usuaris una formació
ambiental a traves de les nostres
activitats i tallers. (Document de Referència
Sectorial DRS, en el seu article 3.8.1, pagina 51).
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6.

Avaluació dels aspectes ambientals 2017

A partir de les dades registrades durant l’any 2017, es realitza una avaluació ambiental.

A

ASPECTES AMBIENTALS DIRECTES
Consum d’energia total: electricitat i gas

CONSUM DE
RECURSOS

(Il·luminació, climatització i funcionament d’aparells)
Consum d’aigua
(Casa, Cuina i Jardí)
Emissions acústiques

EMISSIONS

(Maquinària i funcionament ordinari)
Emissions atmosfèriques
(Calderes)

ABOCAMENTS
GENERACIÓ DE
RESIDUS

B

Abocaments d’aigües domèstiques
(Servei de cuina, Serveis de la casa)
Residus sòlids urbans
(Paper, envasos, vidre, matèria orgànica,...)



No Significatiu



Significatiu



No significatiu




OBJECTIUS

3.1 / 3.2

No significatiu
Potencialment
Significatiu



No significatiu



No significatiu



No significatiu



No significatiu



No significatiu



No significatiu

4.1 / 4.2

ASPECTES AMBIENTALS INDIRECTES

CONSUM DE
RECURSOS
EMISSIONS

Consum de combustibles fòssils
(Derivats del servei de proveïdors)
Emissions acústiques
(Activitats extraordinàries i dels usuaris/es)

GENERACIÓ DE
RESIDUS

Producció de residus d’origen vegetal

GENERACIÓ DE
RESIDUS

Residus per millores a l’equipament

C

AVALUACIÓ 2016

(Jardí)

ASPECTES AMBIENTALS POTENCIALS

INCIDENTS I
ACCIDENTS




Incidents: Inundacions, fuites d’aigua,...
Accidents: Explosió, incendi

Si donem una ullada a l’avaluació dels aspectes ambientals d’aquest any 2017
podem veure que els abocaments de les aigües domestiques que generem a can
Mateu surten en valors potencialment significatius.
I el consum d’aigua total de l’equipament (consum humà + reg + piscines) el
tenim per sobre del valor establert.
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7. Objectius pel 2018
Conscienciar i sensibilitzar als treballadors/es i usuaris/es respecte la seva
corresponsabilització en la millora del comportament ambiental.

Objectiu
Fita

Comunicar els resultats de la Declaració Ambiental i els objectius per aquest 2018 als nostres
treballadors/es i usuaris/es.

1

Adhesió a Turisme Sostenible amb el quan can Mateu es compromet a dur a terme una gestió
sostenible a les seves activitats, mitjançant l'adopció de compromisos adreçats a prevenir, eliminar o
reduir l'impate de les nostres instal·lacions i activitats, tant internes com externes.
Signar la Carta de Turisme Sostenible.
Mantenir els tallers ambientals per portar a la reflexió als infants de la casa sempre acompanyats
dels mes grans, realitzant el taller de bossetes d'olor, elaboració de pasta de dents i les menjadores
d'ocells.

Gestió ambiental en zones a l'aire lliure (RDS, pag 51, p66)

Objectiu

2

Fita
Eliminar els arbres malalts i morts per millorar el creixement de les alzines i roures, i aconseguir un
bosc mes madur.
Crear refugis per espècies d'animals locals (en el nostre cas rat-penats)

Reduir el consum total d'aigua per pernoctació a 140 litres (RDS, pag 41, MPGA)

Objectiu
Fita

3

Repassar els dispositius d'estalvi d'aigua (aixetes, inodors amb doble polsador, airejadors...)
Reparar el contador d'aigua de la piscina per tal de tenir valors mes aproximats al consum real.
Actualitzar els criteris del nostre valor de referencia en el consum d'aigua, per tal de poder evaluar
amb un bon referent.

Gestió i control dels residus

Objectiu
Fita

4

Disposar de dispensadors reomplibles de sabo tant als banys publics com al bany dels treballadors
per tal millorar la qualitat de l'aigua residual.
Millorar la retolació de la deixalleria
Realitzar mes controls de pesada de residus no especials (envasos, paper, vidre i orgànica) durant les
estades per millorar els nostres calculs.
Col·locar indicadors (retolació) per tal d'informar dels residus que es poden originar quan es fa servir
un picnic (embalatge, utensilis…)
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8.

Compliment legal

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.
D’aquesta manera l’activitat de Can Mateu acompleix la majoria dels paràmetres recollits a
la legislació ambiental. En la següent taula queda recollida la relació d’acompliments legals
aplicables. En l’apartat d’Acompliment, s’ha fet servir un codi simbòlic que es correspon
amb les següents descripcions:

 Acompliment, amb o sense obligatorietat.
 No Acompliment, sense obligatorietat.
 No Acompliment, amb obligatorietat.
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Àmbit

Text legal aplicable
Certificat
urbanística.

Llei 3/1998
Llei 1/1999

de

Data realització
compatibilitat

Expedient 18/1999

Llei 13/2001
Ordenança
(article 81)

Requisit

Llicència ambiental
municipal

Vigència

Acompliment

Vigent



Vigent



Vigent



Can Mateu no te
identificat cap
incident o accident
(veure procediment
d’identificació i
avaluació d’aspectes
ambientals)



Vigent



19/04/2000
Actualització
25/02/2011

Revisió de la llicència ambiental

Llei 3/1998
Decret 136/1999
General i
Tràmits

Decret 143/2003
Llei 4/2004

Acta de control inicial

15/04/1994

Acta de control periòdic

Llei 17/2007

Llei 26/2007

Responsabilitat medi ambiental

Decret 97/1995

Classificació Catalana d’Activitats
Econòmiques
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Àmbit

Text legal aplicable

Requisit

Data realització

Vigència

Acompliment

Vigent



Vigent



15/04/1994
04/06/2002
Decret 140/2003

Permís de funcionament de la
instal·lació juvenil.

14/11/2003
05/12/2003
29/04/2003
12/05/2003

Reial Decret 1712/1991
Pública
concurrència

Reial Decret 191/2011

Inscripció de la cuina al RSIPAC
5002962/CAT

22/05/2016
Feta l’actualització. No
cal renovar

Decret 70/2003

Els usuaris tenen a la seva disposició
fulls de reclamació, a la recepció



Llei 28/2005

Prohibició de fumar en les zones
interiors de l’edifici



Edifici accessible.



Llei 135/1995
Decret 135/1995
Reial Decret 393/2007
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Àmbit

Seguretat
industrial

Seguretat
industrial

Text legal aplicable

Requisit

Data realització

Vigència

Acompliment

Reial Decret 842/2002

Certificats de les instal·lacions de
baixa tensió

2017

pendent



Reial Decret 2291/1985

Certificats i manteniment d’aparells
elevadors

2017

2019



Reial Decret 1942/1993

Certificats i manteniment de les
instal·lacions contra incendis

2017

2018



Reial Decret 919/2006

Revisió de les instal·lacions
receptores de gas, alimentades des
de la xarxa de distribució

2017

2022



Reial Decret 1027/2007

Certificat i revisions de les
instal·lacions tèrmiques

2017

2018



Selecció, gestió i formació del
personal encarregat del manteniment
de les instal·lacions

2015

2020



Vigent



Vigent



Vigent



Decret 865/2003
Prevenció i control de la
legionel·losi.

Programa de manteniment de les
instal·lacions afectades
Registre de manteniment (dates,
productes, dosi, temps d’actuació,
resultat analítiques...)
Certificat de revisió de les condicions
higiènic-sanitàries per la prevenció de
la legionel·losi
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Àmbit
Medi Ambient
Atmosfera


Àmbit

Text legal aplicable
Llei 3/1998
Decret 136/1999
Decret 82/2005

Text legal aplicable
Decret 92/1999

Residus



Llei 15/2003
Llei 1/2009

Requisit
Control periòdic d’emissions a
l’atmosfera (calderes i acumuladors)

Llei 20/1986

Requisit

Reial Decret 180/2015
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Acompliment

2017

2018



Vigent



Vigència

Acompliment

Data realització

Disposa d’un procediment per a la
gestió dels residus que prioritzi la
valorització



Contracte amb gestors autoritzats
d’oli de cuina usat Jordi Sors T2331
Codi NIMA 0800533971



Responsable de residus




Registres de recollida i entrega de
residus



Deixalleria pròpia



Procediment de gestió de Residus



Regula el trasllat de residus pel
territori de l’Estat.



Reial Decret 833/1988
Reial Decret 952/1997

Vigència

Característiques lluminàries segons
zona de vulnerabilitat lumínica

Ubicació de punts de recollida

Decret 93/1999

Data realització
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Àmbit

Medi Ambient
Aigua



Text legal aplicable

Requisit

Data realització

Vigència

Acompliment

Decret 3/2003

Declaració de l’ús i contaminació de
l’aigua

Decret 47/2005

Cànon de l’aigua

Reial Decret 140/2003

Control de la qualitat microbiològica i
físico-química de l’aigua

2017

2018



Reial decret 1/2011

Permís d’aprofitament d’aigües

2002

Vigent



Decret 95/2000

Normes sanitàries aplicables a les
piscines d’ús públic

2017

2018



Permís d’abocament

2016 (ACA)

2021



Límits de substàncies dels
abocaments

2016 (ACA)

2021



Reglament d’abocaments
d’aigües residuals

 Informació respecte a l’acompliment legal i accions correctores
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9.

Comunicacions

Al llarg d’aquest any s’han establert un conjunt d’espais de comunicació, com a eines que
faciliten la participació dels treballadors/res i treballadores de la Fundació Catalana de
l’Esplai i els usuaris/es de Can Mateu/Centre Esplai en la seva millora ambiental:

 Comunicacions a través del Canal Esplai-Comunicacions internes:
Comunicacions referents a la sostenibilitat i el medi ambient adreçades als
treballadors/res de la Fundació Catalana de l’Esplai. S’han fet 6 comunicacions.



Aquest matí: manteniment del circuit de l'aigua de Centre Esplai.
(06/02/2017)



Seguiment població granotes i recol·locació d'alguns exemplars adults
(24/07/2017)



A Fundesplai, promovem la mobilitat sostenible (04/10/2017)



Tens un ordinador antic, dona'l a l'economia social i ajuda al medi ambient!
(13/11/2017)

 Comunicacions a través del Canal Esplai- Comunicacions externes: S’han

fet 9 comunicacions través del mitjà electrònic referent a notícies i actes on hi
participa la Fundació Catalana de l’Esplai.



Com celebrar el Dia Mundial del Medi Ambient



Fundesplai mobilitza més de 5.000 infants de 34 escoles per celebrar el Dia dels
Boscos (24/03/2017)



El panga, l'ecologia i el menjador escolar (03/03/2017)



Resolució de la Convocatòria per a projectes ApS en el marc del Compartim un
futur de l’Àrea Metropolitana de Barcelona



Comunicacions a través del Diari Fundesplai



Com celebrar el Dia Mundial del Medi Ambient



Fundesplai mobilitza més de 5.000 infants de 34 escoles per celebrar el Dia dels
Boscos (24/03/2017)



El panga, l'ecologia i el menjador escolar (03/03/2017)



Resolució de la Convocatòria per a projectes ApS en el marc del Compartim un
futur de l’Àrea Metropolitana de Barcelona



El Capità Pota Verda



EcoConsells del capità Pota Verda: compartir cotxe mola! (06/04/2017)



EcoConsells del capità Pota Verda: apagueu la pantalla del PC a l'hora de dinar!
(15/05/2017)



EcoConsells del capità Pota Verda: separar bé, no costa res! (08/06/2017)



EcoConsells del capità Pota Verda: el vidre és la solució (06/07/2017)



EcoConsells del capità Pota Verda: apaguem el llum de la taula! (08/09/2017)



EcoConsells del capità Pota Verda: a la feina en bicicleta! (20/10/2017)

 Accés públic a la declaració

Aquesta declaració estarà a l’abast de qualsevol persona a la web www.
fundesplai.org a l’apartat de Transparència i Bones pràctiques i per a tots els
treballadors/res.
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10. Diàleg obert amb les parts interessades
DIÀLEG
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.
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.
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.
COMITÈ DE COORDINACIÓ
Trobades mensuals amb els Caps de Departament i Directors Generals de Fundesplai on
es comparteixen les informacions més rellevants, i es fan propostes en relació als
diferents projectes i actuacions que l’entitat porta a terme.
En el comitè de Coordinació del 16 d’octubre de 2017 es van fer les següents propostes
per posar en valor l’equipament de Centre Esplai:
Propostes per donar a
conèixer els valors
ambientals de l’edifici als
treballadors.

Donar a conèixer la web d’Eloqüència a tots els
treballadors amb un Canal Esplai.
Cal fer visites guiades periòdiques a l’edifici per
donar-lo a conèixer als nous treballadors
Mantenir la informació en relació al consum de
fotocòpies (en blanc i negre a color).

Millorar els comportaments
ambientals dels treballadors.

La recollida selectiva de residus
correctament als espais d’oficines

no

es

fa

L’Equip de neteja obre tots els llums de les taules
quan netegen al matí i els deixen oberts.

Millores ambientals a l’edifici

Per evitar l’estand-by dels ordinadors podria haver
diferencials que es puguin desconnectar al final de
cada passadís
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A la web de l’alberg cal explicar els valors de la
sostenibilitat i fins i tot afegir l’aplicatiu de
Sostenibilitat de Centre Esplai.
Al Televisor de recepció es podria posar periòdicament
l’aplicatiu també.

Propostes per donar a
conèixer els valors
ambientals de l’Edifici als
clients de l’Alberg

A l’entrada es podria col·locar un plafó informatiu
similar en quant a continguts al que hi ha a la Sala
d’Eloqüència.
Es podria editar algun folletó pels Alberguistes sobre
la Sostenibilitat de Centre Esplai.
Caldrà aprofitar també l’Exposició permanent de 10
anys de Centre Esplai.
Muntar una Gimcana temàtica autoguiada sobre la
Sostenibilitat de l’edifici pels alberguistes
Muntar una Gimcana sobre la Sostenibilitat de l’edifici
pels Casals que es fan a Centre Esplai. la

CLIENTS
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
Fundesplai participa a la taula comunitària de Sant Cosme (5 o 6 reunions l’any) on hi ha
diferents entitats, institucions que treballen al barri i veïns.
Participem en l’anàlisi de les necessitats del barri, que ha donat peu a un pla d’accions per
als propers anys.
ALBERGUISTES
Se’ls entrega la política ambiental, es realitzen visites i a més l’edifici està plantejat d’una
manera eloqüent per a què s’expliqui per sí mateix.
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.
*En l’elaboració del pla estratègic vigent s’ha comptat amb la participació de tots els
agents.
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PARTICIPACIÓ









Local:





Mostra d’entitats del Prat
Fira de plantes remaires a Vilanova de Sau.
Participació a la Festa Major de Vilanova de Sau
Festa Esplai: organitzem un recorregut institucional per a les persones
rellevants d’administracions, col·laboradors, etc...

A través dels esplais de la Fundació es participa i es reprodueixen les relacions
que es tenen amb les diferents institucions, escoles,...
Congrés del tercer sector de Catalunya
Diverses xarxes i òrgans consultius, tant a nivell local com a nivell de Catalunya,
estatal i internacional.
Des de fa uns anys fem èmfasi en la participació dels infants i les famílies en els
projectes que estem fent:
 Projecte Participa en els menjadors escolars
 Consells d’infants municipals
 Fòrums d’Escoles Verdes
 Esplais
 Som infants, som present
 Voluntariat ambiental
Famílies: valoracions a les cases de colònies on es van implementant millores
constants.
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11. Calendari de validacions i dades del verificador

DECLARACIÓ AMBIENTAL VALIDADA PER
TÜV Rheinland Ibérica Inspection, Certification & Testing, S. A.

D’ACORD AMB EL REGLAMENT (CE) Nº 1221/2001
Verificador ambiental acreditat (EMAS) per l’ENAC amb número
ES-V-0010 i habilitada per la Direcció General de Qualitat Ambiental de
la Generalitat de Catalunya amb el número 004-V-EMAS-R
En data:
Signatura i segell:

Fundació Catalana de l’Esplai

Signat: Josep Gassó i Espina
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