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Consciència o moda, el canvi
és necessari
Fa ja uns quants anys, unes persones molt inquietes i amb molt coneixement sobre allò de què parlaven,
van iniciar un moviment de defensa del medi ambient i la promoció del reciclatge, a favor del consum
responsable i racional i en contra de l’explotació dels recursos naturals, pel risc que aquests recursos
manquessin algun dia. Al principi molts eren titllats de fanàtics, sectaris, extravagants, i se’ls prenia
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poc seriosament. Però avui dia ningú pot negar que s’ha estès no només la idea que els recursos

La grip A

Com portar una vida sostenible?

El cistell de la compra ecològica

efectivament poden escassejar, sinó que tothom té un paper fonamental en la preservació del nostre

Amb unes mesures de prevenció adequa-

Portar una vida més ecològica és alhora sa i

Els productes biològics són aquells conreats

des i uns hàbits correctes d’higiene podrem

sostenible. Aplicant uns petits canvis en les

sense fertilitzants ni pesticides, de manera

prevenir tant el contagi com la propagació de

nostres rutines diàries podem aconseguir-ho.

natural, i sense malmetre el medi ambient.
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L’hort urbà, l’alternativa verda

Diversió sostenible

medi. Fins i tot els països occidentals tenen tots ministeri de medi ambient i formació de grau superior
específica!

la malaltia.

Si bé és cert que dins el que anomenem ecologisme hi ha una gran varietat de models i de tendències
—n’hi ha que són més exigents i estrictes que d’altres, i n’hi ha que n’han fet un mitjà per guanyar-se
la vida—, ha sorgit tota una indústria que intenta donar sortida a les necessitats que com a societat i
com a ciutadans tenim per poder realitzar la part que ens toca. I s’han pres grans decisions polítiques
que afavoreixen que cadascú pugui sentir que forma part d’una gran estratègia global de protecció de
la nostra Terra, malgrat que sembli que es vulguin deixar per a un altre dia els problemes principals de
la humanitat a hores d’ara pel que fa als recursos i la contaminació: l’ús dels combustibles fòssils i la
superpoblació mundial. L’Administració haurà de començar a “moure fitxa” algun dia, però el que ha
mostrat l’ecologisme és que si la població promou uns canvis, al final s’instauren definitivament en la
nostra societat. Ens trobem per tant en una situació en què ningú no pot evadir-se del fet ecològic.
Depèn de cadascú que ho faci perquè hi creu de veritat o perquè tothom ho fa.
Fa temps que el comitè editorial de la revista Fer Salut es planteja que cal parlar de la sostenibilitat, del
reciclatge, de l’agricultura ecològica, de les energies renovables i de l’impacte que sobre la nostra salut
poden produir. Hem de pensar en el món que deixarem als nostres fills, però hem de començar també
a promoure uns hàbits més sostenibles i, per què no, més saludables. Hi ha encara dificultats per poder
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Ensenyar als més petits a respectar el medi

Cultivar un hort pot ser alhora una bona font

Gaudir del temps de lleure no ha de ser sinònim

ambient amb gestos quotidians és la millor

de distracció i una manera de viure una jubila-

de consumisme desaforat. Aquí et proposem

manera que es converteixi en un bon hàbit.

ció “sostenible”.

algunes idees d’oci sostenible.

dur una vida al més sostenible possible, però amb aquest número esperem poder ajudar-los.
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d’impulsar els hàbits saludables de la
població.
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L’ABS la Roca destaca...

Informació sobre
LA GRIP PEL NOU
VIRUS A (H1N1)
La grip és una malaltia viral que acostuma
a aparèixer durant l’hivern, i que causa
febre i simptomatologia respiratòria que
s’autolimiten amb uns dies de repòs. És una
malaltia contagiosa però de caràcter lleu..

L

a grip pel virus A és diferent de la grip
comuna perquè està causada per un
tipus de virus totalment nou, detectat per
primera vegada a Mèxic a principis d’aquest any
2009. Mitjançant la transmissió de persona a
persona, s’ha estès a la resta del món en forma
de pandèmia. La grip pel virus A, malgrat ser
fàcilment contagiosa, és més lleu que la grip de
tots els anys (grip estacional).
COM ES TRANSMET LA GRIP PEL NOU VIRUS A?
De la mateixa manera que la grip comuna:
• a través de petites gotetes que surten del
nas o la boca quan una persona malalta tus o
esternuda. Aquestes gotes i els gèrmens que
contenen poden propagar-se a les persones
que estan a prop i les respiren
• mitjançant el contacte directe. Les gotetes
poden dipositar-se a qualsevol superfície (taules,
baranes, telèfons,...) i sobreviure-hi durant un
temps. Si toquem aquestes superfícies i després
ens toquem la cara, els gèrmens poden entrar a
l’organisme i infectar-lo
El virus s’elimina per la mucositat nasal durant
els primers 5 dies de la malaltia.
QUÈ PODEM FER PER EVITAR EL CONTAGI?
El millor que podem fer és protegir-nos
amb unes bones pràctiques d’higiene. Les
mesures per evitar la transmissió dels
gèrmens són:
• utilitzar mocadors de paper d’un sol ús
per tapar-nos la boca i el nas quan tossim o
esternudem
• llençar els mocadors de paper després de ferlos servir
• rentar-se sovint les mans amb aigua i sabó
• mantenir una bona ventilació dels espais
tancats
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Feu servir mocadors de paper per
tapar-vos la boca i
el nas quan tossiu i
esternudeu.
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QUINS SÓN ELS SÍMPTOMES?
Els mateixos que els de la grip comuna però més
lleus:
• febre
• tos
• manca de gana
• mal de cap
• dolors articulars i musculars
• i poden acompanyar-se de secreció nasal, mal
de coll, nàusees, vòmits i diarrea.

adversos. Només s’han d’utilitzar en malalts
greus o que pateixen malalties cròniques
importants i sempre receptats per un metge o
una metgessa.

QUÈ HEM DE FER SI PATIM LA GRIP?
Davant la grip cal cuidar-se amb prudència i
tranquil·litat, de la mateixa manera que amb la
grip comuna:
• fent repòs
• mantenint una bona hidratació bevent molta
aigua
• mantenint una bona alimentació
• practicant una bona higiene
Es pot realitzar tractament simptomàtic amb
analgèsics (per exemple el paracetamol) per
disminuir la febre i alleujar les molèsties.

EXISTEIX UNA VACUNA CONTRA EL NOU
VIRUS A?
Encara no. És un virus totalment nou, i per
elaborar la vacuna cal conèixer-lo perfectament.
A més, la vacuna ha de garantir la seva eficàcia i
superar les proves de seguretat, i això pot trigar
setmanes a produir-se.

QUAN HEM DE CONSULTAR AMB EL CENTRE DE
SALUT?
Només hem de consultar en cas de patir malalties
cròniques, embaràs, presentar sensació d’ofec o
si els símptomes no milloren passats uns dies.
Els medicaments antivirals (oseltamivir,
zanamivir) no prevenen la malaltia ni són útils
un cop és té la infecció. A més, tenen efectes

Llenceu els mocadors de paper
després de fer-los
servir.
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Netegeu-vos les mans
després de tossir
o esternudar amb
aigua i sabó o amb un
preparat d’alcohol.

CAL FER EL DIAGNÒSTIC DE GRIP A?
Els consells i els tractaments són els mateixos
tant si es pateix la grip comuna com la grip
A, de manera que no val la pena realitzar la
determinació de la grip A en persones sanes.

El millor que podem
fer és protegir-nos
amb unes bones
pràctiques d’higiene
ON PODEM TROBAR INFORMACIÓ ACTUALITZADA SOBRE LA GRIP PEL NOU VIRUS A?
Als telèfons i webs següents:
• Sanitat Respon
(les 24 hores del dia): 902 111 444
• Web del Departament de Salut:
http://gencat.cat/salut/

4

Mercé Perez Veira
Metgessa de l’ABS la Roca del Vallès

Manteniu una
bona ventilació
dels espais tancats.
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Si us faciliten una
mascareta, poseuvos-la. Evitareu que
altres persones es
contagiïn.
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L’ABS la Roca destaca...

Les bones pràctiques ambientals,
l’aportació de l’abs a la

sostenibilitat

Conscients de que el dia a dia de la nostra activitat afecta la relació amb l’entorn
ambiental, hem introduït mesures en tot allò que depèn de nosaltres per tal de
reduir l’agressió al medi.

Basem les actuacions en:

Estalvi d’electricitat:
Enllumenat de baix consum

•
•
•
•

El reciclatge de residus
La compra de material
ambientalment correcte
L’estalvi d’energia
La reducció de material residual

Control de temperatura d’aparells d’aire
condicionat
Aparells informàtics i electrodomèstics de baix
consum
Programació d’equips informàtics per l’auto
apagat

Assessorats i analitzats per Salut i Medi, Centre

Plaques solars tèrmiques al consultori de

de Recursos per la Prospecció de la Salut i el Medi,

Santa agnès les quals aporten un 30% de les

empresa vinculada al Consorci Hospitalari de

necessitats de consum aigua calenta

Catalunya, hem aplicat les següents mesures en
col·laboració i amb l’ajut d’altres organitzacions:
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Auditoria energètica per reduir el consum

Compra de material ambientalment correcte:
Empreses proveïdores

Material d’oficina ecològic, bolígrafs, retoladors,
correctors...

Tòners reciclats
Paper Reciclat

Bosses recollida

Paper eixugamans i paper de lliteres
Radiovisiograf

aparell rx a la unitat

d’odontologia
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La Reducció de
material residual

Reutilització del paper d’oficina

Recollida selectiva

Cada cop més es té
en compte la salut
del nostre entorn
natural

Utilització de la xarxa informàtica

13

Utilització de tòners d’impressora reomplerts

Fundació Dr Trueta

Reducció de l’ús de gots de plàstic

Recollida de Medicaments en desús

Instal·lació d’aparell depurador d’aigua de

Recollida de material d’infermeria sense usar,

consum

caducat

Recollida de tòners d’impressora
Recollida de radiografies

Sabem que aquí no s’acaba, que encara
queda molt per fer.

Consorci de Residus del Vallès Oriental i
Ajuntament de la Roca

L’estalvi d’energia:

Recollida de Paper

Estalvi de paper:

que, cada cop més, tenen en compte la

Recollida d’envasos i plàstic

Ús de la història clínica electrònica

salut del nostre entorn natural, relacionat

Recollida de Piles

Distribució de comunicacions internes nomes

àmpliament i directament amb la nostra

Recollida de voluminosos (aparells informàtics i

en format digital

salut individual.

La consciencia personal i la col·lectiva poc
a poc van incorporant actituds i actuacions

altres objectes no reciclables.

Estalvi d’aigua:
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Consenur

Aixetes amb temporitzador i aixetes amb

Recollida de materials sanitaris perillosos

airejadors

Equip d’Atenció Primària
ABS la Roca del Vallès
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Dona i home

Com portar una vida

sostenible

l’existència d’aigua potable, aliments, vivenda segura i bones condicions socials
són factors que es poden veure amenaçats pel canvi climàtic, i és per això que
caldrà que adquirim certs hàbits ecològics perquè puguem gaudir de bona salut
a llarg termini.

2

Productes
de la llar

✖ Cal que evitem, sobretot, pintures, cosmètics
i detergents que continguin petroquímics. La

✖ Segons l’Agència Europea del Medi Ambient,

clau per escollir els productes menys nocius i

el 20% de les emissions de CO2 procedeix de

potencialment menys perjudicials per a la nos-

les llars. La utilització de productes ecològics

tra salut és estar informats. Per tant, cal que

en la nostra vida quotidiana farà que la nostra

ens fixem en les etiquetes i escollim, preferent-

llar sigui més “verda” i contribuirà a prevenir

ment, aquells productes etiquetats com a eco-

possibles problemes de salut que poden provo-

lògics o respectuosos amb el medi ambient.

car alguns components. El sol gest de fixar-nos

✖ En el moment que adquirim estris per a la

en el sabó que comprem per rentar els plats o

casa (ja siguin bombetes, electrodomèstics,

el desodorant que escollim pot evitar algunes

productes químics...) és quan tenim l’oportu-

irritacions als ulls, a la pell o al·lèrgies, i que

nitat de practicar el consum responsable. Per

els seus components nocius afectin el medi

fer-ho haurem de mirar si els seus components

ambient.

són reciclables, si són nocius per al medi o per a
la nostra salut i quins productes alternatius ens
proposa el mercat. De ben segur que, si ens hi

P

roposar-nos una vida més ecològica

fixem bé, tenim una bona alternativa als pro-

pot suposar importants beneficis en la

ductes més contaminants que ens ofereixen les

nostra salut i a la vegada representar

mateixes propietats.

un gest solidari i de compromís vers el medi

3

Els
teixits

ambient molt valuós. Aplicant petits canvis en les
nostres rutines podem aconseguir un progressiu

✖ Els materials sintètics que en els últims temps

augment dels avantatges que suposa viure de
manera més sostenible. Coneguem, tot seguit,

s’han generalitzat en la composició de les peces

el que podem fer per portar una vida més sana,

de roba poden ser, en alguns casos, els causants

natural i respectuosa amb el medi, alhora que

d’irritacions o de la falta de transpiració de la

estalviem energia.

pell. Cal parar atenció a les etiquetes dels teixits i mirar que en peces com la roba interior,
la composició sigui, si és possible, 100% cotó.
Els teixits de cotó eviten irritacions, al·lèrgies i
faciliten una correcta transpiració de la pell.

Normes bàsiques per ser “sostenibles”
✖ El reciclatge del plàstic, el vidre, el paper i la matèria orgànica són el primer
punt de les regles bàsiques per portar

5

Mobilitat
familiar

✖ Evitar fins on ens sigui possible el transport

1Alimentació
saludable

en automòbil i moure’ns en bicicleta, a peu o
en transport públic es pot convertir en un hàbit

✖ Últimament s’han incrementat els productes del supermercat que inclouen l’etiqueta que

molt saludable. Alhora que suposa un bene-

una vida sostenible. És important que

identifica els aliments com a “procedents de l’agricultura biològica”. El seu preu sol ser una

fici per al medi ambient pel fet de reduir la

tinguem l’hàbit de separar-los segons

mica més elevat que la resta, però a part d’això, què tenen aquests aliments de diferent? La

correspongui i dipositar-los al conteni-

principal característica d’aquests productes és que en el seu cultiu no hi han intervingut els

dor pertinent.

pesticides. Comprar productes biològics, si en tenim a l’abast, així com cultivar algunes fruites

✖ L’estalvi d’aigua i energia també són

o verdures amb un hort o un hort urbà, si ens és possible, suposa una major garantia de qualitat

principis bàsics per fomentar la sosteni-

dels aliments i una millora en la nostra dieta.

bilitat, i així evitar possibles problemes de
salut per a nosaltres i els nostres fills.
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L’aïllament
de la llar

contaminació, serà una millora per a la nostra
que fa a la salut, al mateix temps que bene-

salut perquè incrementarem l’exercici físic en

ficia el medi ambient i ens suposa un estalvi

les nostres rutines quotidianes.

✖ Per evitar un consum innecessari d’energia

econòmic com a conseqüència d’aquest es-

✖ Per als desplaçaments que requereixin la uti-

és bàsic que les portes i finestres de casa nos-

talvi energètic.

lització d’un automòbil hem de tenir en compte

✖ Per tenir una alimentació més saludable cal que evitem els productes que utilitzen farina refi-

tra tanquin correctament. D’aquesta manera

✖ És molt important disposar de reguladors

que un bon manteniment del nostre vehicle i

nada i additius. Si ens fixem en les etiquetes dels productes que comprem podrem diferenciar els

aconseguirem una temperatura òptima dins

de temperatura dins de casa i recordar que

una conducció suau poden reduir fins al 30%

✖ Es recomana actuar raonablement evi-

aliments que són més naturals dels que ho són menys.

la nostra llar sense malbaratar la calefacció

no és bo que faci calor o fred en excés dins

el carburant utilitzat. El benefici, en aquest cas,

tant els materials innecesaris i promo-

✖ Pel que fa als cereals, és recomanable introduir a la dieta cereals integrals, ja que el seu gra

o l’aire condicionat que tinguem en marxa.

de vivenda. Es recomana que la temperatura

serà tant per a les nostres butxaques com per

vent la reutilització.

porta més fibra i més nutrients.

Aquest gest ens beneficia a nosaltres pel

estigui sempre entre els 21º i els 24º.

al nostre planeta.
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Salut

El cistell de la compra,

fresc i ‘ecològic’

Etiquetatge de
la carn envasada

Etiquetatge del peix
envasat, fresc o congelat

• Número de referència o

•

Nom comercial

•

Nom científic

la carn amb l’animal

•

Mètode de producció

del qual procedeix.

•

Zona de captura

•

Forma de presentació

• La categoria comercial

obligatori sobre la closca, que

• País d’engreix

(només per al

• El preu per quilo

expressi el sistema de cria,

• País de sacrifici i número

fresc envasat)

el país d’origen i el número

• El país i la zona

Tots els ous de la categoria A

d’origen

o “ous frescos”, envasats o a

• El calibre, en

granel, blancs o rossos, aniran

alguns casos

marcats amb un codi imprès i

d’autorització sanitària

•

Pes net

distintiu del productor; per

de l’escorxador

•

Data de durada mínima

exemple: 3ES64010496

•

Data de caducitat
(per al fresc)

• ... ous de producció ecològica

•

Condicions de

• ... ous de gallines camperoles

conservació

• ... ous de gallines

• Data de durada mínima

•

Número de lot

o data de caducitat

•

Identificació del

• Pes i preu del paquet

•

Adreça

• Identificació del

•

País d’origen

membre de la Unió Europea

•

Etiquetatge en

del qual procedeixen els ous

• Denominació del tipus
de canal (vedella,

(per al congelat)

vaca, bou...)
• Denominació de la peça
(mitjana, filet, culata...)

• Preu per kg

• 1r dígit: codi del
sistema de cria:

criades en sòl
• ... ous de gallines

responsable comercial

responsable comercial
• Adreça

C

Ous

codi que ha de relacionar

• País de naixement

fer una alimentació equilibrada
és ja un objectiu compartit per
molts, però hi ha consumidors
que no es conformen amb la
tradicional dieta saludable. Ara
busquen productes biològics
conreats sense fertilitzants ni
químics, de manera natural i
curosa amb el medi ambient.

Fruita
i verdura

criades en gàbia
• 2n i 3r dígits: codi de l’Estat

llengua oficial

(ES en cas d’Espanya).

• País d’origen

• Dígits següents: codi de

ada vegada estem més conscienciats

Es recomana fer servir un cabàs o carret d’anar

Per a aquells que es decideixen a adaptar les

• Etiquetatge en

la província (2 dígits),

de la necessitat de seguir una dieta

a comprar per poder així estalviar-se les bosses

seves compres a la temporada, al mercat

• llengua oficial

del municipi (3 dígits),

saludable i equilibrada, ja que metges i

de plàstic, que representen un important

i a internet hi ha disponibles col·leccions

de l’explotació o granja

nutricionistes no deixen d’advertir-nos fins a quin

element contaminant. Actualment, a Catalunya,

de receptes que proposen plats elaborats

(la resta de dígits).

punt això pot beneficiar el nostre organisme. El

alguns centres comercials ja estan eliminant

amb els productes frescos que ofereix cada

nombre de productes disponibles en el mercat és

les bosses de plàstic enfront d’alternatives més

estació. Un dels principals defensors d’aquest

cada vegada major i no és difícil omplir el cistell

ecològiques.

d’anar a comprar amb els productes més variats.

• Els aliments ecològics

Sens dubte, la investigació i desenvolupament

són beneficiosos per al

del medi rural, no només han enriquit l’oferta,

consumidor, que té la

varietat

sinó que també l’han millorat. Però encara que

garantia que en el seu

pugui resultar paradoxal, hi ha qui recomana

cultiu no s’han emprat

tornar als orígens i recuperar algunes de les

fertilitzants,

antigues pràctiques agrícoles i ramaderes. És

organismes

a dir, aposten pel cultiu ecològic, aquell que és

genèticament o radiacions ionitzants

respectuós amb el medi ambient, prescindeix

que, després del consum del producte, puguin

part del patrimoni cultural d’un lloc.

preventiu, terapèutic o curatiu.

de la utilització de substàncies químiques (com

acabar perjudicant-lo. Els ingredients no agraris

• A Catalunya la demanda de productes

L’etiqueta dels aliments ha de recollir

ara pesticides i additius), i mima l’obtenció del

afegits estan limitats enormement, la qual cosa

ecològics és cada vegada més comuna. En

les

producte perquè no perdi les seves propietats

permet que l’aliment conservi totes les seves

trobareu en alguns centres comercials, botigues

fàbrica o comercials, els dibuixos

naturals abans d’arribar a la taula.

propietats nutritives.

especialitzades i en cooperatives ecològiques

i els signes relacionats amb

hàbit de consum és el moviment Slow

pesticides,
modificats

L’etiquetatge

comunitat autònoma de la

plantes siguin capaces de resistir a

L’etiquetatge ha de ser clar i ha d’indicar

qual provingui i el número

determinades plagues per si soles. Es

gastronòmica,

les característiques del producte, l’origen,

d’identificació de l’organisme de

volen educar el gust per

la composició, la forma d’obtenció i la

control en aquells productes que provenen de

cultius genèticament modificats que es

Food, al qual se sumen aquelles
persones que defensen la

considera que els aliments fets mitjançant

apreciar la qualitat de cada

caducitat. Per això, no es permet d’atribuir al

l’agricultura o ramaderia ecològica. Per a la

comercialitzen en l’actualitat (principalment

producte, aposten per una

producte alimentari propietats que no tingui,

majoria de consumidors, l’etiquetatge acaba

blat de moro i soja) són aptes per al consum. De

agricultura neta i sostenible, i,

ni destacar-ne propietats especials. A més

sent l’única forma d’identificar un producte

totes maneres, alguns sectors de la comunitat

en definitiva, entenen la cuina com a

queda prohibit indicar informacions de tipus

ecològic.

científica no descarten que a llarg termini es

indicacions,

les

marques

pugui descobrir que resulten perjudicials per
de

Biotecnologia i transgènics
També

entorn

de

a la salut i el medi ambient.

l’alimentació

saludable es parla sovint de les
possibilitats de la biotecnologia

• Comprar productes locals i de temporada

que s’encarreguen de supervisar tot el procés

el producte alimentari, i

agrícola, que és tota aquella

Canvi de Costums

ens permet alimentar-nos amb una despesa

de producció d’un producte per garantir al

ha d’estar col·locada

tècnica

• Alimentar-nos de manera saludable sent

econòmica i d’energia mínimes, ja que aquests

consumidor que és veritablement ecològic, on

a l’envàs. En el cas de

treball en laboratori canvia

www.vidasana.org

alhora respectuosos amb el medi ambient

aliments no han hagut de viatjar ni esperar

s’hi associen diverses famílies, i el tracte entre

l’etiqueta

el seu material hereditari. Així

www.ecoalimenta.com

comença des del moment que sortim a comprar.

emmagatzemats en una cambra frigorífica.

productor i client és directe, sense mitjancers.

hi ha d’aparèixer la
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ecològica,

que

aconsegueixen

mitjançant

que

el

Més informació:

algunes
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Salut a la llar

Ser pares

Transmetre

Llars respectuoses amb

el respecte
pel medi ambient

els recursos naturals

Respectar el medi ambient no ha de ser un esforç, sinó que ha de
convertir-se en un hàbit més per als nostres fills. Si acostumem
els infants a fer gestos ecològics en el seu dia a dia, aquests
hàbits formaran part sempre més de la seva vida. Així, els
garantirem un futur millor i que problemes com el canvi climàtic
redueixin el seu impacte quan siguin adults.

Escollir uns bons materials per a l’aïllament de
la nostra llar és un dels mètodes més eficaços
d’estalvi energètic. De fet, amb un bon aïllament, que
evitarà pèrdues innecessàries de fred i calor, podem
reduir a la meitat la nostra factura en energia.

H

i ha diverses mesures que podem dur

a envasos, plàstics i llaunes; i el marró per a la

a terme per tal de ser sostenibles i al

matèria orgànica. En el cas d’objectes més volu-

mateix temps estalviar. Si ens estem

minosos com electrodomèstics o ferralla, o d’al-

plantejant construir-nos una vivenda cal tenir

tres com els olis domèstics, es poden portar a

en compte que la correcta orientació de l’edifici

les deixalleries. També hem de ser curosos amb

aconsegueix reduir també la despesa energètica,

els olis que fem servir a la cuina; en comptes

s molt important que els nens i nenes

É

RECICLATGE

LLUM

ja que es treu el màxim profit de les hores de

de llançar-los per la pica podem posar-los en

agafin consciència de la seva responsabilitat

El reciclatge de paper

L’estalvi energètic de

llum solar. Una altra opció és instal·lar plaques

una garrafa de plàstic i dur-los a les deixalleries

en el futur del planeta, i això només

i cartró, vidre, plàstic i

la llar ha de recaure

solars fotovoltaiques, que aprofiten l’energia solar

quan estiguin plens.

ho aconseguirem amb una bona educació

matèria orgànica és indispensable per

també en els més

transformant-la en electricitat. Així mateix, és bo

mediambiental. Com a pares, hem de tenir molt

una bona educació mediambiental dels

petits. És la nostra feina ensenyar-los

que revisem el segellat de portes i finestres i els

Cases harmòniques amb el medi

present que aquesta educació comença en els

nostres fills. És molt bo que els nens i

a no malgastar electricitat i que en-

sostres, especialment els falsos sostres i parets,

Una tendència que comença a aixecar el cap tí-

nostres gestos. Si els nostres fills ens veuen

nenes col·laborin en el procés de reci-

tenguin que no es poden saltar la nor-

per on s’escapa bona part de l’energia.

midament és el de les cases bioclimàtiques. Es

reciclar, per exemple, ells també ho faran per

clatge, separant ells mateixos els ma-

ma d’apagar el llum cada vegada que

mimetisme. A més d’adoptar nosaltres una

terials segons s’escaigui i participant en

surten d’una habitació. Pel que fa a

Calderes de biomassa

jar-ne la construcció, es tenen en considera-

bona conducta ecològica, hi ha petits trucs i

la seva retirada mitjançant la col·locació

la calefacció i l’aire condicionat, hem

a l’hora d’escollir una caldera, també podem buscar

ció els factors mediambentals com són l’ori-

gestos que ens poden servir en aquest procés

pertinent en els contenidors de reci-

d’ensenyar als nostres fills que quan

la sostenibilitat triant una caldera de biomassa

entació, la ubicació geogràfica, la ventilació

educatiu dels nostres infants.

clatge de diferents colors. Un exercici

aquests sistemes estiguin en marxa,

enlloc d’una de tradicional. El seu funcionament

o el tipus de materials que s’escullen segons

interessant és que els infants escriguin

portes i finestres han d’estar tanca-

és similar al d’una caldera convencional, però amb

criteris ecològics.

i pintin uns cartells que col·locarem des-

des, i controlar amb ells que la tempe-

la particularitat que s’aprofita l’energia procedent

prés en diferents recipients destinats

ratura sigui l’adient (uns 24 graus és

de matèries orgàniques d’origen vegetal (restes de

Les llars intel·ligents

Els nens i nenes han

a separar la brossa segons sigui paper,

la temperatura ideal).

fusta i restes forestals, els anomenats pellets) com

Les anomenades llars intel·ligents controlen des

de ser molt conscients

vidre, plàstic o matèria orgànica. També

Recordem sempre que els nostres gestos

a combustible.

d’un ordinador central les estances interiors i ex-

del valor que té l’aigua

podem fer que els nens participin en la

de protecció del medi ambient són pri-

potable que cada dia brolla de les aixetes.

compra del supermercat, ensenyant-los

mordials perquè els nostres fills i filles

La importància de reciclar

interior, encendre els llums únicament quan es

Cal que conscienciem els nostres fills de

que és millor comprar envasos que in-

entenguin el valor de tenir cura del nos-

El reciclatge és un altre dels pilars per aconseguir

detecta la presència de persones a l’habitació,

la importància de l’estalvi d’aigua a nivell

cloguin el logotip d’envàs reciclat, així

tre planeta. El nostre exemple és l’educa-

una llar sostenible. Separar adequadament els re-

baixar o pujar les persianes depenent del nivell

domèstic. Petites coses com tancar l’aixe-

com evitar envasos individuals sempre

ció mediambiental més valuosa que els

sidus i dipositar-los en el contenidor corresponent

d’il·luminació, o activar el sistema de reg segons

ta mentre es raspallen les dents, dutxar-se

que sigui possible.

podem transmetre.

és un petit gest que contribueix a disminuir el

la humitat existent, són alguns dels avantatges

nombre de residus que arriben als abocadors.

d’aquestes vivendes. Una de les principals barre-

Recordem que el contenidor verd serveix per

res que caldrà superar perquè el parc d’aquestes

dipositar ampolles i pots de vidre; el blau per al

cases creixi és l’alt cost econòmic que ara com

paper, diaris, revistes i cartró plegat; el groc per

ara suposen.

AIGUA

enlloc de banyar-se o col·locar amb ells difusors a les aixetes de la llar serviran perquè
s’acostumin a no gastar aigua inútilment.
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Les escoles també contribueixen a l’educació de la sostenibilitat i
promouen molts petits gestos, com fer que els nens portin l’esmorzar
en carmanyoles en comptes d’utilitzar el típic embolcall d’alumini

tracta de vivendes en què, a l’hora de plante-

teriors de l’habitacle. Controlar la temperatura
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Gent gran

Viure jove

cultivant
el Futur

oci sostenible
Gaudir del temps de lleure no ha de ser sinònim de consumisme
desaforat. T’oferim algunes propostes que et permetran passarho bé ajudant de manera altruista els altres i t’ajudaran a
conscienciar-te sobre la importància del consum responsable.

Els avis d’avui tenen molts reptes
per endavant i un paper clau en la
contribució a preservar el medi
ambient. Una bona forma de participarhi és, per exemple, cultivant horts
urbans. representen no nomÉs
l’oportunitat de cultivar aliments
ECOLÒGICS, sinó sobretot l’oportunitat
d’iniciar una activitat social i familiar
QUE POT SER MOLT BENEFICIOSA.

E

S

i has de fer un regal a algú proper i el

coses tan senzilles com preparar-li un àpat

teu pressupost és ajustat, sempre pots

que li agradi a la persona, o convidar-la a un

optar per ser original i sorprendre’l amb

espectacle o a practicar la seva afició preferida.

un regal immaterial. El ventall d’idees per fer

Si tens temps i ets destre en manualitats, també

un regal d’aquest tipus és infinit i només depèn

pots regalar alguna cosa més artesana com un

de la imaginació del que fa el regal. Poden ser

àlbum de fotos o un calendari fet a mà.

ls horts urbans són solars que han estat

Per poder cultivar un hort cal està capacitat fí-

a la gent gran, i té com a objectiu la integració

arranjats per tal que la gent gran pugui

sicament per al treball agrícola, ja que és una

i col·laboració dels ciutadans en activitats de

Cadena de favors

gaudir de conrear la terra. Sovint es creen

feina dura i diària, tot i que molt gratificant. El

millora ambiental. La iniciativa és important no

No t’agrada planxar o cuinar però en canvi ets un expert ballarí o un apassionat de la informàtica

horts en zones recentment enderrocades catalo-

programa de participació de la xarxa d’horts ur-

només entre les persones que hi participen sinó

capaç de donar classes a altres, o tens disponibilitat per acompanyar alguna persona gran al metge

gant-les com a nous espais verds per al barri. Un

bans és una iniciativa destinada principalment

que es fa extensible a tot el teixit social que les

o per ajudar-la en les tasques diàries? Aquests són alguns exemples de serveis que els socis dels

exemple és Barcelona, on la iniciativa va començar

envolta, ja que es fan activitats que milloren la

bancs del temps es poden intercanviar entre si.

l’any 97 i en l’actualitat compta amb un hort urbà

seva qualitat de vida i ajuda a crear nous teixits

El funcionament d’un banc del temps és molt senzill. Tu ofereixes els teus serveis a altres a canvi

a cada districte. Els diferents municipis ja disposen

socials.

de temps. Quan tu fas una tasca per a un altre, enlloc de rebre una recompensa econòmica acu-

de diversos horts urbans. Els destinataris del pro-

mules temps, en el qual altres socis del banc faran coses per a tu.

empadronades al districte on està situat l’hort en

Quins beneficis aporta un hort
urbà?

el qual es vol treballar. El sistema d’adjudicació de

Com a beneficis per a la qualitat de vida po-

en el cas de Barcelona ciutat, la pàgina www.bancdeltemps.org t’ofereix un llistat dels que hi ha

les parcel·les varia depenent de cada ajuntament,

dríem destacar l’activitat física diària que

a cada barri. Allà et faran una petita entrevista per saber quines són les teves habilitats i quins

comporta tenir cura d’un hort, el fet d’estar a

serveis t’interessaria rebre.

grama són persones jubilades majors de 65 anys i

però acostuma a concretar-se mitjançant la for-

No cal que pateixis pel cost del serveis, ja que en els bancs del temps el diners no són moneda
d’intercanvi. Si vols ser soci només cal que truquis o t’adrecis als molts bancs del temps existents;

Els tres objectius principals del foment
de la xarxa d’horts urbans són:

l’aire lliure, i poder alimentar-se de verdures

1. Recuperar espais urbans per a ús públic.

els beneficis psicològics: els horts creen un

LA NORMATIVA

2. Proporcionar als jubilats i jubilades un

important teixit social de veïns que també

En determinades ciutats es fan adjudicacions espe-

espai per conrear. Aquest col·lectiu, que

conreen. Fomentar la socialització és un dels

Fent dissabte a casa segur que trobaràs

cials amb algunes parcel·les reservades per a per-

disposa de temps de lleure, pot aconseguir,

factors claus de l’hort, ja que sovint la gent

objectes que ja no fas servir, però que

sones amb discapacitats. Habitualment es regulen

mitjançant el treball manual, uns beneficis

gran s’està molt de temps tancada a casa o

les adjudicacions i el contracte té una durada de

socials, terapèutics i uns canvis d’hàbits im-

fent passar el temps per manca d’una activi-

Vacances solidàries

sis mesos, prorrogable fins a cinc anys. Els jubilats

portants per a la seva salut.

tat concreta per atendre. Els metges reconei-

Si no saps encara què fer aquest any en els teus dies de vacances, per trencar amb la rutina pots

sabenta’t si a prop de casa es fa un mercat

i jubilades han de seguir un model d’agricultura

3. Acostar les escoles al coneixement de la

xen la importància de l’activitat física diària i

apuntar-te a un camp de treball, una activitat totalment voluntària en què un grup de

d’intercanvi, i porta’ls-hi. Allà pots inten-

biològica i excloure del conreu els productes quí-

realitat agrícola. Els nens d’una ciutat no

la importància psicològica de tenir una ocu-

persones treballen en un projecte de caire social o cultural per millorar la zona on té

tar canviar-los per altres objectes de valor

mics (fertilitzants, pesticides). A més, cal que es

estan tan acostumats a veure com es con-

pació. A més, el horts permeten la recuperació

lloc el camp de treball.

similar que et facin falta.

comprometin a observar un reglament que regula

rea i com s’obtenen molts dels aliments que

de productes autòctons i poden servir com a

Als punt d’informació juvenil et diran com t’has d’inscriure, quin és el preu final i et donaran més

l’explotació de la parcel·la respectant-ne els límits,

consumeixen, acostumats a rebre’ls d’una

equipaments des dels quals es mostra als es-

informació sobre els objectius concrets del projecte. Els preus per participar-hi són força més

no comercialitzar la producció i no cedir o rellogar

manera més o menys manipulada.

colars i també als néts la pràctica de l’agricul-

econòmics que si hi anessis amb un viatge tradicional, i a més de fer voluntariat tindràs temps

tura biològica.

lliure per conèixer la zona i per compartir experiències amb la resta de membres del grup.

malització d’un contracte que autoritza a cultivar
una parcel·la de terreny amb productes hortícoles.

la parcel·la a altres usuaris.
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acabades de collir. Per una altra banda hi ha

Els mercats d’intercanvi

encara estan en bon estat, i tindràs la
temptació de llençar-los. No ho facis! As-

POTS TROBAR MÉS INFORMACIÓ A:
www.elteublogjove.blogspot.com
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