Promovent la resiliència
Oportunitats i reptes de l’economia i la societat local en l’adaptació al canvi climàtic

Bones pràctiques per a un turisme sostenible.
Vilafranca del Penedès, Santa Maria de Palautordera, Amposta. 2018.

Són diversos els vectors en els que
podem incidir a l’hora de realitzar
bones pràctiques ambientals als
bars i restaurants. En una primera
fase es pot treballar en: aigua,
energia i residus.
Aigua: aquest bé escàs presenta moltes formes d’estalvi.
Aquestes poden ser adreçades tant als nostres clients com
als processos.

Clients: rètols indicant que facin un
ús adequat dels consums d’aigua
poden ser suficients per comunicar
la nostra política en estalvi d’aigua.

Processos: existeixen al mercat
sistemes d’eficiència com ara els
reductors de cabal

Fàcils d’instal·lar i gens costosos.
Barregen aire i aigua i poden
estalviar fins a un 25% del consum.

El contingut d’aquesta publicació no reflecteix l’opinió oficial de la Unió Europea. La responsabilitat de la informació és assumida
completament pels autors.
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Energia: diversitat de formes d’estalvi. S’inicia amb un
bon diagnòstic, identificant què produeix els màxims
consums. Habitualment sol ser l’ACS (aigua calenta
sanitària) i la climatització (refrigeració i calefacció).

Bombetes: tot i que ja per llei totes han
de ser de baix consum, es poden
canviar pel sistema LED (light emitting
diode) que poden arribar a estalviar
entre un 50 i un 80% del consum.

Sensors de moviment per ascensors,
passadissos, lavabos i altres estances
que durant temps no hi hagin clients.

Adquirir electrodomèstics de baix
consum dins l’àmplia gamma
d’aparells que ofereix el mercat.
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Residus: Inicialment cal aplicar la màxima de les 4R de
la gestió de residus (reduir, reutilitzar, reciclar,
recuperar).

Reduir: en la política de compres
podem optar per escollir productes
que tinguin el menor embalatge
possible (en la mesura del possible pots
i caixes grans,....).

Reutilitzar: per què no convertim els
residus
orgànics
(convenientment
separats) en compost per al jardí o les
jardineres mitjançant un compostador ?

Reciclar i recuperar: No cal dir que tots els residus generats han de tenir una correcta
gestió, amb una destinació final adequada (contenidor específic, put verd,...). En la
mesura del possible es poden recuperar productes per fer-ne un nou us, per exemple,
en l’àmbit de l’hoteleria i hostaleria podem recuperar els olis emprats per fer sabons,
o bé, recuperar les ampolles de vidre per fer-les servir de nou.
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