
INDICADORS

INDICADORS feNOlògICS
L’oreneta (Hirundo rustica) és un 
ocell migrador que arriba al país 
amb la primavera consolidada. 
Aquest any se la va veure per 
primer cop durant el pont de 
Primer de Maig a les rodalies de 
Barcelona. No se les sol veure a 
les ciutats doncs se senten més 
còmodes en els espais rurals. 
Poc abans van arribar els falciots 
(Apus apus), un ocell semblant 
a l’oreneta però d’una família 
diferent. El falciot si que viu i fa 
el seu petit niu a Sarrià, sota vola-
dissos de teulades, forats a les 
parets o a les branques d’arbres.

CAleNDARI feStIu I AgRíCOlA
L’abril d’aquest any, més calent 
del normal, ha avançat les hor-
talisses de l’hort. S’ha fet bones 
collites de faves, pèsols i tira-
becs, i les tomaqueres estan molt 
florides i fins i tot amb els primers 
tomàquet que, tanmateix, no ma-
duraran fins a finals de juny. Els 
alls s’han de començar a collir la 
segona meitat de maig.
El 9 de juny es el dilluns de la 
Segona Pasqua i, des de finals 
del segle XIX, es fa la Romeria 
del Ram a la basílica del Sagrat 
Cor del Tibidabo.

INDICADORS AStRONòmICS
Fases de la lluna
Nova: 28 de maig 20:40 h
Creixent: 5 de juny, 22:39 h
Plena: 13 de juny, 6:11 h
Minvant: 21 de maig, 14:59 h
Sortida i posta del Sol 
(Barcelona)
19 de maig: 06:30 - 21:07 h
16 de juny: 06:18 - 21:27 h

INDICADORS ClImàtICS
16 d’abril al 16 de maig
Observatori Fabra
Temperatura mínima:
20 d’abril: 8,6 ºC
Temperatura màxima: 
10 de maig: 24,3 ºC
Precipitació: 19,0 litres
Zona universitària: 
Temperatura mínima: 
26 d’abril: 10,2
Temperatura màxima: 
10 de maig: 24,7 ºC
Precipitació: 16,5 litres
Observació: 
L’abril ha registrat temperatures 
mitjanes més altes del normal, tot 
i no haver-hi cap calorada (la tem-
peratura màxima a l’Observatori 
Fabre va ser de 22,2 ºC el dia 13). 
I, per ara, el maig no compleix en 
absolut la dita popular de que “pel 
maig, cada dia un raig”: a mitjan 
mes només s’ha recollit 1,3 litres 
als observatoris del barri.

CONCePteS

ReSIDu ZeRO I 
“CRADle tO CRADle”
Com a resultat de la implantació 
de la cultura d’un sol ús i de 
l’obsolescència programada, la 
quantitat de residus municipals ha 
augmentat en les darreres dècades. 
A més de la quantitat, la diversitat  
en la composició d’elements de 
rebuig encara fa la gestió municipal 
de residus més difícil. 
Hem de ser conscients, però, que la 
generació de residus depèn de les 
decisions de cadascú de nosaltres 
en les nostres parcel·les de cores-
ponsabilitat com a consumidors i 
empreses, ciutadans i administra-
cions, centres de recerca, educatius 
i culturals. I, hem de reconèixer que, 
en ser consumidors, som genera-
dors d’escombraries.
A Sarrià no ens col·lapsen les 
escombraries, perquè hi ha cinc 
recollides diàries per mantenir un 
barri net. Cinc recollides, perquè 
confonem els contenidors (o les 
papereres) amb abocadors des-
controlats. Cinc recollides perquè 
les portes de les cases s’omplen de 
bosses de brossa sense respectar 
els horaris. Cinc recollides que 
paguem nosaltres.
Les escombraries recollides són 
conduïdes a les plantes de reci

clatge, en el millor dels 
casos, o a l’abocador o 
a la incineradora, en el 
pitjor. Ara bé, el futur no 
passa ni per les incinera-
dores ni pels abocadors, 
que són només una res-
posta d’emergència, no 
la solució. No compleixen 
els requisits ambientals 
que, finalment, també repercuteixen 
en la nostra salut. 
Així doncs, el futur passa per mirar 
d’anar cap al «residu 0» i per la 
idea «cradle to cradle». 
Pel «residu zero» no ens queda 
més remei que minvar els residus i 
mirar de reciclar tant com es pugui. 
Podem destriar, per exemple, la 
fracció orgànica d’altrels residus, ja 
que es pot transformar en compost. 
I cal evitar envasos i embalatges 
que siguin més difícils de reutilit-
zar, com ara el tetrabrik. Quant al 
plàstic, reciclem-lo també i evitem 
especialment les ampolles PET,  
que tenen antimoni. 
Quant al moviment «cradle to 
cradle», fa servir una metàfora, 
que, literalment, vol dir del bres-
sol al bressol, pel nom anglès. És 
una proposta de re-dissenyar la 
producció que ve de la biologia, i 
que proposa produccions cícliques: 
que el material de desfet d’un cicle, 
sigui la matèria primera d’un altre 

cicle. Així no s’eliminen definitiva-
ment residus molt valuosos, que, 
a la natura o als humans, ens ha 
costat molt de temps o d’energia 
de fabricar. Provem-ho? No ha de 
costar tant. I, si no ho fem, quina 
imatge tindran de nosaltres els 
arqueòlegs del futur?

AgeNDA
eCOjORNADA
dissabte 28 de juny
L’Ecojornada de la Casa Orlandai 
s’ha passat al dissabte 28 de juny 
per poder fer una presentació pú-
blica al barri del web Mapa Verd / 
Barcelona Més Sostenible.

ContaCte:
Comissió Ecològica de la Casa 
Orlandai (Ecocomissió)
Casa Orlandai, carrer Jaume 
Piquet 27, 08017 Sarrià
Telèfon: 93 252 42 62
mapaverd@casaorlandai.cat

El Mapa Verd: cap a una gestió sostenible dels residus


