Declaració de política ambiental de l’alberg i centre d’activitats El Negre

Des del cor de la vall de la Riera d’Ogassa, enmig de cingles i envoltat de feixes,
s’erigeix l’alberg i centre d’activitats El Negre, un mas anterior al segle XIV que ha estat
rehabilitat respectant la seva essència centenària i amb criteris respectuosos amb el
seu entorn.
Essent conscients que, com tota activitat humana i tot consum, El Negre genera un cert
impacte mediambiental, el centre ha pres les següents mesures per reduir-los tant
com sigui possible, tant durant la seva rehabilitació com en el seu funcionament.
En la fase de rehabilitació s’han pres les següents mesures:
1. Les parets exteriors s’han ampliat amb pedra de l’entorn i s’han revestit de calç
amb el mètode tradicional, incloent perlita com aïllament tèrmic.
2. Part de la teulada s’ha aïllat amb suro natural, i les obertures consten de doble
vidre per a un major aïllament i estalvi tèrmic.
3. Les fustes velles s’han polit i reciclat en diversos usos de la mateixa casa.
4. L’energia elèctrica és generada mitjançant plaques solars fotovoltàiques, amb
suport puntual de generador.
5. L’energia tèrmica per a aigua calenta i calefacció és generada al 100% per
energia solar i biomassa (llenya del propi entorn).
6. S’ha minimitzat la distància entre els dipòsits d’aigua calenta i els punts de
consum, a fi d’evitar la necessitat d’una bomba de recirculació.
7. Contractació preferent de proveïdors de materials i serveis de la zona.
8. Evitar la contaminació per microones de telefonia i d’Internet disposant de
punts de connexió a la xarxa mitjançant cable i evitant les connexions sense fil.
9. Depuració de les aigües residuals en la mateixa finca.
Conscients que durant la seva activitat l’alberg també genera impactes
mediambientals, es prenen les següents mesures i compromisos per a minimitzar-les:

1. Informem d’aquesta política mediambiental i demanem als usuaris la seva
col·laboració per respectar-la, per reduir els impactes i complir els objectius
que s’estableixin.
2. Consum de productes preferentment de proximitat i amb criteris ambientals.
3. Separem selectivament els residus, facilitant informació als usuaris.
4. Compromís de complir la normativa mediambiental vigent i anar més enllà en
allò que sigui possible.
5. Usem productes biodegradables i reciclats.
10. Calefacció sectoritzada. Ús de bombetes de leds i temporitzades en els punts
comuns.
11. Tot i estar en una zona d’abundant aigua, els polsadors dels vàters són de doble
descàrrega i les dutxes són temporitzades.
12. Establir mesures d’avaluació dels resultats i objectius de millora.
Des de la Fundació Vidabona entenem que per assolir la sostenibilitat en el seu sentit
ple, cal que totes les nostres actuacions es regeixin pels principis de l’ètica, de manera
que el nostre fer local tingui en consideració el bé comú global, no només a nivell dels
recursos naturals i del medi ambient, sinó també a nivell social, cultural i econòmic.
És per això que, d’acord amb els nostres principis fundacionals, manifestem també el
nostre compromís amb la millora del país i del món a través de treballar per:
• La justícia social del nostre país, a través de difondre continguts, tallers i
experiències que ens permetin avançar en els camps de la democràcia
participativa, el diàleg i consens, una economia més justa, la mentalitat global,
la mitologia nacional catalana i universal i l’acció pacífica col·lectiva com a via
efectiva i positiva per assolir els reptes comuns.
• La salut de totes les llengües i cultures del món i la integritat i igualtat de drets
de totes les nacions de la terra, començant per la nostra, que és sobre la que
tenim possibilitat, dret i responsabilitat d’actuar.
• Les pràctiques que ens apropin a la pròpia consciència individual en estreta
connexió amb la consciència col·lectiva i universal.
• Establiment de ponts i xarxes amb altres centres dels Països Catalans per
potenciar-ne el coneixement i compartir continguts i experiències que
comparteixin aquests valors.
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