La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra convoca la 16a edició del
Concurs d’aparadors de Nadal 2013 obert a la participació de tots els establiments
del país. El Centre Andorra Sostenible col·labora un any més en aquest certamen
atorgant un premi a l’aparador més sostenible. Si voleu optar a aquest guardó,
podeu seguir aquests consells pràctics.

aparadors i l’encesa de l’enllumenat marquen
l’arribada del Nadal. Tota aquesta decoració i il·luminació suposa,
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Al Centre Andorra

Sostenible estem a la vostra
disposició per a aclarir dubtes o
resoldre consultes sobre aquest i
altres temes de sostenibilitat.

Ens trobareu a:

C/ Prat de la Creu, 62-64, 1a planta
(Departament de Medi Ambient)
AD500 Andorra la Vella
www.sostenibilitat.ad
andorrasostenible@andorra.ad
Telèfon: +376 875 771
I també a les xarxes socials:

però, un increment important de la despesa energètica i del volum de
deixalles que l’establiment assumeix un cop han passat les festes.
No obstant això, existeixen iniciatives que aposten per la sostenibilitat de
les festes de Nadal i contribueixen a reduir aquest excés de consum de
recursos (materials, energia i aigua) i de generació de residus.
I és que, per despertar l’interès de les persones que passegen pels nostres
carrers, no cal que els aparadors siguin insostenibles. Es poden aconseguir
efectes d’il·luminació i decoració impactants, atrevits i atractius utilitzant
criteris de sostenibilitat a l’hora de dissenyar-los i muntar-los. Es tracta, per
exemple, de:
• Decorar reutilitzant objectes o materials de rebuig del mateix
establiment o que tingueu a casa, com ara pots de vidre, ampolles,
llaunes, cartró o xapes, entre d’altres.
• Utilitzar productes sostenibles per a folrar, pintar o encolar.
Sempre és millor folrar que pintar, però si heu de pintar o encolar,
feu servir productes ecològics (ecoetiquetats) o alternativament
productes amb una menor càrrega de dissolvents o altres
components tòxics com el mercuri o el plom.
• Utilitzar materials certificats. Per exemple, la fusta pot ser una
bona alternativa, però només la que presenta segells de
certificació com FSC i PEFC té assegurat un origen sostenible,
ambiental i socialment correcte.
• Pel que fa a la il·luminació, cal evitar que sigui excessiva, tant en
nombre de punts de llum, com en el tipus de bombeta (millor de
baix consum), com en l’horari d’il·luminació. N’hi ha prou d’activar
l’enllumenat des de la caiguda del sol fins que ja no hi ha gaires
vianants al carrer (de les 17 h a les 22 h, per exemple), ajudant-vos
de programadors en cas que sigui possible.
• Pel que fa al tipus d’enllumenat, cal esmentar la il·luminació LED
com una alternativa sostenible a tenir en compte, tal com alguns
de vosaltres heu apuntat -gràcies per contribuir a millorar!
I un cop hagi passat el Nadal, penseu a guardar i reutilitzar tot allò que
pugueu per a Nadals posteriors. Si no, doneu un final correcte a aquests
materials de rebuig portant-los a reciclar al lloc adequat (contenidors de
recollida selectiva o deixalleries).
Tornant al tema del concurs d’aparadors, l’any 2012 el comerç guardonat
amb el premi a l’aparador més sostenible va ser el supermercat VERITAS,
amb una proposta en la qual els ornaments de l’aparador i del conjunt de
la botiga estaven fets de materials reutilitzats: un gran arbre de Nadal
creat amb oueres i garlandes de motius nadalencs fetes amb fusta de
palets recuperats de la deixalleria. Els treballs de decoració van anar a
càrrec de l’Aula Taller de la Massana, centre educatiu amb el qual el
comerç col·labora periòdicament i que a més és Escola Verda.

