Nota de premsa
Terrassa, 30 de gener de 2014

La BD4 i la BD6 aconsegueixen el Distintiu de
garantia ambiental atorgat per la Generalitat
Ambdós equipaments promouen l’ecoeficiència i la sostenibilitat

El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, a través
de la Direcció General de Qualitat Ambiental, ha atorgat el Distintiu de garantia de
qualitat ambiental a les biblioteques del Districte 4 i del Districte 6 de Terrassa, que
han participat en un projecte pilot amb l’objectiu de millorar la qualitat ambiental dels
equipaments públics.
Aquesta ecoetiqueta s’ha atorgat a un total de 14 biblioteques “sostenibles” de les
comarques del Barcelonès, el Baix Llobregat, el Bages, l’Alt Penedès, el Maresme i
el Vallès Occidental.
El Distintiu de garantia de qualitat ambiental s’adreça a les biblioteques i museus i
s’emmarca en el sistema d’etiquetatge ecològic de productes i serveis gestionat per
la Direcció General de Qualitat Ambiental. Es tracta d’un sistema d’etiquetatge
ecològic voluntari de qualificació, que identifica i certifica de manera oficial que certs
serveis tenen una afectació menor sobre el medi ambient i que compleixen amb uns
criteris ambientals establerts prèviament.
En concret, aquesta certificació s’adreça a les biblioteques i museus, de titularitat
pública o privada, que disposen d’uns criteris que promouen l’ecoeficiència i la
sostenibilitat ambiental, i se centren en optimitzar el consum de l’energia i l’aigua,
reduir la generació de residus i augmentar l’ús de productes i serveis ambientalment
preferibles.
La BD4 i la BD6 formen part de la BCT Xarxa, xarxa municipal de biblioteques
públiques, que té com a objectius principals satisfer les necessitats de formació,
lectura i informació de la ciutadania de Terrassa, així com fomentar i promocionar la
lectura.

terrassa.cat
Servei de Premsa
Àrea de Presidència
Raval de Montserrat, 14
08221 Terrassa
Tel. 93 739 70 05
premsa@terrassa.cat
www.terrassa.cat

facebook.com/ajterrassa

twitter.com/ajterrassa

La Biblioteca del Districte 4 es va inaugurar el 23 d’abril de 2007 i disposa d’una
superfície útil de 1.176 m2. Compta amb una col·lecció de 34.477 documents; 137
títols diferents de revistes; 4.619 DVDs de cinema, sèries i documentals; 3.406 CDs
de música i 5.609 llibres infantils. La BD4 destaca per la seva especialització en
sèries de TV, tant per a un públic infantil com adult.
Per la seva banda, la Biblioteca del Districte 6, va obrir les seves portes el 18 de
febrer de 2006, fruit del trasllat de la biblioteca de barri Sant Llorenç del Munt, de la
qual va rebre part del seu fons bibliogràfic. L’equipament està concebut com un gran
aparador obert a la Rambla, un espai acollidor i modern que dóna servei a tot el
Districte IV. Actualment, la BD6 disposa d’un fons de 35.460 documents i compta
amb un fons especialitzat en fotografia i cinema.
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