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Lectura del Manifest escolarLectura del Manifest escolarLectura del Manifest escolarLectura del Manifest escolar    
Dimarts, 5Dimarts, 5Dimarts, 5Dimarts, 5    de de de de junyjunyjunyjuny    de 2012de 2012de 2012de 2012    

La lectura del manifest "Tinguem cura del nostre planeta" ha estat l'acte institucional de 
celebració del Dia Mundial del Medi Ambient. Carla Macias López, Lidia Vicente Sánchez, 
Mariona Surrallés Roset, Carla Hidalgo Cañamero, Guillem Bel Roset, Carme Mohedano 
Aixalà i Alejandro Saiz Cañada, alumnes de primària 
de les escoles participants a l'Agenda 21 escolar han 
llegit aquest manifest, que van elaborar els centres 
educatius durant la I Trobada intercentres de 
l'Agenda 21 el passat mes de maig. Un manifest en el 
que han parlat per boca de l'aigua, un arbre, l'aire, un 
animal, l'energia, la terra i el planeta, i en el que han 
demanat a tots els nens i nenes que en tinguin cura: 
"La temperatura del planeta puja cada any. Recordeu: "La temperatura del planeta puja cada any. Recordeu: "La temperatura del planeta puja cada any. Recordeu: "La temperatura del planeta puja cada any. Recordeu: 
encara no tinc febre, però falta poc". encara no tinc febre, però falta poc". encara no tinc febre, però falta poc". encara no tinc febre, però falta poc".  

L'acte ha comptat, entre d'altres regidors, amb la 
presència de la regidora de Medi Ambient, Blanca Albà, i l'alcaldessa de la ciutat, Neus 
Lloveras, que ha recordat als infants que "és molt important tenir cura del nostre planeta, i "és molt important tenir cura del nostre planeta, i "és molt important tenir cura del nostre planeta, i "és molt important tenir cura del nostre planeta, i 
per això cal celebrar dies especials com el del Medi Ambient, però sobretot és important el que per això cal celebrar dies especials com el del Medi Ambient, però sobretot és important el que per això cal celebrar dies especials com el del Medi Ambient, però sobretot és important el que per això cal celebrar dies especials com el del Medi Ambient, però sobretot és important el que 
heu anat aprenent durant heu anat aprenent durant heu anat aprenent durant heu anat aprenent durant tot el curs amb el programa de l'Agenda 21 escolar. Gràcies per tot el curs amb el programa de l'Agenda 21 escolar. Gràcies per tot el curs amb el programa de l'Agenda 21 escolar. Gràcies per tot el curs amb el programa de l'Agenda 21 escolar. Gràcies per 
haverhaverhaverhaver----hi participat de manera tan activa". hi participat de manera tan activa". hi participat de manera tan activa". hi participat de manera tan activa".     

A continuació us redactem el Manifest: 

TENIM CURA DEL NOSTRE PLANETATENIM CURA DEL NOSTRE PLANETATENIM CURA DEL NOSTRE PLANETATENIM CURA DEL NOSTRE PLANETA    

Bon dia humans, cóm esteu? Em dic "augia""augia""augia""augia" i he vingut a explicar-vos la història de la meva 
vida. Visc a la terra des de fa molts i molts anys, encara no 
existíeu i jo corria entre les muntanyes,  volava pel cel i 
m'amagava sota terra. Avui estic amoïnadaestic amoïnadaestic amoïnadaestic amoïnada,  tinc por, 
necessito la vostra ajudanecessito la vostra ajudanecessito la vostra ajudanecessito la vostra ajuda. I ara que penso, és curiós però 
vosaltres no podeu viure sense mi, formo part de vosaltres. Què 
farem! Ens hem de cuidar entre nosaltres. Ja em coneixeu, 
no? Dons sí, el meu nom al revés és AIGUAAIGUAAIGUAAIGUA.  

Ara m'agradaria que penséssiu una mica. Creieu que podeu 
fer alguna cosa? Quan us renteu les mans què feu? Deixeu 
l'aixeta oberta? I quan us renteu les dents?. Per què no la 
tanqueu? Es clar, jo soc molt abundant no?  Com estic a 3/4 
parts del  planeta, no passa res. N'esteu segurs? 

La veritat és molt diferent. Estic mal repartidaEstic mal repartidaEstic mal repartidaEstic mal repartida, cada vegada 
em consconsconsconsumiu mésumiu mésumiu mésumiu més i no hi ha per no hi ha per no hi ha per no hi ha per a a a a tothomtothomtothomtothom. No oblideu que si 
voleu viure .... 

Heu de tenir cura de mi per tenir cura del nostre planeta.Heu de tenir cura de mi per tenir cura del nostre planeta.Heu de tenir cura de mi per tenir cura del nostre planeta.Heu de tenir cura de mi per tenir cura del nostre planeta.    

    

                                                            NotíciesNotíciesNotíciesNotícies    

NoticiesNoticiesNoticiesNoticies    
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Hola, em dic "erbra""erbra""erbra""erbra", i estic aquí per parlar amb vosaltres. He 
de fer-ho. No tinc altre remei. Vull seguir viu i depèn de 
vosaltres. Sí, sí de tots vosaltres. 

 Hola, em dic "erbra", i estic aquí per parlar amb vosaltres. He 
de fer-ho. No tinc altre remei. Vull seguir viu i depèn de 
vosaltres. Sí, sí de tots vosaltres. 

Fins fa poc, jo i els meus germans estàvem a tot arreu, érem 
una família nombrosa. Desafortunadament, ara ja no és 
així, ens feu caure, ens taleu, ens convertiu en fustaens feu caure, ens taleu, ens convertiu en fustaens feu caure, ens taleu, ens convertiu en fustaens feu caure, ens taleu, ens convertiu en fusta i (ufff).... 
soc un esser viu,i vull continuar viusoc un esser viu,i vull continuar viusoc un esser viu,i vull continuar viusoc un esser viu,i vull continuar viu,  soc un arbrearbrearbrearbre. 

Ja sabeu qui soc. Sense mi i els meus familiars no podríeu 
respirar. Si us plau ajudeu-me a viure. Feu un ús responsable 
de nosaltres. Si ens taleu, aprofiteu-nos al màxim i sobretot, 
planteu-ne de nous. Si ens cremem, apagueu el foc i desprès 
planteu-ne de nous. No feu mal ús del paper i utilitzeu paper 
reciclat. Salvareu a alguns dels meus germans. 

No oblideu que si voleu respirar, nosaltres també hem de 
respirar. 

Heu de tenir cura de mi per tenir cura del nostre planeta.Heu de tenir cura de mi per tenir cura del nostre planeta.Heu de tenir cura de mi per tenir cura del nostre planeta.Heu de tenir cura de mi per tenir cura del nostre planeta.    

 

Ara em toca a mi. Jo soc   "eria"."eria"."eria"."eria".  Ja podeu escoltar als arbres, 
saben de que parlen. I tant!  De fet, per a mi son 
fonamentals. Si no fos per ells, amb la quantitat de cotxes 
que hi han al món la contaminació ja se m'hauria empassat 
sencer. Però sense mi, tampoc i serieu vosaltres noooo? Potser 
heu après a viure sense respirar! Sense mi no es pot viure, Sense mi no es pot viure, Sense mi no es pot viure, Sense mi no es pot viure, 
sesesesense aire no, mainse aire no, mainse aire no, mainse aire no, mai. 

Sense menjar podeu  viure dies, fins i tot setmanes, sense 
aigua potser viviu uns dies, però sense aire només uns 
minuts. No teniu opció, m'heu d'escoltar, heu de deixar de 
contaminar ja. Camineu més, són el millor mitjà de 
transport. No veieu com estan algunes ciutats?. Gairebé em Gairebé em Gairebé em Gairebé em 
podeu tocar de la quantitat de contaminació que tincpodeu tocar de la quantitat de contaminació que tincpodeu tocar de la quantitat de contaminació que tincpodeu tocar de la quantitat de contaminació que tinc. Això 
ha de canviar i està a les vostres mans.  

No oblideu que  si voleu viure ... 

Heu de tenir cura de mi per tenir cura del nostre planeta.Heu de tenir cura de mi per tenir cura del nostre planeta.Heu de tenir cura de mi per tenir cura del nostre planeta.Heu de tenir cura de mi per tenir cura del nostre planeta.    

    

    

                                                            NotíciesNotíciesNotíciesNotícies    

NoticiesNoticiesNoticiesNoticies    
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Per fi, puc parlar. Jo soc en "lamina""lamina""lamina""lamina" i soc un esser viu. De fet 
som família. Vosaltres cada vegada sou més, consumiu més, 
ocupeu més, destruïu més. Tot el que feu es més i més i més però 
el nostre hàbitat és menys i menys i menys. 

Crec que ja us adoneu de qui soc. Soc un animalSoc un animalSoc un animalSoc un animal, un d'aquest 
que cada dia prega per continuar viucada dia prega per continuar viucada dia prega per continuar viucada dia prega per continuar viu, perquè està en perill. A 
on vivia ja no puc viure, heu canviat  l'entorn. Teniu aquesta 
capacitat. Altereu l'ecosistema sense pensar en les 
conseqüències per a mi i d'altres com jo.  I sabeu una cosa?, 
volem viure, volem gaudir del nostre planeta, perquè n'oblideu 
que també és nostre.  AjudeuAjudeuAjudeuAjudeu----nos, utilitzeu la vostra capacitat, nos, utilitzeu la vostra capacitat, nos, utilitzeu la vostra capacitat, nos, utilitzeu la vostra capacitat, 
la vostra tecnologia per protegirla vostra tecnologia per protegirla vostra tecnologia per protegirla vostra tecnologia per protegir----nosnosnosnos, no deixeu que ens matin 
per diversió.  

No oblideu que... 

 

Heu de tenir cHeu de tenir cHeu de tenir cHeu de tenir cura de mi per tenir cura del nostre planeta.ura de mi per tenir cura del nostre planeta.ura de mi per tenir cura del nostre planeta.ura de mi per tenir cura del nostre planeta.    

 

Ja he arribat. Perdoneu-me però no estic acostumada a 
parlar. Em dic "aigrene"."aigrene"."aigrene"."aigrene". Sempre estic canviant, però sobretot 
sempre m'esteu utilitzant. Consumiu petroli, per aconseguir-
me, feu preses per generar-me, fins i tot últimament soc més 
neta gràcies a vosaltres.  

Efectivament, soc l'energia. Ara que ja sabeu qui soc, us he de 
dir que està molt bé crear-me d'una forma neta, encara que 
podríeu fer més. Però no estic gens contenta de com 
m'utilitzeu. Heu d'estalviar, heu de consumir menys. Recordeu 
si consumiu menys energia, necessiteu menys i per tant s'ha de si consumiu menys energia, necessiteu menys i per tant s'ha de si consumiu menys energia, necessiteu menys i per tant s'ha de si consumiu menys energia, necessiteu menys i per tant s'ha de 
generar menys energiagenerar menys energiagenerar menys energiagenerar menys energia. Si us plau apagueu les llums si sortiu 
de la classe, tanqueu les finestres si fa fred, ... 

 No oblideu que ... 

 

 

Heu de tenir cura deHeu de tenir cura deHeu de tenir cura deHeu de tenir cura de    mi per tenir cura del nostre planeta.mi per tenir cura del nostre planeta.mi per tenir cura del nostre planeta.mi per tenir cura del nostre planeta.    

    

    

 

                                                            NotíciesNotíciesNotíciesNotícies    

NoticiesNoticiesNoticiesNoticies    
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Jo soc l'última. El meu nom es "arret""arret""arret""arret" i també estic en perill. 
Fer mal ús de l'aigua em destrossa, si hi ha massa  les 
inundacions se m'emporten, si hi ha poca em trenco, em 
surten esquerdes, fins i tot em torno desèrtica.  

Com ja heu esbrinat, soc la terra. No soc un pou sense fons, a No soc un pou sense fons, a No soc un pou sense fons, a No soc un pou sense fons, a 
on es poc fer de toton es poc fer de toton es poc fer de toton es poc fer de tot, las contaminació també m'afecta, i molt. 
Quan maltracteu a qualsevol dels meus amics que heu 
conegut abans o d'altres que avui no hi són, sempre,  i 
repeteixo ben fort, sempre, hem feu mal a mi. 

No oblideu que ... 

 

 

 

Heu de tenir cura de mi per tenir cura del nostre planeta.Heu de tenir cura de mi per tenir cura del nostre planeta.Heu de tenir cura de mi per tenir cura del nostre planeta.Heu de tenir cura de mi per tenir cura del nostre planeta.    

 

Jo també vull parlar amb vosaltres. Soc el planetaSoc el planetaSoc el planetaSoc el planeta, i tot el que 
heu escoltat dels meus amics és només una petita part del que 
passa al nostre món. Vosaltres també formeu part d'aquest 
món, de fet, sou els actors i les actrius principals. Qualsevol 
esser viu del planeta, qualsevol element, de fet tot el que ens 
envolta està afectat per la vostra actitud, per les vostres 
accions, sou la peça clau a aquest món. 

La meva vida, depèn de vosaltres, de la vostra capacitat per 
canviar i fer canvis. Per tot això us prego que m'escolteu. Si us 
plau, cada vegada sou més els que penseu que m'heu de 
cuidar cada vegada més. Jo ho veieu, any rere any, la meva 
temperatura puja. Recordeu, encara no tinc febre però em encara no tinc febre però em encara no tinc febre però em encara no tinc febre però em 
falta pocfalta pocfalta pocfalta poc. Si us plau ... 

 

 

 

 

Teniu cura de mi perquè jo soc el vostre planetaTeniu cura de mi perquè jo soc el vostre planetaTeniu cura de mi perquè jo soc el vostre planetaTeniu cura de mi perquè jo soc el vostre planeta    

    

                                                            NotíciesNotíciesNotíciesNotícies    

NoticiesNoticiesNoticiesNoticies    
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Conferència d'en Tomàs Molina Conferència d'en Tomàs Molina Conferència d'en Tomàs Molina Conferència d'en Tomàs Molina     

Dimarts, 5 de juny de 2012Dimarts, 5 de juny de 2012Dimarts, 5 de juny de 2012Dimarts, 5 de juny de 2012    

L'Auditori Eduard Toldrà s'ha omplert amb 350 escolars 
de la ciutat, a més d'un públic divers que no s'ha volgut 
perdre la conferència sobre clima i medi ambient del 
meteoròleg de TV3 Tomàs Molina que es feia a 
continuació de la lectura del manifest per part dels nens 
i nenes dels centres educatius adscrits a l'Agenda 21 
Escolar. 

En Tomàs ha estat simplement "solejat". Amb molta 
inspiració i una simpatia extraordinària ha explicat als 
assistents (mojoritariament infants) que passarà al 
nostre planeta si no actuem i canviem la nostra forma de pensar. ENs ha explicat les diferents 
opcions de cóm serà el nostre planeta d'aquí a 25 anys en funció del que fem. Durant la seva 
xerrada ha fet continues referències al manifest llegit prèviament. 

Finalment en Tomàs ha dedicat uns minuts als nens i nenes que han volgut la seva signatura 
com a record. 

 

 

Taula Rodona: Què  són les Smart Cities?Taula Rodona: Què  són les Smart Cities?Taula Rodona: Què  són les Smart Cities?Taula Rodona: Què  són les Smart Cities?    

DiDiDiDijousjousjousjous, , , , 7 de juny7 de juny7 de juny7 de juny    de 2012de 2012de 2012de 2012    

En el marc de la Setmana del Medi Ambient i la 1ª Fira Ambiental de Vilanova i la Geltrú, 
aquest matí s'ha celebrat una taula rodona sota el títol: "Què són les 'Smart Cities'?" 

Vilanova i la Geltrú treballa en un projecte per convertir-se en smart city o ciutat intel·ligent, 
liderat des de Neàpolis, l'Espai de la tecnologia i les idees, i amb la implicació d'altres 
departaments de l'Ajuntament. Precisament és a Neàpolis on s'ha celebrat aquest acte, en 
format de tertúlia radiofònica amb públic que posteriorment s'emetrà Canal Blau FM, al 100.4 
del dial radiofònic.  

NoticiesNoticiesNoticiesNoticies    

                                                            NotíciesNotíciesNotíciesNotícies    



 

 
-9- 

 
 

 

 

 

 

La taula rodona ha servit per resoldre qüestions com què són les Smart City, quins àmbits 
inclouen, quines experiències trobem fins ara al món i a Catalunya, o en quin punt ens 
trobem en ciutats com Vilanova i la Geltrú.  

Per això els ponents de la taula, moderats per 
Jaume Batlle, han estat Joan Carles Lluch, 
gerent de Neàpolis, com a representant de 
l'Ajuntament; Sergi Fernández de la Fundació 
I2Cat; Pedro Lisbona, soci-director de Doxa-
Aventia; i Josep Escarrà del Col·legi 
d'Ambientòlegs de Catalunya.  

Els assistents a l'acte han pogut conèixer més a 
fons aquesta iniciativa, que té molt a veure 
amb el Medi Ambient perquè promou l'estalvi 
energètic i la reducció de les emissions de C02, 
fent més intel·ligents àmbits com el transport, 
l'aparcament, la recollida d'escombraries o la 
despesa energètica.  

Una Smart City ha de ser un nou model de ciutat, més sostenible en termes econòmics i 
mediambientals, i posa de manifest la necessitat del treball conjunt entre l'administració 
pública, l'empresa privada, i la Universitat i els seus centres tecnològics. Per desenvolupar el 
nou paradigma de ciutat intel·ligent caldrà aplicar nous models de contractació i 
partenariat, les anomenades PPP (Public Private Partneship). 

 

Documentals Ambientals al CDocumentals Ambientals al CDocumentals Ambientals al CDocumentals Ambientals al Crrrria ia ia ia         &  Cinema a la pla&  Cinema a la pla&  Cinema a la pla&  Cinema a la plaça Lladonersça Lladonersça Lladonersça Lladoners    

DiDiDiDivendres, 8 de vendres, 8 de vendres, 8 de vendres, 8 de junyjunyjunyjuny    de 2012de 2012de 2012de 2012    

En el marc de la Setmana del Medi Ambient i la 1ª Fira 
Ambiental de Vilanova i la Geltrú, el divendres a la 
tarda s’ha fet una sessió especial amb la projecció de 3 
documentals del FICMA (Festival Internancional de 
Cinema de Medi Ambient). 

Posteriorment, ja entrada la nit, a les 22,30 hores de la 
nit a la plaça Lladoners s’ha projecta el documental “ El 
Garraf Submergit”, documental que ens mostra el fons 
marí del Garraf de l’espai Xarxa Natura 2000 i Costes del 
Garraf. També s’hamn pogut veure els diferents projectes que s’estan portant a terme, axií com 
la webcam que emiteix per internet 24 hores al dia 

 

 

                                                            NotíciesNotíciesNotíciesNotícies    

NoticiesNoticiesNoticiesNoticies    
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AMBIENTAAMBIENTAAMBIENTAAMBIENTA’’’’T T T T : : : : 1ª Fira1ª Fira1ª Fira1ª Fira    Ambiental a Vilanova i la GeltrAmbiental a Vilanova i la GeltrAmbiental a Vilanova i la GeltrAmbiental a Vilanova i la Geltrúúúú    

DiDiDiDiumenge, 10umenge, 10umenge, 10umenge, 10    de juny de juny de juny de juny de 2012de 2012de 2012de 2012    

Al llarg del matí de diumenge s'ha celebrat la primera edició de la 1ª Fira 
Ambiental de Vilanova i la Geltrú "AMBIENTA'T" amb un gran èxit de públic, 
participació i expositors. La Fira Ambiental, organitzada per l'Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, dins el programa 
d'actes de la Setmana del Medi Ambient, ha 
ocupat un total de 12.000 metres quadrats a 
l'aire lliure, distribuïts en diversos espais com 
la plaça de les Neus, la plaça de les Cols, la 
plaça Llarga i la plaça de les Casernes. 

La plaça de les Neus ha acollit l'Espai de 
l'Energia, amb una mostra molt àmplia i 
espectacular de més d'una vintena 
d'expositors. S'han pogut veure vehicles 
elèctrics de tota mena, cuines solars, i tot 
tipus d'energies renovables. La plaça de les Cols ha ofert un espai per l'artesania 
d'autor; i a la plaça Llarga s'han instal·lat 
els racons d'activitats de l'Agenda XXI 
Escolar. A tots els racons s'han fet tallers i 
activitats pels més petits uqe han gaudit d'un 
matí molt "sostenible". El Racó de les 
Paraules, el Racó de l'intercanvi, l'oca de la 
sostenibilitat, el racó dels projectes, el racó 
de la natura, ... i fins i tot el racó de les 
eRRRes han realitzat diversos tallers 
aprofitant l'entorn. A més a més s'ha 
traslladat per un dia la VI Mostra d'Art 
d'Objectes Reciclats i Reutilitzats al racó de 
l'Art a on s'ha pogut veure les creacions dels nens i nenes dels diferents centres 
educatius de la ciutat 

Finalment, la plaça de les Casernes ha tornat 
a acollir una nova edició del Mercat de 
Segona Mà i d'Intercanvi que, en aquesta 
ocasió ha doblat el nombre de participants 
amb més de 200 taules. El Mercat ha seguit 
comptant amb una Oficina de Canvi Local 
per poder utilitzar la moneda social de la 
ciutat, La Turuta 

    

                                                            NotícieNotícieNotícieNotíciessss    

 NoticiesNoticiesNoticiesNoticies    
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V/ Mostra DV/ Mostra DV/ Mostra DV/ Mostra D’’’’Art dArt dArt dArt d’’’’Objectes ReObjectes ReObjectes ReObjectes Reciclats i Reutilitzatsciclats i Reutilitzatsciclats i Reutilitzatsciclats i Reutilitzats    
Dimarts, Dimarts, Dimarts, Dimarts, 5 de juny5 de juny5 de juny5 de juny    dededede    2012201220122012    

El dimarts, dia 5 de juny coincidint amb el 
dia mundial del medi ambient s'ha 
inaugurat la VI Mostra D'Art amb Objectes 
Reciclats i Reutilitzats. A la inauguració 
hi ha assistit Blanca Albà, Regidora de 
Medi Ambient. L'exposició havia previst 
obrir les portes del 5 al 15 de juny al Centre 
de Recursos i Informació Ambiental. Degut 
a l'èxit de la Mostra, l'exposició es 
mantindrà fins al 30 de juny. 

Excepcionalment, i amb motiu de la 1ª 
Fira Ambiental a Vilanova i la Geltrú 
AMBIENTA'T, la Mostra es va traslladar a la 
Plaça Llarga dins l'Espai d'Agenda 21 
Escolar al Racó de l'Art. 

 

A la mostra hem pogut gaudir d'obres de 
nens i nenes de totes les edats (infantil, 
primària i secundària). La nota 
predominant de totes les obres ha estat la 
gran imaginació dels petits artistes, i la 
gran qualitat i realisme de totes les obres. 

 

Hem d'agrair a Escola La Ginesta, Escola 
Pasifae, Escola Sant Jordi, Escola Llebetx, 
Escola Pia, Col·legi Sant Bonaventura, 
Escola El Margalló, Escola El CIM, IES Baix 
a Mar, IES Manuel de Cabanyes la seva 
participació i sobretot als docents que han fet possible la participació dels seus 
alumnes. 

 

Bona feina! 
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Inauguració del Pati Sostenible a l'IES Joaquim Mir. Inauguració del Pati Sostenible a l'IES Joaquim Mir. Inauguració del Pati Sostenible a l'IES Joaquim Mir. Inauguració del Pati Sostenible a l'IES Joaquim Mir.     

Divendres, 22 de juny de  2012 

 

Ahir divendres a les 9:30 hores del matí es va inaugurar el Pati Sostenible a l'IES Joaquim Mir. 
A l'acte va assistir-hi Ariadna 
Llorens, Regidora d'Educació de 
l'Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú i Toni Ramírez en 
representació de l'equip 
coordinador d'Agenda 21 Escolar 
de Vilanova i la Geltrú.  

 

El projecte s'ha portat a terme 
gràcies a l'esforç de l'equip docent 
recolzat per la direcció del centre. 
A aquest projecte l'aportació de les 
bobines per part d'una empresa 
privada de Vilanova que a més a 
més va assumir el cost del transport, ens ha mostrat un camí a seguir per a futurs projectes. 

 

Però, no hem d'oblidar als actors i a les actrius principals d'aquest projecte. Els/les alumnes del 
centre han estat el recurs més important, ja que han fet diversos concursos de creativitat per 
decorar les bobines i han treballat durament per netejar i mantenir la zona en bones 
condicions. 

 

Ara el centre disposa d'un lloc d'esbarjo creat pels alumnes que és un espai disponible més al 
centre.  Estem esperant amb impaciència que faran l'any vinent per millorar aquesta zona. 

 

  

 

Felicitats 
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Experiències dels centres educatiusExperiències dels centres educatiusExperiències dels centres educatiusExperiències dels centres educatius    
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Decorat Sostenible al CoDecorat Sostenible al CoDecorat Sostenible al CoDecorat Sostenible al Col·legi Sant Bonaventural·legi Sant Bonaventural·legi Sant Bonaventural·legi Sant Bonaventura. . . .     
Divendres, 22 de juny de  2012 

 

Ahir divendres, al Col·legi Sant Bonaventura es va celebrar la festa de fi de curs. Aquest any 
però tenia alguna cosa especial. 
Fa setmanes, els alumnes d'ESO 
dirigits per la Rosa han estat 
treballant en un decorat molt 
especial. Aquest decorat no podia 
ser una decorat qualsevol, no . 

Després de madurar la idea van 
decidir fer un decorat Sostenible, 
és a dir, reutilitzant i reciclant 
ampolles, cartrons, llaunes, i 
qualsevol altre material han 
construït un decorat que no 
podem descriure amb una 
paraula perquè ens quedaríem 
curts. 

 

Els bons hàbits estan arribant a tot arreu. Les celebracions són importants però com les fem 
també comença a ser un factor clau. Aquests alumnes poden estar satisfets, han gaudit d'una 
festa "Sostenible". 

 

Des de l'equip d'Agenda 21 Escolar de Vilanova i la Geltrú agraïm i valorem molt positivament 
que els centres educatius de la ciutat pensin i actuïn de forma sostenible en qualsevol de les 
activitats que fan als centres i considerin que es un factor enriquidor per als seus alumnes 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            ExperiènciesExperiènciesExperiènciesExperiències    



 

 
-14- 

 
 

 

 

 

    
Espai de Comunicació VirtualEspai de Comunicació VirtualEspai de Comunicació VirtualEspai de Comunicació Virtual    

L’espai wiki d’Agenda 21 Escolar per tenir un espai interactiu per participar de les activitats  

ciutat, les activitats que estan programades, així com una sèrie de recursos educatius 
ambientals. 

A més, hi ha un espai de discussió, que esperem serveixi per intercanviar experiències i resoldre 
dubtes entre tots els agents implicats. 

Et convidem a que entris i participis! 

http://agenda21vng.wikispaces.com/http://agenda21vng.wikispaces.com/http://agenda21vng.wikispaces.com/http://agenda21vng.wikispaces.com/    
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RecursosRecursosRecursosRecursos    
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XESCXESCXESCXESC    ::::    

Adjuntem l’enllaç de la Xarxa d’Escoles per a la Sostenibilitat de Catalunya on podeu trobar 
notícies i informació de les activitats que estan fent a altres centres i xarxes. 

 

 

 

http://www.xesc.cat/xesc/index.php 
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Servei d’Educació AmbientalServei d’Educació AmbientalServei d’Educació AmbientalServei d’Educació Ambiental    

Agenda 21 Escolar Agenda 21 Escolar Agenda 21 Escolar Agenda 21 Escolar ––––    Vilanova i la GeltrúVilanova i la GeltrúVilanova i la GeltrúVilanova i la Geltrú    
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
ededededucacioambiental@vilanova.catucacioambiental@vilanova.catucacioambiental@vilanova.catucacioambiental@vilanova.cat    
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