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II Trobada Intercentres PrimàriaII Trobada Intercentres PrimàriaII Trobada Intercentres PrimàriaII Trobada Intercentres Primària    

 

Descripció: Coincidint amb la proximitat del dia  de la terra, es farà una 
trobada per preparar el manifest escolar  

Agenda: 

11:30: Introducció/presentació 

11:40: Activitats ambientals a l'escola (els alumnes de cada centre participant 
explicaran el seu projecte ambiental 

12:15: Treball en grup. S'escollirà el tema a tractar en el manifest del 5 de juny. 

13:00: Elecció dels alumnes que llegiran el manifest. 

13:30 Fi de la trobada 

HORARIHORARIHORARIHORARI::::            Dijous 18 d'Abril  de 11'30 hores a 13'30 hores    

LLOC:LLOC:LLOC:LLOC:  CRIA  C/ Bonaire, 1 

 

 

 
VII Trobada Intercentres SecundàriaVII Trobada Intercentres SecundàriaVII Trobada Intercentres SecundàriaVII Trobada Intercentres Secundària 
 

Descripció: Coincidint amb la proximitat del dia de la terra es prepararà una 
jornada a on els centres podran explicar i mostrar els seus projectes. Aquest any 
volem preparar una agenda de treball per donar oportunitats a tots els centres a 
mostrar-nos tot el que han fet. 
 
12:00: Introducció/presentació 
 
12:10: Projecte AG21 al centre. Els alumnes dels centres participants exposaran el/s 
projecte/s que estan realitzant a l'escola.  
 
14:00: Compartim experiències. Treball en grup per a aclarir dubtes. 
 
14:15: Projecte de Ciutat. A la trobada de l'any anterior ja vam començar a 
parlar d'aquest projecte. Aquest any donarem un pas mes. 
 
14:30 Fi de la trobada 
 

HORARI:HORARI:HORARI:HORARI:    Divendres de 12'00 hores a 14'30 hores 

LLLLLLLLOC:OC:OC:OC:  CRIA  C/ Bonaire, 1 
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El Garraf Submergit a l' Escola L'Arjau El Garraf Submergit a l' Escola L'Arjau El Garraf Submergit a l' Escola L'Arjau El Garraf Submergit a l' Escola L'Arjau     

Dimarts, 26 de febrer de 2013Dimarts, 26 de febrer de 2013Dimarts, 26 de febrer de 2013Dimarts, 26 de febrer de 2013    

L'Escola Arjau, concretament els alumnes de 6è, estant preparant una visita pels Colls del 
Garraf per a conèixer l'entorn i l'ecosistema. Per a profunditzar mes en el tema l'equip directiu 
de l'Escola conjuntament amb  l'equip 
d'Agenda 21 Escolar del Departament de Medi 
Ambient de l'Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú han coordinat una activitat per a 
conèixer el fons marí de la nostra costa, el 
Garraf Submergit. Per això la col·laboració 
del Departament de Medi Ambient amb el 
Consorci dels Colls i Miralpeix - Costa del 
Garraf ha estat fonamental.  

 

Gràcies a aquesta col·laboració s'ha pogut 
preparar una Xerrada dedicada a conèixer 
l'ecosistema marí del Garraf, quin és el seu 
estat, què s'està fent per a conservar-lo i 
quelcom relacionat amb els Colls. La Xerrada ha estat conduïda per  Enric Garriga, que una 
vegada ha finalitzat ha donat pas a l'emissió del documental "El Garraf Submergit" dirigit 
per l'Associació Promar. 

 

El documenta ens mostra l'estat actual del fons 
marí de la costa del Garraf, així com, les 
tasques que s'estan realitzant per a recuperar 
el fons marí. També ens mostra la situació de 
la posidònia i com està reaccionant davant 
l'arribada d'altres plantes invasores d'origen 
tropical. El documental també ens mostra, 
l'observatori marí Obsea, que té com a objectiu 
principal és disposar d'un banc de dades de 
probes per al desenvolupament 
d'instrumentació oceanogràfica i ser un 
observatori a poca profunditat de diferents 
paràmetres del medi marí. OBSEA facilita 
dades en temps real d'observacions marines, 
mantenint una base de dades actualitzada 
amb els registres històrics mitjançant d'utilització de les noves tecnologies de connexió. A més 
a més. Obsea disposa de dos webcams connectades a Internet les 24 hores del dia, a on podem 
veure el fons marí i la superfície. 

 

 

                                                            NotíciesNotíciesNotíciesNotícies    

NotíciesNotíciesNotíciesNotícies    
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Desprès de veure el documental, els alumnes han fet preguntes relacionades amb el 
documental, mostrant interès en la forma de capturar les dades, alguns coneixien l'existència 
de la webcam Obsea en temps real, i d'altres es feien preguntes curioses com per exemple " com  

poden escriure sota l'aigua els busos que estan prenen dades?.  

La setmana segúent van completar l'activitat amb una visita pels Colls a on van poder  viure 
en primera persona l'experiència de caminar pels Colls i veure in situ el que ha pogut gaudir 
al documental. 

 

L'equip d'Agenda 21 Escolar anima a tots els centres educatius de la ciutat a apropar-se més 
al mar i a transmetre que el fons marí també és molt valuós i hem de treballar força per 
mantenir-lo i/o recuperar-lo. 

http://www.collsmiralpeix.cat/ca/lobservatori/obsea/9/ 

http://www.obsea.esAquestes activitats són fonamentals per a l'Educació ambiental. 

 

Xerrada Eficiència Energètica a l’IES Francesc Xavier Lluch i Rafecas Xerrada Eficiència Energètica a l’IES Francesc Xavier Lluch i Rafecas Xerrada Eficiència Energètica a l’IES Francesc Xavier Lluch i Rafecas Xerrada Eficiència Energètica a l’IES Francesc Xavier Lluch i Rafecas     

DimDimDimDimecresecresecresecres, 2, 2, 2, 20000    de de de de     marçmarçmarçmarç    de 2013de 2013de 2013de 2013 

El passat dimecres 20 de març, l’equip d’Agenda 21 Escolar de Vilanova i la Geltrú va 
organitzar una Xerrada d’Eficiència Energètica a la sala d’actes de l’ Institut Francesc Xavier 
Lluch i Rafecas oberta a tots els alumnes i docents del centre.  

 

David Alonso de CO2.0,   expert en eficiència 
energètica ens va introduir a tots els assistents a 
conceptes en ocasions nous per a molts assistents, 
com l’Auditoria Energètica, la petjada de 
carboni,  l’estalvi energètic o l’ús de les energies 
renovables. En David, també va tractar un tema 
molt específic com són el conjunt de millores que 
es poden fer als centres educatius per a millorar 
el consum energètic. 

 

La iniciativa de l’equip coordinador d’Agenda 21 
Escolar ha estat valorada molt positivament a 
tots els centres educatius a on s’ha realitzat, com 
una activitat propera als alumnes  i pràctica (les 
Xerrades es realitzen als mateixos centres) que sempre es benvinguda en temps de crisi.  

 

                                                            NotíciesNotíciesNotíciesNotícies    
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Els centres educatius de Vilanova i la Geltrú s'adhereixen a L'Hora del PlanetaEls centres educatius de Vilanova i la Geltrú s'adhereixen a L'Hora del PlanetaEls centres educatius de Vilanova i la Geltrú s'adhereixen a L'Hora del PlanetaEls centres educatius de Vilanova i la Geltrú s'adhereixen a L'Hora del Planeta    

Divendres,Divendres,Divendres,Divendres,    22222222    de de de de     marçmarçmarçmarç    de 2013de 2013de 2013de 2013 

Fa set anys que l'ONG WWF (World Wide Fund For Nature) promou una campanya de 
sensibilització a nivell mundial en defensa del medi ambient i en contra del canvi climàtic 
sota el nom de "l'Hora del Planeta".  

 

Aquesta iniciativa consisteix en que empreses, organitzacions i ciutadania apaguin tots els 
llums durant una hora. Enguany se celebrarà aquest dissabte, 23 de març, entre les 20.30 i les 
21.30h.  

 

L'Ajuntament de VNG s'ha volgut sumar un any més a aquesta iniciativa, atesa la voluntat, 
recollida en el seu Pla d'Actuació Municipal 2011-2015, d'incorporar la Responsabilitat Social 
com a eina estratègica en la seva gestió i donada la necessitat de donar compliment al Pacte 
d´Alcaldes, que preveu la reducció en un 20% de les emissions de gasos d´efecte hivernacle 
(GEH) al municipi abans de 2020. 

 

Des del consistori es vol posar de manifest la 
importància de participar en gestos 
simbòlics com el de dissabte, ja que són 
accions com aquestes les que ajuden a 
generar els compromisos necessaris, per part 
de tota la ciutadania, per la millora del 
nostre entorn i en la defensa d'una 
sostenibilitat econòmica, social i 
mediambiental. Apagar durant una hora 
tots els llums possibles és un símbol que s'ha 
convertit en un moviment capaç d'unir a 
persones d'orígens i cultures molt diverses per 
un desig comú: el de protegir i defensar el 
nostre planeta.  

 

Per això dissabte al vespre s'apagaran els llums de les façanes del Mercat Central, de l'edifici 
Neàpolis, del castell de La Geltrú i una part de l‘enllumenat de la plaça de la Vila i de la 
rambla Principal. A més, l'Ajuntament convida totes les empreses, les entitats i la ciutadania 
en general a sumar-se a aquest gest simbòlic, carregat d'esperança, com a primer pas cap a 
un compromís més gran vers l'ús i el consum responsable de l'energia.  

 

En aquest sentit, els centres educatius de l'Agenda 21 Escolar de Vilacentres educatius de l'Agenda 21 Escolar de Vilacentres educatius de l'Agenda 21 Escolar de Vilacentres educatius de l'Agenda 21 Escolar de Vilanova i la Geltrúnova i la Geltrúnova i la Geltrúnova i la Geltrú han 
decidit participar en l'Hora del Planeta aquest 2013.  

                                                            NotíciesNotíciesNotíciesNotícies    

NotíciesNotíciesNotíciesNotícies    
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Després de 7 anys, aquesta s'ha convertit en la millor campanya de mobilització i participació 
organitzada fins ara. Apagar els llums dels principals monuments i edificis emblemàtics 
serveix de missatge per mostrar que els gestos 
simbòlics poden generar grans canvis si 
aconseguim un compromís global durant 
tot l'any.  

 

Com que els centres educatius estan tancats 
dissabte, les escoles de VNG han decidit 
apagar els llums aquest divendres, dia 22, 
d'11 a 11.30h. Amb aquesta iniciativa es vol 
conscienciar tots els alumnes de la 
importància de l'estalvi energètic.  

 

Els centres educatius entenen que la seva implicació amb iniciatives i compromisos pel medi 
ambient són el començament del canvi, i que cal transmetre a la ciutadania que la lluita per 
la conservació del medi ambient es converteix en un gran repte global per construir junts un 
futur net.  

 

Més de 7.000 poblacions de més de 150 països d'arreu del món es van adherir l'any passat a la 
campanya de WWF. Enguany, a Catalunya, a més de Vilanova i la Geltrú, també s'hi han 
adherit fins avui altres ciutats com 
Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona, 
Sabadell, Terrassa, Cornellà, Sant Boi de 
Llobregat, Rubí, Premià de Mar o Esplugues 
de Llobregat.  

 

L'ONG WWF (World Wide Fund For Nature) és 
una organització independent creada l'any 
1961 a Suïssa, amb l'objectiu d'aturar la 
degradació ambiental de la Terra i de 
construir un futur on l'ésser humà visqui en 
harmonia amb la natura, conservant la 
diversitat biològica mundial, assegurant l'ús 
sostenible dels recursos naturals i promovent 
la reducció de la contaminació i el consum desmesurat. 

 

    

    

                                                            NotíciesNotíciesNotíciesNotícies    
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6è Mercat de 2a mà i d'Intercan6è Mercat de 2a mà i d'Intercan6è Mercat de 2a mà i d'Intercan6è Mercat de 2a mà i d'Intercanvi, una iniciativa consolidadavi, una iniciativa consolidadavi, una iniciativa consolidadavi, una iniciativa consolidada    

DiDiDiDiumengeumengeumengeumenge,,,,    22224444    de de de de     marçmarçmarçmarç    de 2013de 2013de 2013de 2013 

El Mercat de 2a mà i d'Intercanvi s'ha convertit en una cita ineludible per totes aquelles 
persones que volen vendre, intercanviar o comprar productes de segona mà. Diumenge se 
celebrava la 6a edició d'aquest Mercat a Vilanova i la Geltrú, organitzat pel Servei de Medi 
Ambient de l'Ajuntament de VNG. 

 

El Mercat ha estat seleccionat per formar part 
d'un estudi d'impacte en l'estalvi de residus. Així, 
diumenge els tècnics  

 

de l'Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona van 
facilitar als paradistes un formulari per anotar 
els objectes que venien, i en alguns casos van 
pesar-los per recollir les dades.  

Segons Blanca Albà, regidora de Medi Ambient, 
"estem a l'espera dels resultats d'aquest estudi, ja que serviran a l'Ajuntament de VNG per 
avaluar l'estalvi de residus, i per quantificar els objectes que es reutilitzen a la ciutat gràcies 
al Mercat".  

 

L'estudi es fa per encàrrec de l'Agència Catalana de Residus en diversos mercats per valorar 
l'impacte que tenen aquest tipus d'iniciatives en l'estalvi de residus. Forma part del projecte 
"Diagnosi sobre la Reutilització i Preparació per a la Reutilització a Catalunya", que pretén 
calcular quants residus s'han evitat en allargar vida útil de tots aquests objectes venuts o 
intercanviats a través dels mercats de segona mà.  

 

Per tal de facilitar les condicions d'aparcament i 
de càrrega i descàrrega d'objectes, VNG 
Aparcaments va aplicar diumenge una tarifa 
especial de 6 euros a partir dels 160 minuts 
d'estacionament, als aparcaments soterrats de la 
plaça de les Casernes i de la Peixateria. D'aquesta 
manera els usuaris s'estalviaven més de la meitat 
de la tarifa normal. La iniciativa va tenir bona 
acollida, però segons l'organització, encara hi ha 
aspectes a millorar pel que fa a les condicions de 
càrrega i descàrrega. En aquest sentit, en 
posteriors edicions es vol potenciar les facilitats per 
fer-ho des de l'interior de l'aparcament de les Casernes, i també des de fora.  

                                                            NotíciesNotíciesNotíciesNotícies    

NotíciesNotíciesNotíciesNotícies    
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El Mercat pretén afavorir els comportaments sostenibles i el consum responsable mitjançant la 
pràctica de les "3R": reduir, reutilitzar i reciclar. Així, llibres, discos, pel·lícules, roba i 
complements, instruments musicals, mobles, electrodomèstics o joguines omplien ahir les 200 
taules posades per a l'ocasió.  

El mercat comptava, també en aquesta 6a edició, amb la participació del Banc del Temps i de 
l'Associació Ecol3VNG, i és que una de les maneres d'intercanviar objectes és mitjançant la 
moneda social local, la turuta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NotíciesNotíciesNotíciesNotícies    
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Els alumnes de l'escola Pompeu Fabra recolliran l'oli de cuina que utilitzen a Els alumnes de l'escola Pompeu Fabra recolliran l'oli de cuina que utilitzen a Els alumnes de l'escola Pompeu Fabra recolliran l'oli de cuina que utilitzen a Els alumnes de l'escola Pompeu Fabra recolliran l'oli de cuina que utilitzen a 
casacasacasacasa    

Dijous, 27 de Febrer de 2013Dijous, 27 de Febrer de 2013Dijous, 27 de Febrer de 2013Dijous, 27 de Febrer de 2013    

Es tracta d'una prova pilot que es vol fer extensiva a la resta d'escoles de la ciutat, i a d'altres 
equipaments municipals com els centres cívics. 

 

El Servei de Medi Ambient de l'Ajuntament de 
VNG, en el marc del projecte Agenda 21 escolar, 
i conjuntament amb la Regidoria d'Educació, 
va iniciar el passat 27 de febrer una prova 
pilot a l'escola Pompeu Fabra, repartint 450 
"clakis" entre tots els alumnes de l'escola.  

 

Un "claki" és un recipient de plàstic amb 
capacitat per guardar 1,5 litres d'oli. Així, els 
nens i nenes podran portar l'oli vegetal 
utilitzat a la cuina de casa seva, i dipositar-lo en un contenidor especial que hi haurà a 
l'escola.  

 

Cada setmana, dos treballadors del Tegar, els Tallers especials del Garraf que treballen per 
normalitzar les relacions socials i laborals de les persones amb disminució, s'encarregaran de 
la recollida i portaran l'oli a una planta de tractament, on es converteix en combustible 
biodièsel.  

 

Aquest procés de reciclatge i transformació 
també dóna feina a diverses persones, i per tant 
contribueix a una de les tres potes del projecte: 
la social.  

 

Una altra pota és la mediambiental, ja que 
sempre que reciclem tenim cura del medi 
ambient, i no llançant l'oli per l'aigüera 
deixem de contaminar i baixem les emissions 
de CO2 a l'atmosfera. A banda, s'estalvia aigua 
i diners, perquè 1 litre d'oli usat que portem a 
la depuradora té un cost de tractament de 2,45 euros. Si el tirem per l'aigüera, embussem 
desaigües i canonades. A més, contaminen l'aigua, perquè 1 litre d'oli usat contamina mil 
litres d'aigua.  

 

                                                            ExperiènciesExperiènciesExperiènciesExperiències    

ExperiènciesExperiènciesExperiènciesExperiències    
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En canvi, 1 litre d'oli usat es transforma en un 98% en biodièsel. I aquest biodièsel allibera la 
meitat de CO2 a l'atmosfera que el gasoil de petroli. El preu dels dos combustibles és molt 
similar, i cada vegada hi ha més empreses de transport que utilitzen el biodièsel per als seus 
camions.  

 

Finalment, la darrera pota del procés és 
l'educativa. La recollida d'oli vegetal usat es 
fa a través d'un programa d'educació 
ambiental a les escoles. El projecte té un 
impacte en la conscienciació sobre la 
contaminació que produeix l'oli de fregir 
usat, i en la possibilitat de reutilitzar un 
residu com a font d'energia alternativa, 
evitant la contaminació de les xarxes 
d'aigua residuals. A més, sensibilitza els 
escolars i els seus familiars sobre la 
necessitat de minimitzar les emissions de 
combustibles fòssils que produeixen gasos 
d'efecte hivernacle; potencia l'ús racional de 
l'energia, i evita el canvi climàtic.  

 

En aquest sentit, la regidoria d'Educació, Ariadna Llorens, ha volgut "agrair a l'escola 
Pompeu Fabra la disponibilitat i la implicació de tota la comunitat educativa per poder dur 

a terme aquesta iniciativa educativa i 
mediambiental", i ha recordat que"si 
funciona aquesta prova pilot, la intenció és 
ampliar-ho a altres espais com els centres 
cívics".  

 

A curt termini el sistema es vol fer extensiu a 
la resta d'escoles de la ciutat i als centres 
cívics. A la llarga, la intenció és que el 
biocombustible que s'obté el pugui utilitzar 
la flota municipal de vehicles.  

 

Per la seva banda, la regidora de Medi 
Ambient, Blanca Albà, ha ressaltat que "aquest projecte que forma part del programa Agenda 
21 escolar contribueix enormement a fomentar l'educació i la sensibilització ambiental en 
temes com la gestió dels residus i la gestió de l'aigua".  
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Com funciona?   

 

Es tracta d'un sistema molt net, el disseny de l'ampolla està pensat perquè no degoti i el 
puguin utilitzar els nens i nenes a l'escola, que no cal que colin l'oli, i poden dipositar el 
"claki" als contenidors especials de l'escola. També compta amb un programa d'ordinador que 
comptabilitza l'oli recollit, i d'aquesta manera els alumnes poden saber com han contribuït a 
preservar el medi ambient, coneixent l'estalvi que han aconseguit. 
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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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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. 

A aquesta web podreu veure publicades totes les activitats d’Agenda 21 Escolar que es fan a 
Vilanova  

 

 

 

http://www.xesc.cat/xesc/index.php 
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DIBA :DIBA :DIBA :DIBA :    

Adjuntem l’enllaç de la Xarxa en Xarxa de la Diputació de Barcelona. 

La Xarxa en xarxa neix amb la voluntat d'aprofundir en els objectius fundacionals de la 
Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat per tal que sigui un instrument de cooperació 
i intercanvi per al desenvolupament sostenible a les ciutats de les comarques de Barcelona, un 
espai per afavorir l'intercanvi d'experiències, per facilitar eines informatives que puguin 
potenciar el desenvolupament sostenible de les ciutats. Però també per tal d'adequar les eines 
que posem al vostre abast per donar compliment a aquests objectius: la Xarxa, doncs, 
s'actualitza i passa a ser ja una Xarxa 2.0.  

  

 

 

http://xarxaenxarxa.diba.cat/ 
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