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MANIFEST DEL DIA MUNDIAL DEL MEDI AMBIENT 2010 
COMPARTIT AMB ELS CENTRES D’AGENDA 21 ESCOLAR 

 
Avui vigília del Dia Mundial del Medi Ambient les escoles i centres de Vilanova i la Geltrú 
que fem l’Agenda 21 Escolar, hem estat convidades a realitzar i elaborar, aquest any 2010,  
el Manifest del Dia Mundial del medi ambient de Vilanova i la Geltrú.  
 
Nosaltres, alumnes d’escoles i instituts volem fer una crida a tots i totes els ciutadans i les 
ciutadanes de la ciutat, així com a tot el món. 
 
En aquest manifest, nosaltres,   
 

Afirmem que... 
 
La Terra té molt problemes: la contaminació, l’escalfament, la sequera... Hi ha molta 
contaminació. L’alumini i el plàstic afecten la contaminació de rius i mars.  
Es tallen molts arbres i fan falta més guardes forestals. Hi ha massa edificis i la naturalesa 
perd terreny. 
La Terra s’està posant malalta i tots hem de col·laborar per guarir-la.  
 
Afirmem que sols no podem fer res pel medi ambient, hem de col·laborar tots junts. Hem 
d’actuar JA  o ens perjudiquem a nosaltres mateixos. 
 
Afirmem que el nostre planeta cada dia està més contaminat, perquè no el cuidem bé. 
Gastem molta energia i a vegades és innecessària per a la nostra vida quotidiana. 
 
Afirmem que  la contaminació que produïm les persones en utilitzar el transport, amb les 
indústries, amb la destrucció de la vegetació (tala d’arbres i incendis), etc., agreugen 
l’efecte hivernacle i el canvi climàtic. 
 
Afirmem que, cal que aquesta feina no sigui puntual, cal treballar dia a dia per aconseguir 
objectius reals. 
 
Afirmem que... Hi ha un excés de contaminació i les emissions de gasos provoquen forats a 
l’ atmosfera. 
Hi ha volcans en erupció que provoquen fums i cendres que impedeixen el transport aeri, i 
potser caldria replantejar l’abús d’aquest mitjà de transport. 
Es cremen molts boscos, i això farà que manqui oxigen al planeta. 
I que encara malbaratem l’aigua . 
 
Afirmem que per poder fer front al deteriorament que pateix el nostre Planeta cal 
sensibilitzar als ciutadans i ciutadanes en la gestió mediambiental i fer canvis en les nostres 
vides per contribuir al benestar de tots i totes. 
 
El nostre planeta es troba en una situació desfavorable, ja que la contaminació que pateix 
està provocant un canvi climàtic: el sobreescalfament de la Terra, el desglaç dels pols i el 
consegüent augment del nivell del mar, i l’extinció de moltes espècies d’animals i plantes, 
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etc. 
 
Afirmem que els delegats verds i la comissió coordinadora d’Agenda 21 Escolar fan 
esforços i treballen de valent per canviar els nostres hàbits i costums per així poder millorar 
el medi ambient avui i en el futur.  
 
Afirmem que l’aigua és el tresor més valuós que tenim. Gràcies a ella podem viure. 
Cuidem-la, no la malgastem , protegim-la... continua sent el nostre futur. 
 
 
Afirmem que. ..per nosaltres la pau comença per no fabricar més armes. 
 
Afirmem que. .. el nostre planeta cada vegada està pitjor perquè la gent no recicla i 
provoquem molta contaminació (CO2) i el forat de l’atmosfera s’està fent cada vegada 
més gran.  
Per aquesta raó, molta gent ja no agafa el seu cotxe per a desplaçar-se i utilitza el 
transport públic. Tots hauríem de fer el mateix. 
 

 
Nosaltres  
 

 
Critiquem que... 
 
Que s’embrutin les ciutats amb xiclets, que es matin les abelles i així es perjudiquin les flors, 
que les fàbriques contaminin, que s’utilitzin bosses de plàstic i paper d’alumini, que es faci 
un mal ús del plàstic, que la gent no tiri els residus al lloc que els correspon, que es 
consumeixi massa i es fabriquin més productes dels necessaris. 
Critiquem que no estem prou connectats ni col·laborem.  
Critiquem la falta de diàleg, cooperació i col·laboració entre els habitants de la nostra 
Terra. 
 
Critiquem que les persones no siguem conscients del mal que li causem a la terra 
 
Critiquem que no hi ha preocupació per reduir els residus i que estem destruint el “pulmó 
del món”. Que les fàbriques no tenen control del que contaminen.  
I que en general, som molt individualistes. 
 
Critiquem que... aquest fet no se li doni la importància que té per part d’institucions 
polítiques, empresarials ,etc... ja que el problema és de tothom 
 
Critiquem que...les petrolieres no tinguin programes de seguretat  per així evitar la 
contaminació dels mars. 
 
Critiquem que... la humanitat, amb la seva manera de viure, posa en perill moltes espècies 
animals i vegetals. 
Les guerres i les bombes no només són destructives per a la gent, sinó també per al planeta. 
I que encara hi hagi fàbriques que incompleixin les normatives i segueixin contaminant. 
 
Critiquem totes aquelles actituds ciutadanes de poc compromís que ens indiquen que 
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l’hàbit d’estalviar l’energia, de reutilitzar i de reciclar no està 
totalment interioritzat. 
 
Critiquem que ... s’aboquin residus al mar, que es destrueixin els boscos amb incendis i la 
tala excessiva d’arbres. Critiquem que es faci un mal ús, o millor dit un abús, dels recursos 
de la nostra Terra,... Tothom ha de col·laborar fent petits esforços per conservar el medi 
ambient i critiquem també que la gent amb més recursos per fer-ho, no ho faci. 
 
Critiquem...la provocació de la contaminació del Medi Ambient. Volem que les fàbriques 
tinguin mecanismes que no contaminin.  
 
Critiquem que a vegades no ens impliquem prou a l’hora de portar a terme les  coses que 
ens proposem.   
 

 
Nosaltres  

 
Volem... 
 
Participar en tenir cura del planeta. 
Volem que el món estigui més net, que la gent entengui el problema i tothom col·labori. 
Que es recicli més i es redueixi la contaminació de les fàbriques, que tothom pugui tenir un 
cotxe elèctric, que les màquines facin servir energia que no contamini, que no es tallin 
arbres, i que els mars estiguin nets. 
 
Volem ajudar entre tots, actuar d’alguna manera. Poder prendre decisions. 
 
Volem que els nostres descendents tinguin un planeta més net que nosaltres i que la gent 
“sigui respectuosa” amb la terra. 
 
Volem que la gent utilitzi més la bici en distàncies curtes i mitjanes i demanem més carril 
bici. També volem conscienciar la gent sobre les 4R: reduir, reciclar, reutilitzar, repensar. 
 
Volem... créixer en un planeta sostenible i que hi hagi polítiques de protecció perquè això 
sigui possible. 
 
Volem...que s’augmenti la seguretat pel medi ambient, que es facin lleis i s’investigui per a 
millorar les aigües i el seu accés net per a tothom. 
 
Volem ...que tothom prengui consciència de que cal cuidar el planeta, per no esgotar els 
recursos necessaris i per poder seguir vivint en ell. 
 
Volem...que les empreses compleixin les normatives de respecte al medi ambient i les 
condicions de treball, i si no ho fan, que es tanquin. 
Que la gent s’acostumi a utilitzar menys el cotxe i faci servir més el transport públic. 
 
Volem...que tothom prengui consciència de la importància de tenir cura del medi ambient. 
Ens agradaria que la gent deixés de fumar. 
 
Volem ... que la gent prengui consciència de l’actual maltractament de la Terra.  
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Volem un canvi d’actituds i d’estils de vida per aconseguir un món 
millor del qual puguin gaudir les generacions futures.  
Volem que s’elaborin més productes reciclats, que s’utilitzi més el transport públic, que 
s’opti per energies renovables, que tots els països tinguin lleis de medi ambient, etc. 
 
Volem també ...conviure en harmonia, amb respecte, amb tolerància, amb amor, 
independentment de la diversitat racial i cultural que hi ha al món. 
 
Volem que .. tothom recicli i que faci servir els contenidors de reciclatge correctament i 
que es reutilitzi més : roba, paper, llibres, etc.  
 
Volem conscienciar-nos que els canvis per millorar el planeta estan a les nostres mans. 
 
Volem ser més responsables. 
Volem que les fàbriques tinguin mecanismes que no contaminin.  
 
Volem reduir el consum de bosses de plàstic, respectar els animals i els animals en perill 
d’extinció. 
 
Volem tenir iniciativa i autonomia en el procés de reciclatge diari per millorar el medi 
ambient. 
 

 
I finalment volem dir que, 
 
Nosaltres alumnes d’escoles i instituts de la ciutat d’Agenda 21 Escolar, 
 

Ens comprometem a... 
 
Cuidar la natura i tenir cura dels animals de l’entorn i la vegetació. 
No embrutar els espais naturals i fer un ús correcte dels contenidors per poder reciclar i 
reutilitzar. 
Ens comprometem a no portar paper d’alumini en els esmorzars, a no malgastar les bosses 
de plàstic, a no llençar els residus a terra.  
Ens comprometem a fer petites coses dia a dia. Entre tots ho podem fer i cada petit esforç 
compta.  
Volem ser ecològics. 
 
Ens comprometem a reciclar tots els materials que puguem.  No utilitzar tant els transports 
que contaminen.  Estalviar alguns recursos, com l’aigua, el paper,... 
 
Ens comprometem a reciclar, reduir el consum d’electricitat i gas, ser més nets, recollir les 
piles, no utilitzar paper d’alumini ni plàstic, anar a comprar amb carro o amb bosses 
reutilitzables, i a reduir l’aigua que consumim. 
 
Ens comprometem a... seguir treballant en els projectes que ens ajuden a cuidar la salut del 
nostre planeta.        
I ens comprometem a aportar el nostre gra de sorra per fer-ho possible. 
 
Ens comprometem a... fomentar els bons usos de l’aigua, l’educació per a mantenir-la neta 
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a casa, a les ciutats, als rius i mars.  
 
Ens comprometem.. a fer reciclatge, fer menys residus i utilitzar mitjans més respectuosos 
amb el planeta. 
 
També ens comprometem a... portar el residus que fem a casa i a l’escola al seu lloc 
correcte de recollida selectiva. Seguir sense portar paper d’alumini per embolicar els 
esmorzars. 
Sempre que puguem, anar caminant o en bicicleta. 
 
Ens comprometem a... a contribuir a la pau: amb “carinyo”, amb amor, no utilitzant la 
violència i ajudant als demés. 
Esforçar-nos perquè el món sigui millor. 
A Ser feliços podent anar al parc a jugar amb amics i amigues, germans i germanes. 
A Treballar en equip a tot arreu. 
 
Ens comprometem per què la nostra generació intenti respectar més el medi ambient 
perquè els que vinguin després de nosaltres s´ho trobin com nosaltres ho hem trobat o 
millor. 
 
També ens comprometem a respectar la flora i la fauna perquè són necessàries per 
conservar els ecosistemes. Reciclar i fer-ho correctament. Fer tots els canvis possibles per 
aconseguir un món millor!  
 
Ens comprometem a motivar tant al professorat com a l'alumnat i a les famílies a voler 
implicar-se en aquest treball de reduir, reutilitzar i reciclar els residus 
 
Ens comprometem a...mantenir i millorar tots aquells aspectes que estan al nostre abast per 
poder aturar el deteriorament del Planeta i aconseguir un desenvolupament sostenible. 
 
Ens comprometem a ... reciclar, a l’escola i a casa, les deixalles (paper, plàstic, vidre, etc.); 
no utilitzar aerosols; estalviar energia aprofitant la llum solar; no malgastar l’aigua; utilitzar el 
transport públic; no embrutar el bosc i el mar;  
 
i... , sobretot, intentar convèncer altres persones perquè també facin tot això que hem dit.  
 

 
 
 

 
Vilanova i la Geltrú , 4 de juny de 2010, vigília del Dia Mundial del Medi Ambient.  

 
Manifest elaborat per les escoles i instituts  

adherides a l’Agenda 21 Escolar 
de Vilanova i la Geltrú. 


