
 

 
-1- 

 
 

    BUTLLETÍ BUTLLETÍ BUTLLETÍ BUTLLETÍ         
AAAAGENDA 21 ESCOLAR GENDA 21 ESCOLAR GENDA 21 ESCOLAR GENDA 21 ESCOLAR     

    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Núm.Núm.Núm.Núm.66662222    AbrilAbrilAbrilAbril////MaMaMaMaigigigig2012012012013333    



 

 
-2- 

 
 

    
    

    
    
    
    
 

            CalendariCalendariCalendariCalendari    3333        
      NotíciesNotíciesNotíciesNotícies                                                                    6666    

                ExperiènciesExperiènciesExperiènciesExperiències    11115555    
                RecursosRecursosRecursosRecursos    11118888    
                Més informacióMés informacióMés informacióMés informació            21212121    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

                                                            SSSSumariumariumariumari    

 SumariSumariSumariSumari        



 

 
-3- 

 
 

          
    
    
    
    

 AbrilAbrilAbrilAbril    2012012012013333    
DillunsDillunsDillunsDilluns    DimartsDimartsDimartsDimarts    DimecresDimecresDimecresDimecres    DijousDijousDijousDijous    DivendresDivendresDivendresDivendres    DissabteDissabteDissabteDissabte    DiumengeDiumengeDiumengeDiumenge    

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 
 

10 
 

11 12 13 14    

15 16 17 18 
 

19 20 21 

22 23 24 25 
 

26 27 28 

29292929    30             

    

                                                        CalendariCalendariCalendariCalendari    

  Calendari  Calendari  Calendari  Calendari  Abril Abril Abril Abril 2013201320132013                 

II II II II 
Intercentres Intercentres Intercentres Intercentres 

PrimàriaPrimàriaPrimàriaPrimària        

VII VII VII VII 
Intercentres Intercentres Intercentres Intercentres 
SecundàriaSecundàriaSecundàriaSecundària    

Trobada Trobada Trobada Trobada 
Catalana Catalana Catalana Catalana 
ConfinConfinConfinConfintttt    



 

 
-4- 

 
 

 MaMaMaMaigigigig    2012012012013333    
DillunsDillunsDillunsDilluns    DimartsDimartsDimartsDimarts    DimecresDimecresDimecresDimecres    DijousDijousDijousDijous    DivendresDivendresDivendresDivendres    DissabteDissabteDissabteDissabte    DiumengeDiumengeDiumengeDiumenge    

  1 2 3 4 5 

6 7 
 

8 
 

9 10 11 12    

13 14 15 16 
 

17 18 19 

20 21 22 23 
 

24 25 26 

27272727    28 29 30 31   

    
    
    
    
    
    

VII Mostra d’Art d’Objectes reciclats i reutilitzatsVII Mostra d’Art d’Objectes reciclats i reutilitzatsVII Mostra d’Art d’Objectes reciclats i reutilitzatsVII Mostra d’Art d’Objectes reciclats i reutilitzats    

  Calendari  Calendari  Calendari  Calendari  MaMaMaMaig ig ig ig 2013201320132013                 

VII Mostra d’Art d’Objectes reciclats i reutilitzatsVII Mostra d’Art d’Objectes reciclats i reutilitzatsVII Mostra d’Art d’Objectes reciclats i reutilitzatsVII Mostra d’Art d’Objectes reciclats i reutilitzats    

VII Mostra d’Art d’Objectes reciclats i rVII Mostra d’Art d’Objectes reciclats i rVII Mostra d’Art d’Objectes reciclats i rVII Mostra d’Art d’Objectes reciclats i reutilitzatseutilitzatseutilitzatseutilitzats    

Plantada de Plantada de Plantada de Plantada de 
Flors a la Flors a la Flors a la Flors a la 

plaça Ricartplaça Ricartplaça Ricartplaça Ricart    

Plantada de Plantada de Plantada de Plantada de 
Flors a la Flors a la Flors a la Flors a la 

plaça plaça plaça plaça 
CatalunyaCatalunyaCatalunyaCatalunya    

Plantada de Plantada de Plantada de Plantada de 
Flors al Flors al Flors al Flors al 

Passeig del Passeig del Passeig del Passeig del 
CarmeCarmeCarmeCarme    



 

 
-5- 

 
 

 JunyJunyJunyJuny    2222010101013333    
DillunsDillunsDillunsDilluns    DimartsDimartsDimartsDimarts    DimecresDimecresDimecresDimecres    DijousDijousDijousDijous    DivendresDivendresDivendresDivendres    DissabteDissabteDissabteDissabte    DiumengeDiumengeDiumengeDiumenge    

     1 2 

3 4 
 
 
 

5 
 

6 7 8 9    

10 11 12 13 
 

14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24242424    25 26 27 28 29 30 

   Calendari  Calendari  Calendari  Calendari  Juny Juny Juny Juny 2013201320132013                  

Lectura Lectura Lectura Lectura 
Manifest i Manifest i Manifest i Manifest i 

Dani JiménesDani JiménesDani JiménesDani Jiménes    

2ª Fira 2ª Fira 2ª Fira 2ª Fira 
AmbientalAmbientalAmbientalAmbiental    

Mercat 2ª Mà i Mercat 2ª Mà i Mercat 2ª Mà i Mercat 2ª Mà i 
d’Intercanvid’Intercanvid’Intercanvid’Intercanvi    

Setmana del Medi ASetmana del Medi ASetmana del Medi ASetmana del Medi Ambientmbientmbientmbient    

Exposició “Salvem la mar”Exposició “Salvem la mar”Exposició “Salvem la mar”Exposició “Salvem la mar”    

Exposició “Salvem la mar”Exposició “Salvem la mar”Exposició “Salvem la mar”Exposició “Salvem la mar”    

Exposició “Salvem la mar”Exposició “Salvem la mar”Exposició “Salvem la mar”Exposició “Salvem la mar”    

ExpomarExpomarExpomarExpomar    ExpomarExpomarExpomarExpomar    



 

 
-6- 

 
 

 
 
 
 
 

II Intercentres de PrimàriaII Intercentres de PrimàriaII Intercentres de PrimàriaII Intercentres de Primària    

Dijous, Dijous, Dijous, Dijous,     18 18 18 18 dddd’ abril’ abril’ abril’ abril    de 2013de 2013de 2013de 2013    

Els centres escolars de primària de la ciutat s'han reunit en la trobada intercentres de 
l'Agenda 21 per preparar la celebració del Dia Mundial del Medi Ambient.  

 

El programa de l'Agenda 21 escolar del 
Servei de Medi Ambient de l'Ajuntament 
organitza un any més la trobada de 
centres educatius de la ciutat.  

Les escoles de primària, representades per 
52 alumnes, s'han reunit per segon any 
consecutiu al Centre de Recursos i 
Informació Ambiental (CRIA), on els nens i 
nenes de cada centre participant han 
explicat el projecte ambiental que estan 
portant a terme a l'escola.  

 

Així, els alumnes de l'escola Pompeu Fabra han parlat del projecte de recollida d'oli usat que 
han engegat fa un parell de mesos. Els de l'escola El Cim han explicat com treballen aspectes 
com la Mobilitat en la Setmana del Medi Ambient. Els de l'Escola Pia han explicat com 
treballen el reciclatge de paper, plàstic i alumini. L'Escola Ginesta ha parlat el seu projecte 
d'educació ambiental i la seva organització. I finalment, els de l'Arjau, han exposat dos 
projectes de reciclatge, el de plàstic i el de tòners de tinta.  

 

La trobada d'aquest dijous també ha servit 
per escollir el tema a tractar en el manifest 
del 5 de juny, Dia Mundial del Medi Ambient. 
Ara les escoles assistents han d'escollir els seus 
representants per llegir el manifest. 
Finalment s’ha decidit parlar de Vilanova i 
el Canvi Climàtic  i preparar un manifest en 
el que es parlarà de les accions que es poden 
fer a Vilanova per reduir i/o aturar 
l’escalfament del planeta. 
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VII IntercentVII IntercentVII IntercentVII Intercentres de Secundàriares de Secundàriares de Secundàriares de Secundària    

Dijous, Dijous, Dijous, Dijous,     22225555    d’abrild’abrild’abrild’abril    de 2013de 2013de 2013de 2013 

El programa de l'Agenda 21 escolar del Servei de Medi Ambient de l'Ajuntament ha 
organitzat un any més la trobada de centres educatius de la ciutat.  

Mentre les escoles de primària es van trobar el 
dijous anterior, les de secundària van anar 
al Centre de Recursos i Informació Ambiental 
per explicar el projecte ambiental de cada 
centre, i per fer un treball en grup i avançar 
cap al Projecte de Ciutat. Es tracta d'un dels 
objectius de l'Agenda 21 escolar, i consisteix 
en buscar un projecte comú relacionat amb 
l'Agenda 21 perquè el puguin dur a terme tots 
els centres de la ciutat. En aquest sentit, s'ha 
apostat pel projecte de recollida i reciclatge 
de telèfons mòbils que ja es fa a l'institut 
Lluch i Rafecas.  

 

La trobada intercentres de secundària arriba enguany a la setena edició, amb una trentena 
d'alumnes participants. Els delegats ambientals de les escoles participants han explicat els 
projectes que estan duent a terme al seu centre, utilitzant les noves tecnologies com a suport. 
Així, els de l'escola El Cim han explicat com han treballat aquest curs escolar per la Mobilitat 
Sostenible, i han mostrat els vídeos fets pels alumnes de 2n d'ESO per promoure i conscienciar 
tothom de la necessitat de cuidar el medi ambient.  

Els alumnes de la USSE de l'institut Baix a Mar treballen el seu hort escolar, i han explicat el 
que cultiven i què en fan. L'altre projecte que 
treballen, el de reciclatge, ha servit per 
mostrar com han construït els seus propis 
contenidors per a separar la brossa, 
començant per la sala de professors. Fins i tot 
han construït un contenidor per a reciclar les 
càpsules de cafè, que transformen en anells o 
collarets.  

 

Els alumnes de l'institut Lluch i Rafecas, per 
la seva banda, han explicat com va anar la 
seva participació a la Confint i com estan 
preparant la trobada del proper dilluns on 
s'escollirà els delegats que representaran 
Catalunya. També han parlat del seu projecte d'hort escolar, que es rega amb aigua de pluja, 
i que abasteix d'aliments el menjador de l'escola El Margalló després de passar totes les 
certificacions de qualitat i garantia del Departament d'Agricultura. Finalment, han explicat  
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el projecte de recollida de mòbils i aparells electrònics a canvi de xocolata desfeta. Amb aquest 
projecte col·laboren amb l'Institut Jane Goodall, dedicat a la investigació de la vida salvatge, 
la conservació i l'educació ambiental, amb el projecte "Mobilitza't per la Selva", que inclou 
accions com el reciclatge de telèfons mòbils, 
reutilització del Coltan que contenen, i 
apadrinament de ximpanzés.  

 

Un cop acabades les exposicions, s'ha donat 
un pas més de cara a aconseguir consolidar 
el projecte de recollida de mòbils com a 
projecte de ciutat. Es crearà un equip amb 
una comissió responsable de cada centre per 
a recollir, controlar i organitzar activitats 
per al projecte, sota la coordinació de l'equip 
d'Agenda 21 Escolar del Departament de 
Medi Ambient de l'Ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú. 

    

Trobada Catalana de la ConfintTrobada Catalana de la ConfintTrobada Catalana de la ConfintTrobada Catalana de la Confint    

Dilluns,Dilluns,Dilluns,Dilluns,    22229999    d’abrid’abrid’abrid’abrillll    de 2013de 2013de 2013de 2013    

Dilluns es va celebrar a Barcelona la primera trobada catalana de la Conferència 
Internacional de Joves Tinguem Cura del Planeta, amb la participació dels delegats 
ambientals de l'institut Francesc Xavier 
Lluch i Rafecas i l'escola El Cim de VNG.  

 

Es tracta de la segona vegada que aquests 
centres de la ciutat participen al procés 
Tinguem Cura del Planeta. La primera 
Confint d'aquesta edició, la Trobada 
catalana, ha acollit 150 alumnes de 35 
centres de secundària amb els seus professors.  

 

L'objectiu de la Confint catalana per aquest 
curs és centrar-se en relacionar els principals 
reptes socioambientals (locals i globals) amb 
el conjunt d'accions pròpies que porta a terme cada centre educatiu. La trobada de dilluns va 
servir per construir una mirada conjunta de la nostra realitat socioambiental. En primer lloc, 
els representants catalans de la trobada de Vitoria de l'any passat van animar la resta a 
participar en aquest procés. Els joves van poder escoltar també una xerrada introductòria de 
Victor Viñuales, de la Fundació Ecodes, i van poder veure alguns vídeos de projectes de centres  
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d'arreu del món. Es van crear diverses comissions de treball per poder fer un treball en grup 
per veure l'impacte ambiental dels projectes que es fan als diferents centres, i finalment es va 
escollir els delegats que participaran en la 
Conferència Estatal.  

 

Així, van escollir una representació de 
delegats, 4 dels quals participaran a Galícia 
de la Trobada Estatal de Joves Tinguem Cura 
del Planeta. Entre ells hi ha les alumnes de 
l'institut Francesc Xavier Lluch i Rafecas 
Tamara Gimeno i Clara Mirabent. La trobada 
estatal se celebrarà a Pontevedra el 19 de juny, 
i s'hi aplegaran membres d'altres comunitats 
autònomes. Allà s'hi promourà l'intercanvi 
d'experiències i l'adopció de compromisos a 
nivell local.  

 

 

 

Què és la CONFINT  

 

La Conferència Internacional de Joves "Tinguem Cura del Planeta" (CONFINT), és un procés 
de participació global impulsat pel Govern de Brasil, que convida als joves de secundària de 
tot el món a parlar de sostenibilitat, reflexionar, i actuar per millorar el planeta.  

 

En cada procés se celebren diverses conferències per debatre i consensuar les responsabilitats i 
accions que els joves volen assumir. El primer procés va concloure el juny de 2010, a la 
Conferència Internacional del Brasil, on més de 400 joves es van trobar per redactar 
conjuntament la Carta Internacional de Responsabilitats "Tinguem Cura del Planeta", el full 
de ruta dels joves compromesos a construir un món més sostenible.  

En el segon procés, el curs passat, els representants de l'institut Lluch i Rafecas i de l'escola El 
CIM ja van participar al CONFINT espanyol que se celebrava a Vitòria després de ser 
seleccionats a la trobada catalana de Barcelona que es va celebrar al novembre.  

 

Cada conferència serveix per compartir les accions i intercanviar els nous reptes relacionats 
amb la Carta Internacional que tenen els centres de Catalunya, amb l'objectiu de crear espais 
de debat i intercanvi d'experiències, a través del treball territorial, per reflexionar i actuar 
per la millora del planeta. 
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Plantades de flors a places de Vilanova per escolars Plantades de flors a places de Vilanova per escolars Plantades de flors a places de Vilanova per escolars Plantades de flors a places de Vilanova per escolars     

DiDiDiDimartsmartsmartsmarts, , , , 14141414    de  made  made  made  maig ig ig ig de 2013de 2013de 2013de 2013    

El Servei de Jardineria municipal de CESPA 
planta aquests dies un total de 2.000 
begònies en diversos parterres de Vilanova i 
la Geltrú.  

 

Aprofitant l'arribada de la primavera, els 
tècnics van iniciar la plantació la setmana 
passada, i aquesta setmana amb la 
colaboració del Departament de Medi 
Ambient i sota la coordinació de l’Agenda 
21 escolar  s'ha donat l'oportunitat als 
escolars de la ciutat de participar en les 
tasques de jardineria i aprendre una mica 
més del nostre entorn.  

 

Aquesta activitat a més a més de ser 
enriquidora genera bons hàbits en els més 
petits que creixen amb un respecte innat per 
les plantes dels parcs i places de la ciutat.  

 

Així, les dues classes de primer de l'escola 
L'Aragai han pogut plantar diverses 
begònies a la plaça del Mercat, en els 
parterres que hi ha situats tocant a la plaça 
d'Enric Cristòfor Ricart. A la plaça 
Catalunya dues classes de La Ginesta han 
plantat les begònies, i dues classes de 
l’escola Cossetània  han plantat al Passeig 
del Carme. 

 

Les plantes escollides són begònies de 
floració vermella, que ja han donat un 
resultat excel·lent a la nostra ciutat, 
comparades amb altres espècies que s'han 
anat provant durant els darrers anys. 
Aquesta planta permet gaudir de la seva 
floració fins ben entrat l'hivern, i en algun 
punt durant tot l'any.  
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VII Mostra d’Art  d’Objectes  Reciclats i ReutilitzatsVII Mostra d’Art  d’Objectes  Reciclats i ReutilitzatsVII Mostra d’Art  d’Objectes  Reciclats i ReutilitzatsVII Mostra d’Art  d’Objectes  Reciclats i Reutilitzats    

De dimecres, 15 de  maig de 2013 a divendres 31 de maig de 2013De dimecres, 15 de  maig de 2013 a divendres 31 de maig de 2013De dimecres, 15 de  maig de 2013 a divendres 31 de maig de 2013De dimecres, 15 de  maig de 2013 a divendres 31 de maig de 2013 

El CRIA va acollir des de dimecres 15 i fins 
al dia 31 la VII Mostra d'Objectes Reciclats i 
Reutilitzats. Es tracta d'una exposició amb 
les obres de nens i nenes de totes les edats, 
d'educació infantil, primària i secundària, 
de totes les escoles de VNG. Una mostra on es 
pot percebre la gran imaginació dels petits 
artistes per reaprofitar qualsevol tipus de 
material, i que any rere any augmenta en 
qualitat i participació.  

 

 

L'acte s'emmarca en les accions d'educació 
ambiental dirigides a la comunitat escolar amb el projecte Agenda 21 escolar, i serveix per 
mostrar les creacions que els alumnes han 
estat preparant durant tot el curs escolar. 
Objectes que han realitzat a partir de 
materials recuperats de les escombraries, i 
que han estat transformats per donar-los 
una nova utilitat. Així, es pot veure des 
d'objectes creatius i funcionals, a d'altres de 
lúdics, experimentals o artístics.  

 

L'objectiu d'aquesta mostra és conscienciar 
els nens i nenes de la necessitat de viure en 
un món més sostenible, i conscienciar de les 
múltiples vides que pot tenir un objecte. En 
definitiva, es porta a la pràctica el concepte 
de les tres R (Reduir, Reciclar, Reutilitzar). 
També es vol fomentar l'intercanvi d'idees i 
de propostes pedagògiques entorn l'ús 
racional dels recursos i la reutilització dels 
materials de rebuig. Objectius que es 
treballen dins l'Agenda 21 Escolar.  

Més fotos: 

http://www.flickr.com/photos/47869349@N03/
sets/72157633965288830/ 
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Lectura de Manifest Escolar i  Dani Jiménez amb “L’energia ni es crea ni es destrueix, Lectura de Manifest Escolar i  Dani Jiménez amb “L’energia ni es crea ni es destrueix, Lectura de Manifest Escolar i  Dani Jiménez amb “L’energia ni es crea ni es destrueix, Lectura de Manifest Escolar i  Dani Jiménez amb “L’energia ni es crea ni es destrueix, 
s’aprofita’s’aprofita’s’aprofita’s’aprofita’    

DDDDimecresimecresimecresimecres, , , , 5555    de  de  de  de  junyjunyjunyjuny    de 2013de 2013de 2013de 2013 

El 5 de juny es va celebrar el Dia Mundial del Medi Ambient, un acte organitzat per l'Agenda 
21 Escolar  que a Vilanova i la Geltrú s'emmarca en la setmana del Medi Ambient, amb 
activitats al llarg de diversos dies. Aquest acte, una tradició a Vilanova i la Geltrú, és molt 
esperat per tots els alumnes que el veuen com un dels esdeveniments més impòrtants de la 
ciutat a on participen tots els centres educatius. 

 

L'acte institucional va començar amb la 
lectura del manifest per part de 5 alumnes 
de diverses escoles de la ciutat. Sota el títol 
"Vilanova i el Canvi climàtic", fent especial 
esment a l'energia, ja que "els nens i nenes 
tenim molta energia, l'energia és la clau, i 
nosaltres l'hem d'estalviar".  

Precisament en la necessitat d'estalviar 
energia ha incidit el mediàtic divulgador 
científic Dani Jiménez, que ha ofert 
l'espectacle "L'energia ni es crea ni es 
destrueix, s'aprofita", davant un auditori 
ple de gom a gom d'alumnes entusiasmats 
amb els trucs, explosions i invents de 
Jiménez.  

 

 

Jiménez va fer  participar els assitents en diversos experiments a on la diversió i l'educació 
ambiental anaven agafades de la mà amb una actuació tan espectacular com sostenible.   

 

L'acte va comptar amb la presència de l'alcaldessa de VNG, Neus Lloveras, que va recordarals 
infants que "el Dia del Medi Ambient és cada dia, perquè tenim a les nostres mans canviar el 
món en el que hem de viure". Per la seva banda, la regidora de Medi Ambient Blanca Albà va 
voler recordar que el lema de la Setmana del Medi Ambient d'enguany és el malbaratament 
alimentari, i va explicar que amb les tones d'aliments que es llencen a Catalunya cada any es 
podria alimentar mig milió de persones al món. Albà va recordar que el 14 i el 15 de juny es 
farà un recapte d'aliments a la ciutat per totes aquelles persones que no poden menjar cada 
dia, i va recomanar que "quan anem a comprar al supermercat, abans d'omplir el carro, fem 
una llista del que realment necessitem. És important que els nens i nenes expliqueu això a 
casa, perquè a vegades els més grans ens oblidem del que hem après a l'escola". 
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2ª Fira Ambiental  "AMBIENTA'T" a la nostra  ciutat2ª Fira Ambiental  "AMBIENTA'T" a la nostra  ciutat2ª Fira Ambiental  "AMBIENTA'T" a la nostra  ciutat2ª Fira Ambiental  "AMBIENTA'T" a la nostra  ciutat    

De dissabte, 1 de  juny de 2013 a diumenge 9 de juny de 2013De dissabte, 1 de  juny de 2013 a diumenge 9 de juny de 2013De dissabte, 1 de  juny de 2013 a diumenge 9 de juny de 2013De dissabte, 1 de  juny de 2013 a diumenge 9 de juny de 2013 

Durant tota la setmana es van celebrar 
diferents  actes de l'"Ambienta't", la 2a Fira 
Ambiental de Vilanova i la Geltrú, dijous es va  
celebrar una jornada sobre "L'economia 
verda, generadora de llocs de treball" a la 
sala de juntes de l'EPSEVG, i va servir per 
parlar dels decrets de certificació i 
rehabilitació, el paper dels ens locals en 
relació a l'energia, el consum energètic des 
del punt de vista dels consumidors, l'empresa 
verda com a generadora de llocs de treball, i 
les oportunitats de la monitorització i l'estalvi 
energètic per la creació de llocs de treball. La 
jornada va ser organitzada per NODE Garraf, 
Agència de Desenvolupament, i per l'Agència 
Local de l'Energia, amb la col·laboració de 
l'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de 
Vilanova i la Geltrú.  

Fira AmbientalFira AmbientalFira AmbientalFira Ambiental    

El punt culminant de la setmana va ser la 
Fira Ambiental, que es va celebrar dissabte 
amb la participació d'empreses i entitats 
mediambientals, i diumenge amb la Mostra 
d'artesania d'autor sostenible i la setena 
edició del Mercat de 2a mà i d'intercanvi.  

 

Entre les moltes activitats de dissabte es podien 
provar vehicles elèctrics, es podiaconèixer de 
prop l'experiència dels horts socials, i es podia 
jugar al Joc de pistes QR de la Setmana de 
l'Energia a l'estand de l'Agència Local de 
L'Energia. Cal recordar que la Fira del Medi 
Ambient s'emmarca també en la setmana 
Europea de l'Energia, que va tenir un paper 
destacat aquest cap de setmana. El joc consta 
de 10 pistes (10 codis QR), repartits en 
diferents indrets de la Fira Ambiental, que 
calia desxifrar amb un smartphone. Cada 
missatge conté un consell sobre l'energia i una 
paraula escrita en majúscules.    
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Un cop reunides les 10 paraules calia 
ordenar-les i enviar la frase cèlebre al 
correu xarxasost@diba.cat per optar a 
diversos premis de la Diputació de 
Barcelona.  

 

Com a punt més destacable, es va gaudir 
d’un Agora Agenda 21 Escolar. A aquesta 
zona es van fer tallers durant tot el dia, es 
podien construir rellotges solars, hi havien 
tallers de reciclatge creatiu a on van poder 
fer moneders i telèfons amb material 
reciclat, es podia veure una part de la VII 
Mostra d’Art d’objectes reciclats i 
reutilitzats, i és mostraven els projectes de 
ciutat per a primària i per a secundària. La 
recollida d’oli als centres educatius de 
primària amb els clakis va ser l’estrella. 
També es van recollir telèfons mòbils per al 
projecte de secundària  per a reciclar 
Coltan.  

A la tarda els nens i nenes vilanovins van 
poder gaudir d’una experiència 
inoblidable vivint “Un conte per dins” 
formant part d’un viatge en el temps que va 
tenir un èxit aclaparador d'assitència. Els 
nens, nenes, mares i pares no es van voler 
perdre aquesta actuació a on els mateix 
públic participava de l'obra . 

 

Per acabar la Setmana, diumenge va 
celebrar la setena edició del cada vegada 
més exitós mercat de 2a mà i d'Intercanvi, 
durant tot el matí a la plaça de les Casernes 
amb importants millores organitzatives que 
van facilitar i dinamitzar el mercat. Les 
millores van ser molt ben acollides per tots 
els assistents al mercat, destacant el fet de 
no tenir que fer cua per agafar la taula 
asignada. 

Més fotos: 

http://www.flickr.com/photos/vilanovailagelt
ru/sets/72157634043616563/ 
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Alumnes del Pompeu Fabra demanen que el projecte de recollida d'oli domèstic s'estengui a Alumnes del Pompeu Fabra demanen que el projecte de recollida d'oli domèstic s'estengui a Alumnes del Pompeu Fabra demanen que el projecte de recollida d'oli domèstic s'estengui a Alumnes del Pompeu Fabra demanen que el projecte de recollida d'oli domèstic s'estengui a 
totes les escoles de VNGtotes les escoles de VNGtotes les escoles de VNGtotes les escoles de VNG    

Dijous, Dijous, Dijous, Dijous, 2 de maig2 de maig2 de maig2 de maig    de 2013de 2013de 2013de 2013    

L'alumnat de primer A de l'escola Pompeu 
Fabra va lliurar dilluns al matí a la regidora 
d'Educació de l'Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú, Ariadna Llorens, una carta on 
demanaven que faci extensiu a totes les escoles 
de la ciutat el projecte de l'Agenda 21 Escolar 
de 'Recollida d'oli de cuina domèstic'.  

 

Aquesta escola realitza una prova pilot des de 
fa dos mesos consistent a recollir l'oli de cuina dels habitatges de les famílies de l'escola. Cada 
família disposa d'un 'claki', un recipient de plàstic amb capacitat per emmagatzemar 1,5 
litres d'oli. Quan el recipient està ple d'oli vegetal domèstic els alumnes el porten a l'escola i el 
dipositen en un contenidor especial. En el projecte també hi participa el TEGAR que és qui 
s'encarrega de la recollida i el transport de l'oli fins a una planta de tractament que el 
convertirà en biodiesel.  

 

A la trobada de dilluns, una alumna va llegir la carta que tota la classe havia realitzat 
conjuntament per expressar la implicació que tenen en el projecte i demanar a l'Ajuntament 
de VNG la possibilitat que s'estengui aquest projecte de l'Agenda 21 a la resta de centres 
educatius. La regidora d'Educació, Ariadna Llorens, s'ha mostrat molt satisfeta per la 
iniciativa d'aquets nens i nenes i sobretot "per la implicació que han demostrat els infants, les 
famílies i el professorat i equip directiu del 
centre que no van dubtar a posar en marxa 
aquest projecte pilot a l'escola Pompeu Fabra". 
Ariadna Llorens, que va escoltar atentament la 
carta que li han adreçat els alumnes a la 
mateixa classe, va dir dilluns "que agafava el 
compromís d'intentar que altres escoles de la 
ciutat puguin també sumar-se a aquesta 
iniciativa sostenible".  

Balanç de dos mesos de funcionament del Balanç de dos mesos de funcionament del Balanç de dos mesos de funcionament del Balanç de dos mesos de funcionament del 
projecte projecte projecte projecte     

El projecte Oliklak és una iniciativa de les 
regidories d'Educació i Medi Ambient que s'ha posat en marxa a l'escola Pompeu Fabra. En 
aquests dos mesos, març i abril, s'ha comptabilitzat la recollida d'un total de 356 litres d'oli 
usat i s'han utilitzat 254 recipients o clakis. Aquestes xifres suposen que s'hagi evitat la 
contaminació de 355.600 litres d'aigua, si enlloc de dipositar l'oli domèstic al contenidor de 
l'escola l'haguessin llençat per l'aigüera. Tanmateix el fet que l'oli domèstic es converteixi en 
biodiesel també suposa una disminució d'emissions de CO2 quantificada en 466kg. 
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Carta dels alumnes  de lCarta dels alumnes  de lCarta dels alumnes  de lCarta dels alumnes  de l'Escola El Cim i IES F.X. Lluch i Rafecas participants a la Trobada 'Escola El Cim i IES F.X. Lluch i Rafecas participants a la Trobada 'Escola El Cim i IES F.X. Lluch i Rafecas participants a la Trobada 'Escola El Cim i IES F.X. Lluch i Rafecas participants a la Trobada 
Catalana de la "ConfintCatalana de la "ConfintCatalana de la "ConfintCatalana de la "Confint" 

TROBADA CATALANA. Barcelona 29 abril 2013TROBADA CATALANA. Barcelona 29 abril 2013TROBADA CATALANA. Barcelona 29 abril 2013TROBADA CATALANA. Barcelona 29 abril 2013    

TINGUEM CURA DEL PLANETA 

El dilluns 29 d’abril l’ alumne Lucas Aguirre (3rB) i les alumnes Palmira Cortés (3rC), 
Tamara  Gimeno (4tB) i Clara Mirabent (4t B) de l’Institut Lluch i Rafecas i els alumnes 
Daniel López (4t ῑ) iArnau Martos (4t Ω) i les alumnes Laura Martí (3r π) i Alba Pérez (3r λ) 
de l’Escola El Cim de Vilanova i la Geltrú van participar en la Trobada Catalana “Tinguem 
cura del planeta” (Barcelona) que cada any programa la XESC (Xarxa d’escoles per a la 
sostenibilitat de Catalunya) per apropar la política ambiental a l’educació reglada. 

 

Delegats i delegades ambientals de múltiples centres provinents de tota Catalunya es van 
reunir per compartir i intercanviar informacions sobre els reptes ambientals que es treballen 
en els seus centres educatius. Al final de la reunió els i les joves van escollir els 13 representants 
que s’encarregaran de comunicar les idees acordades al llarg del curs i en diferents espais 
d’intercanvi com conferències d’altres comunitats autònomes i altres conferències escolars 
organitzades per la XESC. 

 

D’entre més de 150 alumnes reunits cal destacar que les alumnes Clara Mirabent i Tamara 
Gimeno van ser escollides per formar part d’aquest grup de 13 delegats que representaran la 
resta de delegats i delegades ambientals de Catalunya durant el proper any. 

 

Els principals objectius de les conferències regionals, estatals i internacionals són: 

 

� Transformar les escoles en espais actius de construcció de coneixements i propiciar la 
participació democràtica i el debat en l’esfera global i local. 

� Promoure que els i les joves assumeixin responsabilitats individuals i col·lectives per 
provocar una millora de la qualitat de vida local i global. 

� Promoure l’intercanvi d’experiències que permeten resoldre reptes socio-ambientals 
globals per mitjà de l’educació i la participació de la societat. 

� Permetre que el major nombre possible de joves, professorat i comunitats educatives 
s’apropiï localment dels compromisos i assumeixi responsabilitats per millorar el món. 
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Ambdós centres educatius porten anys treballant en projectes mediambientals, que han 
presentat en el marc de la Trobada. Concretament, els reptes ambientals locals treballats per 
l’institut Lluch i Rafecas són d’una banda el projecte “Mobilitza’t per la selva” proposat per 
l’Institut Jane Goodall amb el que col·labora aportant mòbils en desús dels quals s’extreuen els 
components valoritzables i s’obté un benefici econòmic que es destina a programes de 
desenvolupament, conservació i educació al Congo. A nivell local s’aconsegueix reduir la 
demanda de components i es pot evitar la contaminació del medi més proper per materials 
tòxics que formen part de les terminals. 

 

Un altre repte local treballat per l’institut Lluch i Rafecas ha estat la donació dels productes 
vegetals obtinguts a l’hort escolar per ser consumits al menjador del centre de primària 
Margalló ubicat també a Vilanova. L’alumnat de 3r d’ESO que manté l’hort escolar va 
proposar cedir la collita a aquesta escola pública per tal de millorar les condicions socio-
econòmiques que pateixen com a conseqüència de l’endarreriment en el pagament de les 
beques de menjador . Els més de 30 quilograms de verdures cultivats sense biocides i regats 
amb aigua de pluja han pogut formar part així dels menús escolars. Val la pena remarcar 
que és important aconseguir que aquest menjador no tanqui les seves portes, donat que també 
participa en l’alimentació i educació d’alumnat amb necessitats educatives especials. 

 

A l’Escola El Cim, després d’aprofundir en l’ambientalització curricular els darrers cursos, 
aquest any han iniciat un nou projecte per analitzar les problemàtiques ambientals derivades 
de la mobilitat i fomentar els transports sostenibles. En aquest context s’ha començat una 
diagnosi dels problemes de mobilitat a Vilanova, especialment pel que fa a l’accés al centre 
escolar i les possibilitats d’ús del transport públic o no contaminant. Han presentat algunes de 
les accions que ja han realitzat i un primer estudi de l’accessibilitat del centre utilitzant 
carril bici o autobus.  

 

D’altra banda, també han presentat les accions de divulgació i motivació que ja estan 
consolidades a l’Escola El Cim al voltant del seu personatge ambiental en Marcel Bioterra. El 
contacte dels més petits amb aquest personatge i les seves històries teatralitzades, amb guions i 
animació a càrrec dels alumnes de l’ESO, té el doble objectiu de motivar-los en el treball que 
es realitza a l’escola i, al mateix temps, de projectar la motivació a casa i sumar les famílies 
als compromisos mediambientals del centre. 
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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://agenhttp://agenhttp://agenhttp://agenda21vng.wikispaces.com/da21vng.wikispaces.com/da21vng.wikispaces.com/da21vng.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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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 
educacioambiental@vilanova.cateducacioambiental@vilanova.cateducacioambiental@vilanova.cateducacioambiental@vilanova.cat    

agenda21escolar@vilanova.catagenda21escolar@vilanova.catagenda21escolar@vilanova.catagenda21escolar@vilanova.cat 
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