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8a Edici8a Edici8a Edici8a Edició del mercat de segona mó del mercat de segona mó del mercat de segona mó del mercat de segona mà i d'intercanvià i d'intercanvià i d'intercanvià i d'intercanvi    
Descripció: Mercat que pretén afavorir els comportaments sostenibles i el consum 
responsable mitjançant la pràctica de les "3 R": reduir, reutilitzar i reciclar. En 
aquest mercat es pot intercanviar, regalar, comprar o vendre objectes, sempre que 
siguin de segona mà. Els articles han d'estar en bon estat i tenir una qualitat 
mínima, ja que la finalitat és que es puguin reutilitzar. No s'hi podran 
intercanviar ni vendre productes perillosos o nocius, ni animals, ni aliments, ni 
restes d'estoc.    

    

    

    

    

    

    

Acte Acte Acte Acte     de de de de     Signatura Signatura Signatura Signatura     dededede        CompromCompromCompromCompromís ís ís ís     Agenda Agenda Agenda Agenda     21 Escolar21 Escolar21 Escolar21 Escolar        
Descripció: L'acte pretén visualitzar la renovació del compromís entre l’escola i la 
ciutat, per avançar conjuntament en el camí de treball cap a una educació 
sostenible, adaptant-nos a les noves necessitats que ens planteja la societat actual, 
i esforçant-nos per tal d’assolir els nous reptes, així com reconèixer l’esforç i 
dedicació de tots els agents implicats que fa possible que els projectes ambientals 
que es desenvolupen als centres educatius tinguin uns resultats tant satisfactoris. 

 

Amb l’objectiu de formalitzar la renovació ens comptem  amb la presència dels 
representants dels centres educatius de la ciutat, en especial la del delegat 
ambiental dels centres, per fer així efectiva tant la signatura com el compromís. 
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3.3.3.3.545454545 escolars de Vilanova reben l'agenda escolar del medi 5 escolars de Vilanova reben l'agenda escolar del medi 5 escolars de Vilanova reben l'agenda escolar del medi 5 escolars de Vilanova reben l'agenda escolar del medi 
ambientambientambientambient    
Dimecres, 18 de setembre de 2013Dimecres, 18 de setembre de 2013Dimecres, 18 de setembre de 2013Dimecres, 18 de setembre de 2013    

84.000 alumnes de 117 municipis de Catalunya ja disposen de l'Agenda Escolar del 
Medi Ambient per al curs 2013-2014. Es tracta d'un recurs d'educació ambiental 
adreçat a alumnes de primària i secundària, que la Diputació de Barcelona 
elabora, a través de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, des de ja fa 
dotze anys.  

En el cas de Vilanova i la Geltrú se 
n'han repartit 3.485, el que la 
converteix en la localitat de la 
província de Barcelona on la 
ràtio d'agendes per habitant és 
més alta. Així, a El Prat de 
Llobregat se n'han repartit 4.100, i 
a Terrassa 3.910, però totes dues 
poblacions tenen més habitants 
que Vilanova, i per tant la ràtio és 
més baixa.  

El repartiment d'agendes a les 
escoles de la ciutat es fa a través de l'Agenda 21 escolar, programa que es gestiona 
des del Servei de Medi Ambient, que és qui ha sol·licitat els exemplars. Així, a l'escola 
L'Arjau n'han rebut 280, al Canigó en gaudiran 365 escolars, a l'escola Sant Jordi 
330, a la Pasifae 120, a La Pau 55, a la Divina Providència 125, a l'escola Santa 
Teresa de Jesús 350, i pel que fa als insituts, al Dolors Mallafrè n'han rebut 610, al 

Manuel de Cabanyes 500, al Lluch i Rafecas 
460, i a l'institut de Baix-a-mar 340.  

Una de les novetats destacades d'aquesta edició 
és que la portada és la imatge guanyadora del 
primer concurs de cobertes de l'Agenda Escolar, 
dissenyada per Guiu Carol, de l'Escola Doctor 
Joaquim Salarich de Vic.  

 

 

 

                                                            NotíciesNotíciesNotíciesNotícies    

L'agenda L'agenda L'agenda L'agenda eseseses    centra centra centra centra 
enguany en l'estalvi enguany en l'estalvi enguany en l'estalvi enguany en l'estalvi 
energètic, energètic, energètic, energètic, i va i va i va i va 
acompanyada de acompanyada de acompanyada de acompanyada de 
material per treballamaterial per treballamaterial per treballamaterial per treballarrrr    

 NoticiesNoticiesNoticiesNoticies    
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A banda, la Diputació de Barcelona també ha editat i repartit més de 7.000 
calendaris de paret (310 a Vilanova) adreçats a alumnes de primària dels 108 
municipis que els van sol·licitar. Aquests 
calendaris estan directament relacionats 
amb les agendes.  

En el projecte, que aquest curs té com a 
temàtica central l'estalvi energètic, hi ha 
participat també la Diputació d'Osca, tot i 
que és des de l'Àmbit de Medi Ambient de 
la Diputació de Barcelona, des d'on se 
n'elaboren els continguts. D'aquesta 
manera, les agendes es tradueixen i 
s'adapten a les particularitats d'aquest 
territori i es tradueixen al castellà.  

El web de l'Agenda Escolar elaborat per 
l'Oficina Tècnica d'Internet de la 
Diputació de Barcelona, complementa aquests materials en format paper. Els qui 
naveguin per aquest ciberespai hi trobaran les activitats del curs i de cursos anteriors 
 algunes d'elles en format interactiu-, juntament a d'altres informacions i propostes 
complementàries. També es podran descarregar el joc "Ciutats en transició", un joc de 
cartes disponible en format paper a la mateixa Agenda Escolar i un dels grans 
atractius del curs.  

L'Agenda Escolar també es manté present a les xarxes socials (Facebook, i Twitter) i 
compta amb un espai a la comunitat virtual d'accés restringit per als professors que 
utilitzen aquests materials. 

 

    

ElsElsElsEls    alumnes de VNG participaran en la recollida d'oli domèstic alumnes de VNG participaran en la recollida d'oli domèstic alumnes de VNG participaran en la recollida d'oli domèstic alumnes de VNG participaran en la recollida d'oli domèstic 
aquest curaquest curaquest curaquest curssss....    
Dilluns, 23 de Setembre de 2013Dilluns, 23 de Setembre de 2013Dilluns, 23 de Setembre de 2013Dilluns, 23 de Setembre de 2013    

Amb aquesta iniciativa, seran moltes les famílies vilanovines que podran portar l'oli 
de cuina usat a reciclar de manera fàcil i neta. I és que aquest curs 2013-2014 es 
repartiran les ampolles especials clakis a gairebé totes les escoles de la ciutat. 

 

  

 NoticiesNoticiesNoticiesNoticies    
    

L'L'L'L'Ajuntament de VNG, a Ajuntament de VNG, a Ajuntament de VNG, a Ajuntament de VNG, a 
través detravés detravés detravés de    la Xarxa la Xarxa la Xarxa la Xarxa 
d'Agenda 21 Escolar del d'Agenda 21 Escolar del d'Agenda 21 Escolar del d'Agenda 21 Escolar del 
SeSeSeServei de Medi Ambient, rvei de Medi Ambient, rvei de Medi Ambient, rvei de Medi Ambient, 
ha repartit un any més ha repartit un any més ha repartit un any més ha repartit un any més 
l'agenda de la Diputació l'agenda de la Diputació l'agenda de la Diputació l'agenda de la Diputació 
de Barcelona. Vilanova és de Barcelona. Vilanova és de Barcelona. Vilanova és de Barcelona. Vilanova és 
el tercer municipi que el tercer municipi que el tercer municipi que el tercer municipi que 
n'ha repartit mésn'ha repartit mésn'ha repartit mésn'ha repartit més 

                                                            NotíciesNotíciesNotíciesNotícies    
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L'èxit de la iniciativa que el curs passat es va dur a terme a l'escola Pompeu Fabra va 
dur els seus alumnes a lliurar una 
carta a la regidora d'educació, 
Ariadna Llorens, perquè la resta 
d'escoles de la ciutat s'hi sumessin. 
Llorens va agafar el compromís 
d'intentar que altres escoles de la 
ciutat es poguessin sumar a aquesta 
iniciativa sostenible, i és que el 
projecte Oliklak és una iniciativa de 
les regidories d'Educació i Medi 
Ambient  a través de la Xarxa 
d'Agenda 21 Escolar que promou la 
conversió d'aquest oli usat en 
combustible biodièsel. D'aquesta 
manera s'evita la contaminació de milers de litres d'aigua quan aquest oli es llença 
per l'aigüera. A més, el fet que l'oli domèstic es converteixi en biodiesel també suposa 
una important disminució d'emissions de CO2 a l'atmosfera.  

El projecte consisteix en 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.  

Així, aquest curs podran reciclar 
l'oli de cuina usat els alumnes de 
l'escola l'Aragai, de l'Arjau, del 
Canigó, del Cossetània, de l'escola 
Itaca, del Llebetx,  de l'escola 
Pompeu Fabra, de l'escola Sant 
Jordi, de la Pasifae, del Volerany, 
de l'escola La Pau, del col·legi 
Divina Providència, de l'Escola Pia, 
de l'Escola El Cim,  i de l'escola Sant 
Bonaventura. 

El projecte es posarà en marxa 
progressivament a totes les escoles i estarà  completament implementat abans de 
finalitzar el curs escolar. 

NoticiesNoticiesNoticiesNoticies    

                                                            NotíciesNotíciesNotíciesNotícies    



 

 
-10- 

 
 

 

 

 

La intenció és endegar una segona fase, dirigida a la ciutadania, en la que es 
puguin portar els clakis plens d'oli usat a altres punts de recollida, instal·lacions 
municipals com centres cívics o mercats.                                                   

 

Setmana de la mobilitat participativaSetmana de la mobilitat participativaSetmana de la mobilitat participativaSetmana de la mobilitat participativa....    
Dimarts, 1 d'Octubre de 2013Dimarts, 1 d'Octubre de 2013Dimarts, 1 d'Octubre de 2013Dimarts, 1 d'Octubre de 2013    

 

Un any més, i ja en van 11, s'ha celebrat la Passejada en bicicleta per Vilanova i la 
Geltrú, una de les activitats més emblemàtiques i participatives de la setmana de la 
Mobilitat Sostenible i Segura a la nostra ciutat. 

Unes 400 persones de totes les edats es trobaven diumenge al parc de Baix-a- mar per 
aprofitar el bon temps i gaudir de la ciutat sense presses. Una passejada en la que, 
com cada any, es va premiar la bicicleta més original i es van lliurar obsequis i 
matrícules commemoratives.  

 
Un altre dels actes amb més bona 
acollida enguany va ser dissabte 
l'activitat 'Coneix el teu bus', que l'any 
passat es va haver d'anul·lar per la 
pluja. De 18 a 20h, a la plaça de les Neus, 
van ser molts els ciutadans i ciutadanes 
que van voler visitar per dins un bus 
urbà, es van endur informació del servei 
de bus urbà i un obsequi, a més  
d'informació dels serveis del Bici Park.  

 
Podeu veure un àlbum de fotografies dels 
actes de dissabte i diumenge aquí.  

 
 
Justament el Bici Park havia estat el protagonista divendres, durant l''Operació ring 
ring'. De 7 a 9 del matí, a la plaça d'Eduard Maristany, davant l'estació de RENFE, es 
feia com cada any un obsequi a totes les persones que arribaven en bicicleta. 
Enguany, a més, s'oferia aparcar al Bici Park de manera gratuïta.  
 
 
El Bici Park es va omplir divendres 

                                                            NotíciesNotíciesNotíciesNotícies    

NoticiesNoticiesNoticiesNoticies    
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A més, l'espai d'entitats TOC ha acollit del 20 fins al 27 de setembre l'exposició 
'Mobilitat 2.0, cap una cultura de mobilitat urbana', per donar a conèixer bones 
pràctiques en matèria de mobilitat, i que ha passat per Vilanova i la Geltrú en motiu 
del proper inici del Pla de Mobilitat.  

 
Vilanova i la Geltrú s'ha sumat d'aquesta manera una vegada més a la Setmana de 
la Mobilitat Sostenible i Segura, que s'ha celebrat del 22 al 29 de setembre a diferents 
municipis del país. Sota el lema "Aire net. Fes el pas!", la Setmana proposa cercar 
noves formes de mobilitat, allunyant-se del domini absolut del cotxe particular, cap 
a un transport més sostenible i respectuós amb el medi ambient. Canviar el nostre 
sistema de transport pot significar viure en una ciutat millor, i respirar un aire de 

més qualitat i més saludable. Agafar el 
transport públic col·lectiu per anar a la 
feina, moure's en bicicleta per la ciutat, o 
caminar per anar de compres en comptes 
d'agafar el cotxe, pot jugar un paper molt 
important en la salut.  

 
D'altra banda, i aprofitant la Setmana, 
la Regidoria de Serveis Viaris i Mobilitat 
ha instal·lat una marquesina a la 

parada de la línia L4 del bus urbà ubicada a la rambla Arnau de Vilanova davant 
l'escola Ítaca. Fins fa poc estava situada a la parada de la plaça dels Sis Camins de 
les línies 1 i 3, en una ubicació menys accessible que l'actual. És per això que s'ha 
optat per traslladar la marquesina a un altre emplaçament on ofereixi comoditat a 
més usuaris del bus urbà.  

 

    

ÈxitÈxitÈxitÈxit    de la II Festa de l'animalde la II Festa de l'animalde la II Festa de l'animalde la II Festa de l'animal....    
Dilluns, 21 d'octubre de 2013Dilluns, 21 d'octubre de 2013Dilluns, 21 d'octubre de 2013Dilluns, 21 d'octubre de 2013    

La segona Festa de l'Animal celebrada dissabte a Vilanova consolida un certamen 
que va omplir la rambla Principal amb activitats al llarg de tot el dia. Si l'any passat 
es van adoptar 4 gossos de la passarel·la d'adopció, en aquesta segona edició 14 del 
30 gossos que hi van passar van trobar amo. Una passarel·la que es va fer matí i 
tarda, i en la que al voltant de mil persones van poder veure els animals de 4 entitats 
protectores de la comarca.  

                                                            NotíciesNotíciesNotíciesNotícies    

NoticiesNoticiesNoticiesNoticies    
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La passarel·la, que va haver de doblar el recorregut gràcies a l'èxit de públic, també 
va servir perquè desfilessin els animals amb propietari que els van voler lluir.  

 

Festa animal adopció 

Petits i grans es van bolcar en la 
passarel·la de gossos per adoptar 

 

Pel que fa a l'èxit de les adopcions, 
els organitzadors han mostrat la 
seva satisfacció per haver organitzat 
la festa el mes d'octubre, un moment 
que no és tan procliu a les adopcions 
compulsives com els volts de Nadal. 
Els expositors per la seva banda, 
també han valorat positivament el 
fet d'haver celebrat la festa el mes d'octubre, i no a finals de novembre com l'any 
passat. Uns expositors que van ocupar 18 estands al llarg de la rambla, i que incloïen 
protectores, entitats i empreses. Un 85 per cent d'aquests expositors repetien de l'any 
passat i s'han mostrat molt satisfets de l'assistència de gent a la fira. Un públic que en 
gran part venia de fora de la ciutat, justament per gaudir expressament d'aquesta 
cita.  

 

L'estand de l'Ajuntament va servir 
per resoldre dubtes entre els 
ciutadans en relació a la nova 
ordenança sobre tinença responsable 
i les millores que s'estan portant a 
terme amb les colònies de gats. En 
aquest sentit, el Servei de Medi 
Ambient està satisfet per haver assolit 
els objectius de conscienciar sobre la 
tinença responsable dels animals, 
censar-los, i que les entitats puguin 
fer de la Festa de l'Animal una 
plataforma per mostrar la seva tasca 
diària.  

La jornada es va arrodonir amb les 
diverses demostracions dels gossos de les unitats canines de Mossos d'Esquadra i  

NoticiesNoticiesNoticiesNoticies    

                                                            NotíciesNotíciesNotíciesNotícies    
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Guàrdia Civil, els tallers o les exhibicions d'ensinistrament, en les que van poder 
participar petits i grans.  

 

A banda de la festa de dissabte, i encara en el marc de la Festa de l'Animal, 
diumenge es va fer una concentració de gossos a la platja organitzada per l'entitat 
animalista AUDA. L'objectiu era reivindicar millores en el parc caní de la Torre 
d'Enveja, demanar al creació d'un nou parc per a gossos a la zona marítima, i 
demostrar que és possible la convivència entre gossos i persones a la via pública.  

A més, demà dimarts el Centre Cívic de la Sardana acollirà la xerrada "El gos i el 
desenvolupament humà, teràpia amb animals", a càrrec de FUD Therapy. I dijous, a 
la seu de la Creu Roja al carrer de l'Havana responsables de Boscan i el club Agility 
Vilanova parlaran sobre "Educació i ensinistrament de gossos". 

 

 

NoticiesNoticiesNoticiesNoticies    

                                                            NotíciesNotíciesNotíciesNotícies    
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V Mercat dV Mercat dV Mercat dV Mercat de segona me segona me segona me segona màààà    a l'ea l'ea l'ea l'escola Llebetxscola Llebetxscola Llebetxscola Llebetx    
Dimecres, 18 d'Abril de 2012 

 

El passat Diumenge 20 d’Octubre de 2012 es va celebrar el V Mercat de Segona Mà al 
Passeig del Carme organitzat per l’ Escola Llebetx emmarcat dins el projecte de 
l’Agenda 21 escolar “Llebetx per reduir, reciclar i reutilitzar“.  

 

El mercat té dos objectius molt 
definits: en primer lloc donar 
sortida a llibres, roba, patinets, 
bicicletes, petits mobles, figuretes i 
tota mena d’objectes que, un cop 
fets servir i encara en el seu bon 
estat, esdevinguin útils per a uns 
tercers abans d’haver esgotat la 
seva vida funcional.  

Com a segon objectiu, no menys 
important, l’objectiu es promoure 
la cultura del reciclatge i 
mantenir l’hàbit de reciclar i 
reutilitzar generat a l’Escola. 

Durant tot el matí, molts visitants van visitar el mercat i van poder gaudir d’una 
oferta original i variada gestionada pels nens i nenes de l’Escola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            ExperiènciesExperiènciesExperiènciesExperiències    

Experiències dels centres educatiusExperiències dels centres educatiusExperiències dels centres educatiusExperiències dels centres educatius    
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DOCUMENTAL: "EL GARRAF SUBMERGIT"DOCUMENTAL: "EL GARRAF SUBMERGIT"DOCUMENTAL: "EL GARRAF SUBMERGIT"DOCUMENTAL: "EL GARRAF SUBMERGIT"    

        

Documental realitzat pel Consorci dels Colls Miralpeix-Costa del Garraf, conjuntament amb 
l’Associació Pro Mar (http://www.aspromar.com/), que ara està disponible en internet. Aquest 
documental és un recull dels valors ambientals i paisatgístics del litoral i el fons marí del 
Garraf. Durant aquest any, el Consorci ha fet difusió per les escoles, entitats i persones 
interessades. . . .     

    

    

El podeu trobar en aquest enllaç::::    
    
http://www.collsmiralpeix.cathttp://www.collsmiralpeix.cathttp://www.collsmiralpeix.cathttp://www.collsmiralpeix.cat////ca/noticia/documental_elca/noticia/documental_elca/noticia/documental_elca/noticia/documental_el____garraf_submergit/60/garraf_submergit/60/garraf_submergit/60/garraf_submergit/60/ 
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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 
ambientals a la ciutat de Vilanova i la  Geltrú . 

En aquest espai, trobaràs tota la informació relacionada amb l’agenda 21 escolar de la 
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://agenda21vnghttp://agenda21vnghttp://agenda21vnghttp://agenda21vng.wikispaces.com/.wikispaces.com/.wikispaces.com/.wikispaces.com/    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

RecursosRecursosRecursosRecursos    

                                                            RecursosRecursosRecursosRecursos    



 

 
-17- 

 
 

    

    

    

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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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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