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Manifest Escolar – 2019
VISUALITZEM ELS ODS
Els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) són 17 objectius universals, integradors i
ambiciosos que el països integrants de les Nacions Unides van consensuar l’any 2015, i volen
que tota la població els seguim abans de l’any 2030. Es van crear amb la intenció de crear
nous camins per a millorar la vida de tothom, sense deixar a ningú enrere.
Són objectius, es a dir, fites i reptes que podem fer totes i tots, i que inclouen des de
l'eliminació de la pobresa fins al combat al canvi climàtic, passant per l'educació, la igualtat de
gèneres, la defensa del medi ambient o el disseny de les nostres ciutats.
Tothom pot i ha de fer la seva part: els governs, les indústries, les empreses, la societat en
general i nosaltres, els joves i les joves, també podem fer la nostra part.
Especialment nosaltres, hem de fer la nostra part ja que l’èxit en l’aplicació dels ODS ens
afectarà directament a les nostres vides i a les de les nostres filles i fills. Per això estem avui
aquí, per fer sentir la nostra veu al govern de la nostra ciutat.
Les nostres opinions han sorgit de les diferents mirades que hem pogut treballar a les trobades
de centres, i durant les reflexions i treballs que realitzem cada dia a les nostres escoles i
instituts. Cal posar llum i mirar els problemes per poder reflexionar i trobar la millor solució.
I, és que de solucions n’hi ha moltes, però la situació en la que està el nostre medi ambient és
difícil de canviar. És per això que cal un esforç per part de totes i cadascuna de nosaltres per
aturar aquesta situació. També, ens cal una profunda reflexió de cadascuna de les accions que
realitzem diàriament, i de les conseqüències que tenen al nostre entorn.
Amb la lectura d’aquest manifest volem començar a canviar el món. Volem expressar les
nostres idees a la resta de ciutadans, polítics i polítiques, empresaris i empresàries, científics i
científiques, i a tothom que ens vulguin escoltar. Existeixen solucions parcials per reduir aquest
problema global, per això, si totes i tots posem una mica de la nostra part, podrem canviar
aquesta situació.
Per aquesta raó, demanem al govern més compromís, i que posi fil a l’agulla per millorar la
situació de moltes famílies i col·lectius que encara, avui en dia, viuen endinsats en la pobresa i
pateixen gana a la nostra ciutat. Volem que l’Ajuntament ajudi a la gent pobre per a que trobin
un treball digne, i d’aquesta manera puguin tenir una vida digna i estable.
Demanem que es promogui l’educació contra les desigualtats des de ben petits. Volem
construir un nou món en el que totes i tots puguem gaudir de les coses bones i ens repartim
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les no tant bones. Creiem, que s’haurien d’organitzar recollides de diners i de materials que es
necessiten per ONG’s locals.

Demanem més atenció a la protecció del medi ambient, volem que les properes generacions
coneguin “tots el colors” de la natura.
Ens agradaria que a Vilanova es deixessin de fer edificis i aparcaments, i utilitzessin els diners
per a fer més zones verdes i més carrils bici que connectin totes les escoles i instituts. Totes les
escoles haurien de tenir una zona verda ben a prop, només som infants una vegada.
També ens agradaria que el nostre estimat mar no es converteixi en un altre mar de plàstics.
Ens encanta la nostra platja i per això creiem que es podrien fer moltes coses per a protegir-la,
com per exemple:
●
●
●
●

prohibir que els txiringuitos i bars de la zona marítima venguin gots, canyetes i
ampolles de plàstic,
o fer una campanya que prohibeixi entrar els plàstics a les nostres platges,
o fer una campanya per avisar als ciutadans que les tovalloletes no es poden llençar
als vàters perquè no es desfan, els fabricants ens enganyen,
o promoure que tothom s’emporti la brossa a casa seva, inclús les cigarretes!!! No
entenem perquè hi ha tantes cigarretes a les nostres sorres.

Cal que tothom sàpiga això i que totes i tots fem un esforç per protegir allò que ens agrada
tant.
Ja sabem que és important reciclar i reutilitzar, ens ho han dit moltes vegades des de ben
petites i petits, i sabem que no sempre ho fem. Cal que a la nostra ciutat hi hagin cartells que
ens ho recordin i ens calen papereres on els residus estiguin separats. Cal que tothom entengui
que hem d’evitar el plàstic d’un sol ús. Demanem que l’ajuntament faci més al respecte.
Necessitem recursos per sostenir i protegir el medi ambient, una idea podria ser aprofitar
l’energia solar. Creiem que la nostra cuitat podria ser més sostenible si aprofitéssim el sol als
edificis públics i a les escoles i instituts i si hi haguessin més punts de recàrrega per a vehicles
elèctrics. Creiem que aquests punts de recàrrega podrien ser amb energia solar fotovoltaica.
També creiem que es podria aprofitar l’aigua de pluja per a regar els jardins i els carrers.
Ens agradaria que els diners no siguin un impediment per a fer possible les coses que
demanem. Us demanem que feu servir els diners per a coses necessàries, i us recordem que
els bitllets són de paper i el paper surt dels arbres.
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Governants, creiem que tenim molt a dir i creiem que no ens escolteu prou: de les nostres
escoles i instituts surten cada any bones idees. Escolteu-les. Nosaltres també reflexionem i
cerquem bones solucions.
Per a realitzar totes aquestes accions, cal disposar d’una cosa que nosaltres, els joves i les joves
de Vilanova i la Geltrú, en tenim: Moltes ganes de fer-ho!!!

Comencem a canviar el món....fem una ciutat més verda

Vilanova i la Geltrú, a 5 de juny de 2019
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