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EDITORIAL 
GENER
2015

Tenim el plaer de presentar la primera revista d’aquest curs, amb 
la satisfacció pel camí fet que dia a dia anem construint entre totes 

i tots. 

En aquesta ocasió, l’equip de redacció de la revista ens proposa com a temàtica 
el medi ambient i la sostenibilitat, un dels temes amb els quals l’escola està 

sensibilitzada des de fa molts anys. Mitjançant aquesta edició esperem compartir 
amb vosaltres activitats que fem a l’escola, opinions, recursos, opcions i alternatives, 

experiències, etc., tot relacionat amb aquest tema. 

Ja des del curs 2000-2001 es va iniciar un treball més profund a l’escola sobre l’educació 
ambiental, elaborant un projecte en el qual es van plantejar objectius com: detectar les mancances 

de gestió mediambiental que hi havia al centre i millorar-les; prendre consciència dels problemes 
socioambientals que hi ha al món i de les seves causes; fomentar en els nens i les nenes el coneixement 

i la comprensió del medi, tenint en compte conceptes d’equilibri ecològic; despertar emocions i valors 
d’estimació per la natura; revisar la metodologia  en l’ensenyament aprenentatge de les ciències i el paper 

dels i les mestres en l’educació ambiental; implicar les famílies i la resta de la comunitat educativa en el projecte 
adoptant, entre totes i tots, actituds responsables tant individualment com col·lectivament.  

És en aquesta línia que es comencen a fer actuacions, que a dia d’avui continuen vigents i s’han anat incrementant: 
realitzar ecoauditories, realitzar formacions sobre horts escolars, reciclatge i altres, recollir de manera selectiva els papers 

i els envasos, reutilitzar el paper, prendre mesures per estalviar energia i aigua, reutilitzar els llibres de text, portar l’esmorzar 
en carmanyoles evitant els embolcalls, realitzar la fira del llibre de segona mà, treballar els horts de l’escola, realitzar sortides i 

colònies en entorns naturals i també amb continguts relacionats amb el medi ambient, augmentar els espais verds als patis, etc. 

Actualment i des de fa uns quants cursos formem part del programa Agenda21 escolar que ofereix l’Ajuntament de Lleida i que 
ens facilita recursos i formació per continuar tirant endavant el nostre projecte, anomenat: “Cap a una escola sostenible, en 

un món poc sostenible” i que continua incloent les actuacions abans esmentades.  

Com veieu han passat 15 anys des de llavors però continua essent urgent, indispensable i necessari promoure actituds 
de cura i respecte del medi ambient per tal d’assegurar el futur del nostre planeta. Tenim la responsabilitat de 

deixar als nostres descendents una terra millor de com l’hem trobat si volem que perduri en el temps. 

Creiem fermament en el poder de transformació de l’educació i en conseqüència pensem que tenim 
l’obligació o la responsabilitat com a educadors i educadores d’impulsar una cultura, la de la 

sostenibilitat, per tal de poder canviar la realitat que tenim, sabent que no és cosa d’un dia i per 
això hi seguim treballant amb la complicitat de tota la comunitat educativa. 

Amb aquest projecte volem afrontar el repte d’apropar-nos a la sostenibilitat perquè, 
com diu un proverbi africà:

“Molta gent petita, en llocs petits, fent petites coses, pot canviar el món” 

I pensem que ara és el moment de fer-ho. Continuem...

LA DIRECCIÓ
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AMPATITZA’T

Des de l’AMPA ens hem volgut sumar a aquesta edició de la revista detallant en aquestes línies quin 

és el posicionament respecte a la cura i preservació del medi ambient que tenim des de l’associació, 

compartit d’altra banda, amb l’escola, i quines accions venim fent des de ja fa un temps cap aquí en 

aquest sentit.

Perquè som i fem comunitat, el sentir de l’AMPA és compartit amb la manera de fer de l’escola. Intentem, 

doncs, canviar, a poc a poc, costums i consciències que no contribueixen al respecte pel nostre entorn. 

A nivell d’escola, es participa en projectes com l’Agenda 21, es fa una recollida selectiva dels residus, 

es reutilitzen objectes i materials, es treballa l’hort... Des de l’AMPA, són diverses les accions que s’han 

dut a terme: s’han substituït els gots de plàstic de les festes i celebracions per gots reutilitzables que ens 

cedeix l’Ajuntament; es mira d’afavorir la recollida selectiva durant la celebració de festes com ara la de 

Primavera, així com la utilització de plats, gots i coberts reciclables; es fa arribar a les famílies, que així ho 

desitgen, les circulars via correu electrònic i s’ha apostat per una cuina de mercat i amb alguns aliments 

ecològics. La posada en escena d’aquestes propostes té una incidència important en l’educació dels 

nostres infants, afavoreix l’esperit crític i permet desenvolupar actituds de respecte per l’entorn. Aquestes 

actituds es consoliden quan famílies, escola i societat van de la mà. No podem oblidar, però, que en 

aquesta tasca d’educar, la família és la que ha d’assumir un percentatge major de responsabilitat. Una 

comunitat educa. Quan la tasca d’educar és transversal els aprenentatges s’integren d’una manera més 

significativa.

Per què no imaginem tots plegats un món on ningú llença un paper a terra o malmet el mobiliari urbà? 

Imagineu que ningú ho fa perquè som conscients que allò col·lectiu ens pertany a tots i totes? Imaginem 

que ningú tala o incendia boscos, ni contamina les aigües, ni... Ho imaginem plegats? 

Sense perdre aquesta utopia de vista, què us sembla si continuem treballant plegats, en comunitat, per 

assolir-la? 

Marta Cerón
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Finestra oberta a Primària

Els nostres horts
Lleida està envoltada de partides rurals que omplen el 
terme municipal. En tenim 56 i el seu conjunt forma l’Horta 
de Lleida. En aquestes partides, les principals activitats 
econòmiques són l’agricultura i la ramaderia.

L’escola Sant Jordi forma part de la Partida de Montcada, 
i limita amb les de Canet, Camp Rodó, Cunillars, Marimunt, 
Balàfia (partida), Bovà i Boixadors.

A les partides hi trobem edificacions aïllades anomenades 
torres, que fins a mitjans del segle XIX eren construccions 
rústiques fetes amb tova, palla i canyes del riu. Inicialment 
estaven pensades per abastir d’aliments ben diferents la 
gent que hi vivia, per això tenien galliner, hort, corralines 

i diferents arbres (noguers, 
caquis, ametllers, codonyers, 
nesprers, figueres, pruneres i perers de flor d’hivern).

Però l’Horta de Lleida ha canviat molt i s’ha especialitzat principalment en la fruita 
dolça. Hi ha uns 3.000 propietaris i només una de cada deu torres està habitada per 
un pagès.

L’escola forma part de l’Horta de Lleida i per això pretenem que els nostres horts 
segueixin el cicle dels horts de la partida al llarg de l’any. No utilitzem cap producte 
químic i ens esforcem en fer cada dia millor les feines de l’hort: preparar la terra, 
trasplantar, sembrar, recalçar, regar... Fa 
un parell d’anys que també conreem una 
hortalissa que s’ha cultivat a l’Horta de Lleida 
des de sempre: el bròquil llucat. 

Ara els hortolans de Gualda us explicarem una 
miqueta el que fem en els nostres horts.

Reguem les flors, els arbres i les hortalisses 
amb molta il·lusió. És molt important regar 
perquè sinó es moririen les plantes. Si plou 
no reguem, però quan no plou utilitzem les 
regadores o la mànega. També sembrem 
espinacs, alls i pastanagues. Primer amb Dibuix Pol Lorenzo amb la fanga Dibuix Sergi Gómez regant



6 7

les fangues, aixades i rasclets preparem la terra i traiem totes les 
herbes.

El segon pas és escampar les llavors per tot l’hort i després amb el 
rasclet les tapem. Després, aplanem donant copets amb la pala i per acabar reguem.

Cada tardor collim i empotem les olives de les nostres oliveres. Les posem amb aigua durant nou dies. Cada dia 
canviem l’aigua i després les podem en pots de vidre.

Preparem la salmorra barrejant un got de sal i deu d’aigua i remenem una estona fins que ja no es veu gens de sal. 
Omplim els pots amb la salmorra i els tapem. Quan tornem a collir olives tastem les de l’any passat.

Si voleu fer un cop d’ull a la feina que fem als horts podeu visitar el blog de l’hort en el següent enllaç: http://
elblogdelhort.blogspot.com.es/

Els hortolans de Gualda.

Dibuix de l’Abel collint olives

Dibuix empotant olives Júlia Pallarés
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La Cullerada
Des de ben petita m’ha fascinat la Natura, des d’un petit insecte fins a un gran cetaci, passant per un riu i per paisatges 
impressionants... Em resulta meravellós l’equilibri que permet mantenir qualsevol ecosistema, des d’un bosc tropical 
fins a un desert, o un escull coral·lí...  Realment, la natura és complexa, amb multitud de relacions entre els animals, 
les plantes, el terra, l’aire, etc....  I els problemes ambientals també són complexos, no només perquè afecten o 
poden afectar l’entorn d’un determinat indret (la qualitat de l’aigua, de l’aire...), sinó també els éssers vius que allà 
s’hi trobin, les seves relacions, i l’home!, amb la seva cultura, la seva història, tradicions, relacions socials...

Aquesta complexitat fa que sovint ens sentim petits, insignificants... com si, per nosaltres mateixos, ben poca cosa 
poguéssim fer en favor del medi ambient. Però res més lluny de la veritat, sovint són els petits gestos, les petites 
accions, el que suposen la diferència. És important adonar-se que les pròpies accions, des de les més quotidianes 
(comprar una barra de pa o contractar un determinat servei, per exemple) fins a les més puntuals (llogar unes 
vacances, votar en unes eleccions), poden tenir una influència, un impacte en el medi ambient i en les persones... 
que pot ser positiu o negatiu!

Amb les nostres decisions, sobretot com a consumidors o clients, ens posicionem! Els nostres hàbits de consum 
influeixen sobre l’oferta, al triar un producte o un altre, afavorim un model o un altre d’agricultura, recolzem un tipus 
de fabricació, d’envasat, de comerç, d’allotjament turístic, de producció cultural, de negoci, de model econòmic en 
els països del Sud...

Tenim un gran poder com a consumidors! Per això és molt important que esdevinguem consumidors conscients i 
responsables. I això què suposa?

Doncs, en primer lloc, - reduir el nostre consum. Abans d’adquirir res, cal que valorem si necessitem de 
veritat aquell producte, o si en podem prescindir. Estem immersos en un model de consumisme que ens 
porta a generar-nos noves necessitats contínuament i convidar-nos a comprar i comprar i comprar... Però, 
cal identificar realment quines són les nostres necessitats... i sovint, no cal comprar per satisfer-les! Jo no 
necessito tenir un trepant, el que necessito és fer un forat a la paret (un o dos cops a l’any, com a molt!).

Buscar alternatives al consum de nous productes- . Poden haver moltes maneres de satisfer les nostres 
necessitats sense comprar un nou producte: reparant, reutilitzant, demanant en préstec, llogant, compartint, 
substituint, intercanviant el producte... Es tracta d’anar desdibuixant la cultura de la propietat... de substituir el 
posseir recursos, pel compartir-los, el que suposa confiar i recolzar-se en els altres, en comptes de competir 
i desconfiar...  Aquestes pràctiques, que s’estan fent des de fa molt temps, és el que ara està prenent molta 
força gràcies a les noves tecnologies de la informació i sota el nom de Consum Col·laboratiu. A més a més, 
aquest tipus de consum afecta no només els productes, sinó també els “no tangibles”, així, també es pot 
intercanviar i compartir temps, serveis, espai de treball... i ajuda a enfortir el sentiment de comunitat.

Informar-nos sobre els productes que adquirim- . Si realment necessitem comprar un producte, cal que 
el triem parant atenció al seu origen, d’on prové, amb quines condicions laborals, socials i ambientals ha 
estat fabricat, on l’adquirim i en quin format... Aquesta informació sovint no és evident, però cada vegada 
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són més els productes que volen diferenciar-se de la resta, 
posant de manifest les seves característiques positives com 
a productes locals, ecològics, de comerç just, artesans... Les 
etiquetes oficials ens poden ajudar a reconèixer-los  i també 
les guies i revistes d’informació al consumidor. Us recomano 
la revista: www.opcions.org. També és interessant prioritzar 
els comerços tradicionals davant de les  grans superfícies, 
els productes grans i menys envasats, que es puguin reparar 
o reciclar...

En definitiva, es tracta de ser crític i inconformista... d’informar-
nos i actuar per reivindicar el canvi. Ser consumidors conscients i 
responsables, no té perquè ser més car, ni suposar més temps... 
però segur que ens portarà a un canvi de filosofia i d’estil de vida... 
i no només propis!... Amb el nostre consum, podem transformar la 
societat!!

Però tampoc no cal que ens atabalem i intentem esdevenir de la nit al dia consumidors “perfectes”... El més important 
és prendre consciència de quines opcions estem triant actualment... i a partir d’aquí, de mica en mica, anar incorporant 
petits canvis progressivament... Només aquells dels que estiguem segurs i que sapiguem que podrem mantindre... 
És millor no fer passos en fals... 

Si ja ho deia el capità enciam: “Els petits canvis són poderosos!”

Pietat Pizarro

973 75 00 90  
www.autocarsgamon.com 
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L’INGREDIENT MÀGIC PER A UNA BONA CONVIVÈNCIA: 
 “LA COL·LABORACIÓ”

EN LES TASQUES FAMILIARS!! COSES DE CADA DIA.
“A cada edat, la seva tasca: compartim el temps!”

Casa és de tota la família si bé els adults,  pares,  mares, a vegades avis i àvies,  són els que han d’organitzar el bon 
funcionament de la mateixa i aconseguir una bona convivència. La coresponsabilitat dins de la llar i el repartiment 
equitatiu de les tasques diàries entre les persones que la formen farà que, els fills i filles fruit d’aquesta, siguin 
persones íntegres capaces de saber conviure els uns amb els altres.
Tenim a l’abast moltes possibilitats per col·laborar, fer encàrrecs, contribuir al bon ordre de la casa: anar a comprar 
aliments, recollir la cuina, endreçar els armaris etc. i més coses que contribueixen més a la sensibilitat, com ocupar-se de 
jugar amb un germà petit, explicar contes, fer companyia a un avi malalt. Tot, sempre perquè el nostre fill i filla aprengui el 
valor de la generositat.  
Cal treballar la coresponsabilitat dins la 
llar i fer un repartiment equitatiu de les 
tasques diàries de la família. L’encàrrec 
és una eina educativa que ajudarà els 
infants i adolescents a tenir una actitud de 
cooperació i participació, adequada per 
fomentar la responsabilitat. En funció de 
l’edat de cadascú, es poden assumir unes 
tasques o altres segons el seu grau de 
responsabilitat.
Preguntes com: “per què ens falta temps?”, 
“com es pot fer compatible la jornada laboral 
amb la cura de les persones?” o “qui se 
n’ha d’ocupar, d’això?” són molt habituals 
avui en dia en un món en què tothom viu a 
corre-cuita. Els rols tradicionals de gènere, 
que assignaven les tasques en funció del 
sexe, ja no tenen vigència i és necessària 
una reorganització del temps per poder 
garantir el benestar de les persones i de 
la família. L’objectiu d’aquest escrit és 
explicar de què parlem quan ens referim als 
usos del temps, tot mostrant els diferents 
aspectes que hi tenen relació i el lloc central 
que ocupa la cura de les persones, la 
reproducció i el sosteniment de la vida. Les 
dificultats per harmonitzar la vida familiar, 
laboral, personal i social han posat de relleu 
la necessitat de trobar un equilibri entre les 
diferents activitats de la vida quotidiana.

Pel forat de pany
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Volem compartir amb vosaltres alguns 
pensaments i informacions :
Deu propòsits al començar l’any per promoure 
la coresponsabilitat:

Dialoguem amb els membres de la família •	
sobre la importància del repartiment equitatiu 
de les responsabilitats i tasques domèstiques 
i dels beneficis que comporta.
Negociem i organitzem torns per realitzar •	
les tasques domèstiques entre totes les 
persones de casa.
Planifiquem les tasques setmanals de •	
manera que tothom tingui temps de gaudir 
del lleure.
Eduquem els infants en el valor de la •	
coresponsabilitat i l’esforç atorgant-los  
responsabilitats en l’àmbit domèstic, segons 
la seva edat.
Reconeguem la importància i el valor que •	
suposa el treball domèstic i de cura perquè 
tots i totes ens hi sentim bé.
Ensenyar habilitats domèstiques a les persones que no les han fet mai, per tal que puguin aprendre a fer-les.•	
Fer una tasca quotidiana en equip pot resultar molt més divertit i estalviar esforços.•	
Col·laborar per mantenir la casa neta i endreçada, per tal d’evitar destinar més temps del necessari a les feines •	
domèstiques.
Consensuar una bona organització de les tasques domèstiques més ferragoses, per tal que no recaiguin sempre •	
sobre la mateixa persona.
Buscar sempre un temps per compartir en família una estona de descans•	  després de fer les feines.

Per orientar les mares i els pares en el tipus d’activitats que poden fer els infants agrupant-les per diferents grups d’edat, 
de més a menys dificultat:

Per les persones adultes (per exemple, planificar la •	
intendència)
Per als i les adolescents (per exemple, anar a comprar)•	
Per a infants de 7 a 12 anys (per exemple, baixar la brossa)•	
Per a infants de 4 a 6 anys (per exemple, guardar els mitjons •	
al calaix)
Per a infants fins a 3 anys (per exemple, guardar les •	
joguines)

Aquesta piràmide té l’objectiu de treballar la coresponsabilitat dins 
la llar i fer un repartiment equitatiu de les tasques diàries entre les 
persones de la família.

Família Baró i Farreny
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Som-hi! Anem en bici!
Una pedalada tranquil·la per gaudir d’un paisatge espectacular
(De l’Horta de Sant Joan a Xerta – ruta aproximada de 30 km i dificultat 
baixa)

Aquest cop, us proposarem fer un viatge per l’antic traçat ferroviari de la Vall de Zafán. Durant la construcció 
d’aquesta via hi va haver molts contratemps tècnics. El projecte es va iniciar el 1863 (d’Alcañiz a Tortosa) i no 
seria fins el 1942 que el tren arribaria a Tortosa, gràcies al treball forçat que van haver de fer els presoners de 
la Guerra Civil, capturats a la batalla de l’Ebre.

Actualment, aquesta via ha estat recuperada i ens porta per estacions i poblets abandonats des de fa temps 
i ens permet endinsar-nos per uns paisatges increïbles, al voltant del Parc Natural dels Ports. Creuarem ponts 
amagats, viaductes i túnels foscos on els nostres crits i les nostres veus ressonaran i ens faran submergir en 
una foscor colpidora. Només tindrem les lots o els llums de les bicicletes per il·luminar càlidament el nostre 
recorregut. 

Es tracta d’una ruta molt senzilla i amb un nivell de dificultat molt baix, perquè és bastant plana. Aquest 
fet permet que, fins i tot, els més petits la puguin realitzar. El desnivell que hi trobem és en sentit descendent, 
ja que gairebé tot fa baixada i encara que pugui semblar que és una ruta molt llarga perquè  hi ha molts 
quilòmetres, són molt agradables de fer, perquè es fan gairebé sense pedalar. Això sí, es necessita un dia 
sencer per gaudir de cada parada, de cada estació i dels moments fantàstics que ens ofereix el fet de passar 
tot un dia a l’aire lliure. 

Cal destacar que, en aquest tram, hi trobem zones de banys naturals, molt adequats si hi anem a l’estiu. 
Una de les parades obligades que ens ofereix aquesta ruta és el Santuari de la Fontcalda (riu Canaleta), que 
es troba entre les estacions de Prat de Comte i Pinell de Brai. Allí haurem de treure la carmanyola i disfrutar del 
bany i del paisatge. 

A l’estació de Benifallet, farem una altra parada imprescindible per fer un pica-pica, un beure i descansar 
una mica abans de reprendre el darrer tram fins arribar a Xerta. En aquest lloc, sempre ens farà companyia la 
remor del riu Ebre.  Aquesta proposta preveu acabar a Xerta, tot i que, els més valents podrien continuar fins 
a Tortosa. 

Una altra informació important a tenir en compte és el lloguer de les bicicletes. Hi ha la possibilitat de 
llogar-les a Horta de Sant Joan i la recollida es farà a Xerta, la qual cosa és molt adient per famílies amb nens 
petits.

Aquest recorregut proposat resulta senzill i agradable per una jornada familiar. 
A més dels paisatges naturals, es pot destacar que l’Horta de Sant Joan és un petit poble, enquadrat dins del 

marc del parc Natural dels Ports. Vila privilegiada i  meravellosa que, a 
més, compta amb un important museu dedicat al cèlebre Picasso, que 
recorda les temporades que el genial pintor va passar en aquestes 
contrades.

Família Camps Posino

Pel forat de pany
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Despulla’t

GERARD BATALLA, 
membre de Som lo que Sembrem

Aquesta vegada els nens i les nenes de sisè vam compartir tota una tarda amb el Gerard Batalla, val a dir que abans 
havíem treballat i que vam preparar les preguntes amb molt d’interès. No us fem la presentació perquè ell mateix ja 
ho va fer.

Sóc de la Sentiu de Sió, un poble a la vora de Balaguer. A la meva escola érem uns 20 en tota l’escola, amb dos 
mestres i em sorprenc de veure com n’és, de gran, l’escola Sant Jordi, tot i ser petita dins del que és Lleida. 

Em dic Gerard Batalla i sóc mig pagès, perquè la meitat del meu temps el dedico a treballar la terra de la família, 
sembrant ordi, blat i panís. I l’altra meitat en una altra feina que té molt a veure amb fer de pagès, que consisteix en 
anar pels pobles amb un grup de gent a buscar llavors de cultius antics, per poder recuperar-les. 

Fa 10.000 anys que fem de pagesos, també a les terres de Lleida. Antigament es recol·lectava el que es trobava 
pels boscos. Però algú va descobrir que si es guardava la llavor i la sembraven tornaven a sortir les plantes i així 
va començar l’ofici de fer de pagès, un dels oficis més antics del món, aprendre a guardar les llavors més bones, 
aquelles que donaven el millor fruit. 

Des de fa 50-60 anys els científics van començar a investigar sobre aquest tema de les llavors, a fer encreuaments, a 
fer llavors més complicades i fa més o menys uns 30 anys van descobrir que podien modificar-ne la seva genètica. 

El costum dels pagesos de guardar llavors s’ha anat perdent al llarg dels anys, a causa d’aquest control de mercat 
que està en mans de científics i empresaris, perquè són una competència molt forta pel que fa a producció, arriba 
fins al doble. Abans es cultivaven 100 varietats de blat, ara només 10 i les seves llavors s’han patentat, per tant, 
s’han de pagar i són molt cares. Cada dia hi ha menys llavors i estan en menys mans, per això una part del meu 
temps la dedico a la seva recuperació.

Com neix Som lo que Sembrem?

Som lo que Sembrem és una associació que neix per a combatre els  transgènics. És la unió de diverses persones, 
tant pagesos com consumidors, que vam aconseguir les 100.000 signatures necessàries per poder portar la ILP en 
contra dels transgènics al Parlament, perquè sabem que la força de la gent està en la nostra unió, en fer les coses 
junts i no d’un en un. Tot i entrar la ILP al Parlament es va votar en contra i actualment continuem tenint transgènics 
a Catalunya, i cal saber que a la resta d’Europa no se’n conrea, perquè la gent no en vol menjar. 

Quins són els objectius com a Associació?

En principi perquè no es cultivessin transgènics, i també per fer una proposta de quina alimentació volem i de quina 
manera de fer de pagès defensem. També que hi hagués més pagesos a Catalunya, reivindicant aquest ofici. 
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És important que tinguem menjar saludable, per estar ben 
alimentats, forts i sans. Ara molts pagesos només van en tractor, i 
fan monocultiu. Abans era molt diferent, n’hi havia molts i feien més 
varietat de producció: hortalisses, fruites, animals, farines, oli, vi, 
etc. I entre famílies del poble s’intercanviava i sabien d’on venia el 
que es menjava. Ara el producte es cull verd, perquè n’hi ha molta 
quantitat i passa per moltes mans i fa molts quilòmetres abans no 
arriba al consumidor. Per això també defensem una agricultura 
de més proximitat (perquè també és menys contaminant) i que 
no faci servir productes químics perquè això en petites quantitats 
se’ns va acumulant al cos, durant tota la vida i ens perjudica i 
aquests productes només són per augmentar la producció i no cal 
fer tant menjar, no cal menjar tant. Com diuen els padrins, menjar 
per viure i no viure per menjar… Ni química, ni transgènics, que 
són productes modificats. 

Per què és bo el producte ecològic?

Per començar, perquè és bo per tothom, no només pels humans, 
per tots els éssers vius, respecta totes les espècies i l’entorn.

Per salut, perquè no ens perjudica de cap manera. Tot i que també 
has de mirar de fer una dieta equilibrada i variada, menjar de tot i 
no massa carn. Que sigui una alimentació completa. 

Pensant en la sostenibilitat de l’economia que tenim: intenta gastar els mínims recursos, no fa servir adobs químics 
ni minerals, que esgoten recursos naturals (com el nitrat, el fòsfor, el potassi) i gasten molta energia, fa servir fems 
per adobar, fems d’animals que no estan en granges. 

I és respectuós també amb les persones, amb referència als drets dels treballadors i treballadores, té aquesta 
dimensió no especulativa, sense enriquir-se a costa de mà d’obra esclavitzada i barata. 

Per què esteu en contra dels transgènics i des de quan?

Un dels motius és perquè entenem que la major part de transgènics s’han fet per fer diners i, a més, aprofitant la 
feina dels pagesos que des de fa 10.000 anys treballen per a guardar les millors llavors de cada espècie. 

Grans empreses, com Monsanto, posen un gen a aquesta llavor, una molècula que  modifica la planta aconseguint 
una cosa nova, una nova característica, i llavors li posen una patent i diuen: ara aquesta llavor és meva, i els pagesos 
l’han de comprar i no la poden reproduir perquè seran denunciats, i això és una injustícia. A més a més, aquest gen 
(que pot ser animal) canvia el funcionament dels altres gens i és imprevisible... aquell gen no només modifica el que 
es volia de manera intencionada, sinó que canvia tot el procés d’aquella planta, que es pot tornar tòxica, que canvia 
la seva interacció amb l’entorn, que pot ser perjudicial per la salut.  A més nosaltres pensem que això no ens cal, 
perquè ja tenim moltes llavors per fer servir. 

Aquí es cultiva el panís transgènic, que s’ha modificat incorporant un insecticida que es va arruixant de manera 
sistemàtica. Aquests panís se’l mengen els animals de granja, porcs, corders, cabres, no està autoritzat per al 
consum humà però després també ens ho mengem nosaltres, finalment també ens arriba. 
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En fi, no veiem cap utilitat als transgènics, no es conreen enlloc d’Europa i aquí hi va haver un govern espanyol del 
PP que ho va promoure. 

Una part de la població considera que amb transgènics es fan molts aliments i que per tant podem acabar 
amb la fam al món, què en penses?

Això és el que ens diuen, però això no funciona així; encara que tinguis molta producció si no fas arribar els aliments 
on toca no s’acaba la fam. 

Amb l’alimentació, a escala mundial passa que als països empobrits hi han anat les grans empreses i han obligat 
els pagesos d’allà a fer monocultiu (com soja, panís transgènic, etc.) abandonant la seva varietat inicial que ja els 
servia per alimentar-se. Ara aquests productes s’exporten a d’altres països per engreixar el bestiar, la carn del qual 
els pagesos que cultiven no poden comprar perquè no tenen els recursos suficients i tampoc es poden alimentar del 
que fan ells perquè ja han deixat de cultivar de tot, és a dir, no es poden abastir a sí mateixos. 

La producció pot créixer però això  no vol dir que la gent deixi de passar gana, el patir fam depèn de la 
pobresa, la gent no té recursos per poder-ho comprar. La veritat és que de menjar se’n fa molt i també se’n llença 
molt, aquí, als països considerats rics. 

Acabaria la fam al món si cada país i poble produís la seva pròpia alimentació i no depengués de cap multinacional. 
Ara fem el doble d’aliments que necessitem, de menjar en sobra. 

Com ho podem fer perquè tothom pugui conrear el seu menjar? Com podem facilitar un bocí de terra per tothom? 
Aquesta seria la solució. 

Com creus que podem aconseguir un  món més sostenible? Progrés i ecologia són compatibles?

Gastant menys recursos i consumint menys, si consumim energia –l’ecologia fa servir productes d’aquí-.

Hauríem de tornar a situar la nostra manera de viure, necessitem tenir menjar, un sostre, una educació, uns metges 
i una vegada això estigui assegurat podríem viure força bé. La sostenibilitat és tenir en compte que aquest planeta 
es pot acabar, que la majoria dels recursos són finits, tot i que n’hi ha que es poden anar renovant. Si ho consumim 
tot no deixarem res per les generacions futures.

El tema del progrés és una mica complicat; jo no estic massa d’acord amb l’actual concepte de “progrés”. Ens han 
dit  que progressar és com si sempre poguéssim anar a més, a millor. Per a mi, aquesta idea no és del tot certa; la 
veritat és que hi ha societats que no estan tan desenvolupades com les nostres però viuen millor. Per exemple a 
l’Amazones, hi ha societats més sostenibles; només mengen el que tenen al seu entorn, no fabriquen massa coses, 
no consumeixen energia. La gent  viu d’una manera més tranquil·la, no van tan estressats, no van tan ràpid, tenen 
molt més temps per estar junts, per gaudir jugant, per xerrar amb els amics i per estar amb la família.

Si el progrés vol dir estar millor, hauria de ser estar més contents, més feliços, que hi hagués menys malalties i que 
veiéssim que nosaltres estem en un món que ha progressat i això costa de tenir. És tota una filosofia de viure. 
L’ecologia és el progrés.

És possible que mengem algun aliment transgènic i que no ho sapiguem?

Sí, als productes que hi ha a les galetes, els aliments que porten molts envasos o embolcalls de plàstic, a la brioixeria 
industrial... La carn que mengem, la majoria d’animals han menjat transgènics.  Es considera que l’animal no ho és 
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però nosaltres pensem que si el pinso està fet amb productes transgènics, l’aliment sí que ho és i això afecta els 
animals.

Què són Monsanto i Syngenta?

Indústries que feien química van veure que tots els productes que tenien els podien vendre als pagesos per combatre 
les males herbes i les plagues. Han anat comprant empreses de llavors i ara ja les fabriquen ells. També fabriquen 
medicament, són farmacèutiques. Han patentat les llavors, tenen el monopoli, les venen més cares i fan transgènics, 
llavors tenen el control d’una cosa que en principi és de la natura, hauria de ser de tothom. El pagès ara és menys 
autònom, depèn d’aquestes empreses. L’únic que fa és sembrar, portar el tractor i collir.

Hem vist que la majoria de la soja es concrea a Amèrica del Sud. Ens podries explicar per què?

És un cultiu de Sud-Amèrica, per qüestió de clima. Han sabut vendre-la molt bé i han substituït altres productes 
d’aquí que anaven amb el pinso. 

Les terres bones pel conreu són utilitzades per la soja, i això és un drama. Han comprat o han fet fora els pagesos 
indígenes; això és nostre i ara farem soja. La selva de l’Amazones cada vegada es va desforestant més, només per 
produir més soja. Aquella gent no té terra per a ells, nosaltres depenem de la soja. No seria millor fer el pinso amb 
els nostres productes, com es feia abans? 

Ens podries dir els avantatges de consumir productes de proximitat?

Més coneixement del producte, més seguretat alimentària. Coneixem qui ho fa i amb molt de “carinyo” i no ens estan 
enganyant. Després, pel pagès és millor; hi ha menys intermediaris i es pot guanyar millor la vida.

Reforcem l’economia local. Major qualitat del producte, és més madur. Sense productes químics, si és ecològic. 

Jo formo part de Slowfood, una organització internacional, i una de les seves premisses diu: L’aliment ha de ser bo 
de gust, net i just. Just que pagui al pagès pel seu treball.

Nens i nenes de sisè
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Aigua…, terra i aliments
L’aigua és l’essència de la vida. Més d’un 70% de la superfície de 
la Terra està coberta d’aigua, i la Terra vista des de lluny sembla 
una gran esfera blava, per això se l’anomena també el planeta 
blau.

El 97% de l’aigua total del planeta és salada i es troba en els mars 
i oceans. L’escassetat de l’aigua és avui un dels grans reptes que 
afronta la humanitat per al futur. L’element, però, realment escàs, 
és l’aigua dolça, és a dir, aquella que és imprescindible per al 
desenvolupament de la vida terrestre. Aquesta és només un 3% 
de l’aigua del planeta i no tota es troba a disposició per als éssers 
vius terrestres.

De la totalitat de l’aigua dolça, un 79% es troba emmagatzemada 
en forma de gel, en glaceres i casquets polars; un 29% és aigua 
subterrània, i només un 1% de l’aigua dolça forma el vapor d’aigua 
de l’atmosfera.

Les condicions climàtiques fan que l’aigua sigui un bé escàs i mal 
distribuït. En l’actualitat, més de 1.000 milions de persones de 80 
països d’arreu del món viuen en zones amb escassetat crònica d’aigua. 

Els humans provenim i depenem de la terra, entenent aquesta no només com a planeta al qual pertanyem, evidentment, sinó com 
el sòl que ens sustenta i ens alimenta (nodreix) al llarg de la vida.

Quasi el 75% del pes de cada individu és aigua!!!

L’aigua, des dels principis més primitius del planeta, ha estat considerada com a moneda d’intercanvi (directament o indirectament) 
per al desenvolupament de la vida i la creació de les civilitzacions. En les etapes bèl·liques del llarg de la història de la humanitat 
el repartiment de terres entre vencedors i vençuts ja estava en funció del recurs de l’aigua (terres bones i de reg enfront de les 
terres ermes i de secà). Sens dubte, un exemple clar del conflicte per l’aigua que, tot i tenir els seus orígens en temps passats 
encara està vigent a dia d’avui, és el de l’Orient Mitjà. Israel, Síria, Jordània, el Líban i les terres palestines comparteixen, a més 
d’un clima semiàrid i àrid amb un règim de precipitacions escasses, una mateixa font d’aigua: la conca del riu Jordà. 

Fora del període de guerres qui tenia terra i aigua tenia garantida la producció d’aliments i l’autosuficiència (en una societat no 
de consum, sinó de subsistència).

Les generacions actuals i en concret les més joves, especialment en les zones dels països desenvolupats, no és fàcil que 
entenguin tots aquests valors relacionats amb l’aigua, terra i aliments que s’han succeït al llarg dels segles de la història de la 
humanitat. 

És cert que en els últims anys s’ha produït un canvi d’hàbits important envers la utilització del recurs aigua al planeta, generant 
aquesta modificació del comportament humà un estat d’alerta sobre el model actual d’utilització de l’aigua a la Terra i de la seva 
afectació en el desenvolupament de la vida. Aquest canvi d’hàbits, que pot semblar molt llunyà, només cal mirar una mica enrere 
i conversar amb persones de més de 70 anys d’edat per adonar-se de com la utilització i concepció de l’ús de l’aigua en la vida 
de l’espècie humana, i que ha evolucionat fins als temps actuals, és molt recent.

De forma molt esquemàtica, podríem dir que en el planeta actual tenim una zona nord on existeix agricultura, ramaderia, 
electricitat, indústria, usos domèstics i lúdics garantits, entre d’altres; i una zona sud on la disponibilitat de l’aigua dolça és la 
primera necessitat!!! 

Quanta aigua necessita una persona per viure al dia?

Famílies amb opinió
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Davant d’aquesta pregunta, hom podria pensar que es tracta de l’aigua de beure, per a higiene personal i altres usos domèstics 
(uns 150 l/dia de mitjana a la CEE o fins a 300 l/dia si es viu en grans zones urbanes, i només 25 l/dia a l’Índia). 

Més enllà d’aquestes quantitats s’ha de pensar en l’aigua que és necessària per l’obtenció dels aliments que ingerim. En valor 
mitjà, per produir els aliments que consumeix una persona al dia s’han d’utilitzar uns 2.600 litres d’aigua. En aquest valor s’hi 
hauria d’afegir, a més a més, el volum d’aigua per al desenvolupament d’activitats econòmiques (agroindústria, serveis, activitats 
lúdiques, etc.) i altres necessitats col·lectives (hospitals, escoles, altres...).

Moltes vegades quan es diu que falta aigua (especialment a la zona nord del planeta) no es fa referència a l’aigua de beure, 
sinó a altres usos agrícoles, industrials (les principals indústries consumidores d’aigua són les centrals elèctriques, papereres i 
siderúrgies) o d’oci. La conveniència, utilitat i benefici social d’aquestes activitats és motiu de debat.

És cert que per garantir unes produccions agrícoles i ramaderes fa falta dedicar aproximadament un volum del 70% dels recursos 
hídrics disponibles (a Catalunya), però cal tenir present que aquest volum d’aigua no el consumeixen els agricultors i ramaders, 
sinó que el consumim els ciutadans que ens alimentem amb les hortalisses, carns, llet o fruites produïdes amb aquesta aigua.

El sector primari s’ha de veure com un intermediari de l’aigua, ja que moltes d’aquestes produccions (hortícoles, ramadera, 
extensiu, etc.) necessiten el recurs hídric per la seva activitat professional (com a input de l’activitat) i molts dels aliments 
són productes peribles (de curta durada), i per tant els productors estan en la majoria de vegades en mans d’intermediaris, 
comercialitzadors, manipuladors... etc., sense tenir massa marge de maniobra ni opcions de mercat.

Algú s’atreviria a dir que els propietaris o 
treballadors de benzineres consumeixen 
tot el petroli que hi ha disponible? O bé 
a acusar els quiosquers de consumir 
molt paper pels diaris i revistes que 
venen? 

Per tant, els agricultors (productors 
en el sentit ampli) no consumeixen el 
70% de l’aigua disponible, sinó que la 
utilitzen i la transformen en aliments.

Altra cosa és el model de 
desenvolupament que es vol, o la 
manera de produir de certs cultius, o 
la conveniència de modificar les lleis 
que regulen els usos de l’aigua, però el 
que no es pot fer és posar en sospita 
permanent els encarregats de produir 
aliments per l’ús que fan de l’aigua.

És conscient la ciutadania de l’aigua necessària per produir els aliments? Que per produir un bistec de vedella (200 gr. aprox.) fan 
falta uns 3.000 litres d’aigua? O que per obtenir una (1) poma de mida i estat de maduració òptim són necessaris com a mínim 
uns 60 litres d’aigua?

L’aigua és una font de riquesa, no només per ella mateixa i en el sentit més ampli de l’essència de la pròpia vida, sinó en la 
multitud de vessants per les quals és el mitjà indispensable per al desenvolupament productiu, social i econòmic.  

Precisament en aquest sentit de context econòmic, l’agricultura i el seu sector industrial associat, la indústria agroalimentària, 
malgrat tenir poc glamur i passar molt desapercebuda, és paradoxalment el primer sector en pes en el PIB industrial català (més 
del 15%), lleugerament per davant de la indústria química i de l’automoció, entre d’altres.         

Reflexions sobre l’aigua “potable”:

 1.- Hi havia aigua potable als habitatges de fa 80 anys (només 3 generacions enrere)?

 2.- Quin recorregut ha fet l’aigua que surt per les aixetes d’una casa?

3.- Som conscients del potencial (cost oportunitat) de l’aigua potable quan la deixem córrer en una aixeta?   
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4.- És necessari que totes les aixetes o punts de subministrament d’aigua d’un 
habitatge siguin d’aigua potable (cuina, rentadora, rentaplats, lavabo, inodors, 
dutxa, aixeta exterior, etc.)?

5.- Per què no es promouen edificacions urbanes amb doble circuit d’aigua 
(potable i no potable) en funció de la utilitat que se li doni a l’interior dels 
habitatges?

6.- Per què no s’aposta (en el nostre país) de forma contundent per circuits 
d’aigua sanitària termosolar?

7.- Utilitzem adequadament l’aigua potable 
a la societat (occidental) actual? 

8.- Som conscients del cost que té per la 
societat (a nivell global) l’ús que fem de 
l’aigua potable?

9.- Jo faig un ús adequat de l’aigua en el 
meu dia a dia (llar, gimnàs, entorns lúdics i 
recreatius, edificis públics, etc.)?

 

Reflexions sobre l’aigua a nivell global:

En situacions de sequera o falta de 1.) 
recursos hídrics, és correcte formular en 
termes de confrontació la ineficiència dels usos agrícoles amb el dèficit de l’àmbit domèstic metropolità?

Més enllà del conflicte, els recursos hídrics haurien de ser un element catalitzador per la cooperació.

Quin model cultural i social està accentuant cada vegada més la desconnexió entre el món rural i urbà del segle XXI, 2.) 
malgrat els missatges recurrents vers una societat ecològica i sostenible?

El futur de la Terra és el present de l’aigua?3.) 

Carles Sabaté
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Ara està de moda tot allò que sigui natural. Ecològic, natural, 
verd… que sigui respectuós amb la nostra salut, amb el medi 
ambient, etc…

Moltes d’aquestes coses són el que en diem sostenibles: on 
se suposa que durant la seva elaboració no es danya el medi 
ambient.

Però de fet, sostenible vol dir que la producció d’aquest objecte 
pot perdurar en el temps sense fer malbé l’entorn, i això ja es 
més difícil.

Viure, cadascun de nosaltres mateixos, durant un dia implica 
que emetem 20 quilos de CO2 a l’atmosfera, gastem 142 litres 
d’aigua neta, i consumim 6 kw d’electricitat, tot això en un sol 
dia! Aquesta és una mitjana, si nosaltres en gastem menys, 
algú altre n’està gastant més...

Quan els llegim, aquests números sobten una mica i semblen 
exagerats, però són contrastats i certs. Hem de pensar que no 
només gastem electricitat quan carreguem el mòbil, sinó quan 
encenem la bombeta, veiem un vídeo a l’ordinador, pugem en 
un ascensor, posem una rentadora... i tot suma. També s’ha 
de comptar el que costa elaborar tot allò que comprem: una 
ampolla per la llet, una barra de pa, un detergent.

Evidentment, hi ha gent que ens hi mirem més i gent que no 
s’hi mira tant. Però sempre es pot fer alguna cosa per intentar 
reduir aquesta despesa.

A continuació us proposem una llista, amb coses que ja fa temps 
que anem sentint, però on trobarem coses que segurament ja 
fem, i d’altres que no...

AIRE:

Obrir les finestres per ventilar (i eliminar el CO2 de •	
l’interior de la casa): amb 10 minuts n’hi ha prou per 
regenerar l’aire de cada estança. Si les obrim més 
temps, estem perdent o guanyant temperatura de 
més. Millor obrir al matí a l’estiu, per refrescar, i a 
l’hivern, al migdia per no perdre escalfor.

Temperatura a dins de casa: una temperatura de •	
confort són 21º a l’hivern, 25º a l’estiu. Un grau més o 
menys pot canviar un 5% el consum. Quan no hi estem, 

podem apagar el termòstat o deixar-lo al mínim. Són 
molt aconsellables els termòstats programables o fins 
i tot intel·ligents (que aprenen dels nostres costums).

Tancar persianes a la posta de sol, a l’hivern (millor si •	
les persianes porten aïllament a dins); obrir finestres a 
la nit, a l’estiu, millor les de la cara nord i la cara est.

Posar plantes a l’interior de casa, a la sala. Donaran •	
una humitat saludable a l’ambient, i a la nit, que és 
quan generen CO2, nosaltres no hi serem.

AIGUA

Fer servir aixetes monocomandament o termostà-•	
tiques, per obtenir ràpidament la temperatura que 
volem i no fer provatures; amb airejadors a la sorti-
da de l’aigua, per gastar menys aigua amb el mateix 
efecte.

Millor dutxar-se que no un bany, gastarem menys ai-•	
gua.

Omplir sempre el rentavaixelles i la rentadora i posar •	
el programa Eco o el més curt i amb la temperatura 
baixa. Les rentadores actuals poden rentar perfecta-
ment amb aigua freda.

Posar l’assecadora sempre plena; podem estendre la •	
roba a dins de casa quan no tinguem pressa. A l’estiu, 
estendre al sol.

L’aigua de l’assecadora es pot recuperar per la planxa •	
o per fregar, ja que és aigua pràcticament destil·lada.

Acabem l’aigua dels vasos quan dinem o sopem? La •	
que sobra, la podem fer servir per regar les plantes...

ELECTRICITAT

Apagar llums on no hi som, fer servir endolls o •	
regletes amb interruptor. També existeixen bombetes 
amb detectors de presència que poden ser útils, 
especialment als passadissos o zones de pas.

Manual senzill de sostenibilitat

Eco, bio, sostenible
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A mesura que es fonen bombetes, anar-les canviant •	
per leds de mínim 6-7 w. Són més cares, però la 
inversió es recupera ràpidament, més com més 
estona s’utilitzin. En espais grans on es necessita 
molta llum amb una sola bombeta, els fluorescents 
continuen sent molt bona opció.

Si hem de canviar el foc de la cuina, posar inducció •	
en lloc de vitroceràmica. Ja que és un sistema molt 
més eficient i s’amortitza amb el temps. L’estalvi 
encara és més gran si podem eliminar el gas de casa, 
eliminant un rebut sencer i un consum de gas que no 
és inesgotable.

Aprofitar cada cop que engeguem el forn per fer •	
alguna altra cosa a més a més: escalivar verdures o 
hortalisses, fer algun plat per l’endemà. Quasi tot el 
consum del forn es produeix al principi, fins que es 
posa a 200 º C.

Intentar evitar els escalfadors elèctrics. Molt més •	
econòmics i ecològics les calderes de biomassa, 
pèl·lets, gas i gasoil, per aquest ordre.

Totes aquestes propostes són per aplicar en el dia a dia, sense 
fer quasi cap inversió, a mesura que les coses es van trencant. 
No s’ha de canviar per canviar, consumir per consumir, tampoc 
seria sostenible, ja que per gastar una miqueta menys estem 
generant més residus.

Si volem gastar realment menys, hem de pensar en solucions 
a una altra escala: 

Intentar fer hort o fruiters a casa, a més a més de •	
menjar més sa, estalviarem tot el transport dels 
aliments fins a la botiga i fins a casa nostra.

Canviar el cotxe per un d’elèctric, si fem recorreguts •	
curts.

Col·locar aïllaments a casa o millorar-los: a les •	
parets, als sostres, al terra; canviar finestres, canviar 
calderes. Si ho fem bé, podem arribar a no fer servir 
ni calefacció ni aire condicionat durant tot l’any.

Proposem un joc: intentar fer, aquest 2015, alguna cosa de 
les que apareix a cada llista, que actualment no fem. Amb 
això, aconseguirem reduir una mica tota aquesta barbaritat 
de recursos que gastem, segurament algun diner, i amb tota 
seguretat, estarem deixant als nostres fills un món millor.

Entre d’altres:

Per calcular la nostra petjada ecològica (CO2): http://calculator.
carbonfootprint.com

Per saber d’on surt l’electricitat: energia en España, a la 
Wikipedia.

Termòstats intel·ligents: Nest.com de Google

Consum d’aigua a Catalunya: http://goo.gl/7JPRfi

Cotxes elèctrics: http://www.hibridosyelectricos.com/

Consum eficient energia habitatges: http://www.csostenible.
net 

    IANUA ARQUITECTURES, SCP
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Calculant la petjada ecològica
Deixant petjada...

Mengem, ens vestim, tenim una casa, ens escalfem a l’hivern, ens movem i viatgem... I per poder fer tot això, utilitzem els 
recursos naturals del nostre planeta.  Les persones consumim recursos i serveis provinents d’arreu del món.

Però quants recursos consumim cadascun de nosaltres? Se’n pot fer un càlcul?

L’any 1965, William Rees i Mathis Wackernagel, de la Universitat de la Columbia Britànica, van aconseguir crear un indicador 
senzill i fàcil de calcular.

Aquest indicador s’anomena petjada ecològica i els seus “pares” el van definir com un “indicador ambiental de caràcter integrador 
de l’impacte que exerceix una certa comunitat humana, país, regió o ciutat sobre el seu entorn”.

La petjada ecològica calcula l’àrea de sòl ecològicament productiu (cultius, boscos, pastures...) que cada persona necessita per 
obtenir tots els recursos que consumeix (aigua, energia, materials, aliments...) i per assimilar els residus que genera (brossa, 
emissions de diòxid de carboni  (CO

2
),...). La unitat de mesura és l’hectàrea, és a dir, 100 m2, aproximadament un camp de 

futbol.

Per tant, la petjada ecològica mesura els recursos que utilitzem i els residus que produïm. Ens permet ser conscients de les 
conseqüències ambientals de les nostres necessitats quotidianes.

Per calcular la petjada individual s’han dissenyat unes “calculadores” que es basen en estàndards internacionals. Dos exemples 
els podeu trobar a:

http://myfootprint.org/es, on trobareu un qüestionari on line; i

http://www.footprintnetwork.org/calculator

Un altre qüestionari interessant el podeu trobar a:

http://agendaescolar2012-2013.diba.cat/sites/agendaescolar2012-2013.diba.cat/files/8activitat_petjada_eco_07_08.pdf17 , on a 
través de 17 preguntes relacionades amb l’habitatge (per exemple: quantes persones viuen a casa teva?), l’alimentació (per 
exemple: quants menjars prepares o menges a casa per setmana?), el transport (on vas anar les darreres vacances?), les 
compres i les deixalles (a casa teva recicleu diaris, cartró...), tindreu també una aproximació a la vostra petjada individual.. 

Tots els països tenim la mateixa petjada?

Si podem calcular la petjada ecològica individual, també podem calcular la d’un municipi, una regió, un país... En aquest cas, la 
petjada s’expressa en hectàrea per persona i any (dividint la petjada total del país entre la població).

El Fons Mundial per la Natura (FMN) elabora i publica a l’Informe Planeta Viu l’evolució de les petjades de cadascun dels estats 
i la petjada ecològica mundial.

L’any 2010, Espanya ocupava el lloc 19 en la classificació dels estats per la seva petjada ecològica, amb una petjada de 5,4 ha 
per persona i any. Això vol dir que cada ciutadà espanyol necessitaria més de cinc camps de futbol per a satisfer tots els béns i 
serveis que consumeix.

La llista l’encapçalen els Emirats Àrabs i Qatar (amb més de 10 ha per persona i any). Els segueixen, entre d’altres, Dinamarca, 
Bèlgica, els Estats Units, amb més de 8 ha, o Irlanda, Holanda i tots els països escandinaus menys Islàndia, amb més de 5 ha 
per persona i any.

El convidat
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La petjada ecològica dels estats més rics és 5 vegades superior a la dels països amb ingressos baixos. Els últims 5 països a la 
llista (amb 0,5 ha per persona i any) són Haití, l’Afganistan, Bangladesh, Timor Oriental i Puerto Rico.

Més càlculs: biocapacitat i deute ecològic

Un altre càlcul interessant és la biocapacitat, és a dir, la capacitat de la Terra per reposar (tornar a generar) els recursos naturals 
i assimilar els residus. Aquesta capacitat es calcula en 1,8 ha per persona i any.

Aquesta dada també la podem calcular per a cada país. Per exemple, la biocapacitat anual espanyola és de 1,6 ha per persona 
i any, és a dir, que en realitat Espanya disposa d’una mica més d’un camp i mig de futbol, per persona i any, per produir aquests 
béns i serveis.

Com ho fem si, per exemple, en el cas espanyol, gastem 5,4 ha i en realitat només disposaríem de 1,6 ha? Doncs, endeutant-nos! 
O millor dit, endeutant el nostre planeta Terra.

El deute ecològic és la diferència entre la petjada ecològica i la biocapacitat. El deute ecològic és positiu quan la petjada és 
menor que la biocapacitat, això indica que la petjada és sostenible, ja que és inferior a la biocapacitat. El signe negatiu del deute 
indica, en canvi, que les necessitats pel consum són majors que la capacitat que té l’entorn per a produir la matèria primera, és 
a dir, que estem “robant” a altres els seus recursos i que aquesta situació no és sostenible.

El deute ecològic de cada ciutadà espanyol és, doncs, de 3,8 ha (5,4 – 1,6). Això situa Espanya en el 20è lloc a la llista de major 
deute ecològic.

I una data: Dia del deute ecològic

La Global Footprint Network (http://www.footprintnetwork.org/es/index.php/GFN/), impulsora de l’indicador de la petjada ecològica, 
calcula anualment el moment de l’any en què els humans esgotem el “pressupost” de la biocapacitat de la Terra. Aquesta data, 
en què la petjada ecològica anual de la humanitat sobrepassa el que la Terra pot regenerar per aquell any, s’anomena el “dia del 
deute ecològic” (en anglès, “earth overshoot day”).

Enguany, ha estat el dia 19 d’agost de 2014. L’any 2000 la data era al mes d’octubre; l’any 2008, el 23 de setembre!

Avui en dia el 86% de la població mundial vivim en països que utilitzen més recursos naturals dels que els nostres propis 
ecosistemes poden regenerar. Es necessiten 1,5 “Terres” per regenerar els recursos ecològics si mantenim la petjada ecològica 
actual de la humanitat.

El preu d’aquesta despesa excessiva de recursos naturals es fa cada dia més evident. Els interessos que paguem per aquest 
creixent deute inclou, no només la desforestació, l’escassetat d’aigua, l’erosió dels sòls, la pèrdua de la biodiversitat i l’acumulació 
de CO2

 a l’atmosfera, sinó que també afecta l’economia dels països.

Una altra aproximació: la petjada de carboni

Gairebé totes les activitats que realitzem i els béns materials que posseïm o que fem servir, impliquen consumir 
energia i això avui significa contribuir a les emissions a l’atmosfera. La petjada de carboni (les emissions 
equivalents de diòxid de carboni per habitant) és una mesura de la contribució personal al canvi climàtic. 
També hi ha calculadores de CO

2
. Per exemple, amb la de la Fundació Terra i el CADS (Consell Assessor per al Desenvolupament 

Sostenible), podem esbrinar quines són les emissions associades a la nostra vida, en cinc àmbits: l’habitatge, la mobilitat, 
l’alimentació, els béns de consum i els residus. Aquí trobareu la calculadora:

http://www15.gencat.net/cads/AppPHP/index.php?option=com_content&task=view&id=394&Itemid=111

Als països europeus la petjada de carboni personal mitjana es troba entorn de 9 tones de CO
2
 anuals; a Catalunya, és de 8,4 

tones de CO
2
 anuals. Però el nivell d’emissions compatible amb els recursos planetaris és d’unes 2 ó 3 tones per persona i any.
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I què hi podem fer?

Al nostre país no hauria de ser tan difícil viure bé tot reduint la petjada personal. Aquí teniu alguns exemples:

A una escola, tota la comunitat educativa participa en una festa. Serveixen la beguda en gots reutilitzables en lloc •	
d’utilitzar gots de plàstic d’un sol ús. Estalvien 127 g de CDE (CO

2
 equivalent) per cada quilo de plàstic que no va al 

reciclatge (o a la brossa!).

Utilitzar paper reciclat en lloc de paper nou representa una reducció del 40% d’emissions.•	

Amb l’alimentació també hi podem fer molt. Per produir un quilo dels següents aliments emetem aquestes xifres de •	
CDE: carn vermella (22), pollastre, peix o ous (5,9), cereals (2,9), fruita o verdures (1,7). Podem optar per una dieta 
menys depenent de la carn. També hem de pensar en utilitzar productes de prop i de temporada: millor sabor, menys 
transport.

Molt important: estalviar energia en l’àmbit de la llar i el transport.•	

El nostre model de vida més sostenible pot contagiar els altres. Parla amb amics, familiars, veïns, de les teves preocupacions i 
difon els teus avenços i satisfaccions en l’àmbit de la sostenibilitat. Convida’ls a tenir menys petjada!

----------------------------------------------------------------------------------- 

Podeu trobar informació interessant:

Materials didàctics basats en l’Informe “Planeta viu”. Els podeu trobar a: •	 http://www.unescocat.org/fitxer/968/planetaviu_
cat3.pdf

Podeu trobar activitats per calcular la petjada ecològica individual i la d’una escola (o altres tipus de comunitats), reflexionar 
sobre els resultats i proposar accions de millora. 

Agenda Escolar Europea del medi ambient i el desenvolupament. Activitats per calcular la petjada individual i orientacions •	
per al professorat. Ho podeu trobar a: http://agendaescolar2012-2013.diba.cat/activitat/calcula-la-teva-petjada-ecologica

Global Footprint Network: •	 http://www.footprintnetwork.org/es/index.php/GFN/

http://www.naturalistesgirona.org/educacio/petjada/index.html•	

Aproximació a la petjada ecològica de Catalunya (2005)•	

http://www15.gencat.net/cads/AppPHP/images/stories/publicacions/documentsrecerca/2005/n7_ddr_7_petjada_ecologica.
pdf

Laia Roca. Agenda 21 Escolar de Lleida
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COMPLICITATS AMB L’HORTA DE LLEIDA
L’Horta de Lleida és l’espai agrari tradicional que envolta la ciutat de Lleida i ocupa una extensió de més de 12.000 hectàrees. Des 
del segle XII, que daten les primeres referències de les sèquies de Fontanet i de Torres, fins als nostres dies, l’Horta de Lleida ha 
anat modelant el seu paisatge i la seva tradició basant-se sempre en l’activitat agrària.

Actualment, les parcel·les de cultius de regadiu (fruiters, cereals, farratges, hortalisses...), els camins, les torres, els canals... 
formen un paisatge productiu amb identitat pròpia que forma part de la història, la tradició i el patrimoni dels lleidatans.

I és que l’Horta de Lleida presenta un valor importantíssim per la ciutat de Lleida, ja que a més a més de ser una font d’aliments 
de qualitat, és també una font de llocs de treball i de tots aquells valors que ofereixen els espais agraris periurbans: paisatge, 
espai de lleure, benestar i qualitat de vida, pulmó verd... 

L’existència de l’Horta fins avui dia és gràcies a la presència dels agricultors, que modelen el paisatge i ens ofereixen fruits de 
qualitat. Aleshores queda clar que si Lleida vol mantenir l’Horta, cal que els pagesos continuïn treballant i guanyant-se la vida 
a força d’oferir aliments a la població. A la vegada, la població ha de comprometre’s a consumir els productes dels pagesos de 
l’Horta.

D’aquesta manera s’estableix una sinèrgia entre els agricultors i consumidors, on tothom hi guanya, el pagès s’assegura la 
valoració de la seva feina i la continuïtat de l’activitat agrària, i el consumidor obté productes frescos i amb molt bones qualitats 
organolèptiques, que difícilment podran superar productes que vinguin de més lluny.  

Com a consumidors, si busquem i comprem els productes de l’Horta estem sent còmplices de la seva conservació i garantim la 
seva presència. Anant als mercats de Lleida, els dijous al Camp d’Esports o els dissabtes a Barris Nord, a la botiga de barri (que 
sabem que es proveeix dels pagesos de l’Horta), o comprant directament a la seva finca... esdevenim consumidors responsables 
que, de gota en gota, anem definint el futur que volem.

Joan Muntané 
Regidoria Medi Ambient i Horta
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En aquesta secció hi trobareu alternatives de consum responsable, sostenible i que respecta 
el planeta i les persones.

 

LA SEGONA VIDA DELS OBJECTES 
Mai una caixa de fusta havia somiat acollir suaument el joc d’un nen o nena. O 
els llibres d’una biblioteca. O el material de jardineria per a fer un hort escolar. 
Aspra, tosca, sense acabats arrodonits, la caixa sempre havia conviscut amb 
els cops, els quilos de fruita, la calor dels estius, la terra del tros... i després, 
l’abandó. Quan menys s’ho esperava, quan les teranyines l’havien convençut que 
es desfaria entre l’oblit i els corcs, la caixa va veure la llum. Vull dir la llum que 
se’m va encendre quan vaig imaginar les caixes apilades per desenes al magatzem 
de mon pare a Llívia convertides en petits sofàs infantils.
 
Sóc l’Imma, conserge d’escola de professió i incansable fins a límits que encara 
no he trobat en les meves estones lliures. No entenc de dificultats. Ni tampoc de 
contenidors de rebuig. Per això, fa uns mesos, al descobrir el magatzem de caixes 
suposadament inútils, les meves mans van posar en marxa el pla: triar les caixes 
senceres, netejar-les, llimar-les, tallar-ne unes parts (primer ho vaig fer amb 
serra manual, fins que vaig descobrir l’elèctrica), pintar-les de colors i... per la 
part tova dels sofàs... voilà! Recordava que tenia 
per algun lloc l’escuma vella d’unes hamaques 
i també restes de tela d’una funda nòrdica que 
no complia amb la seva funció. No vaig tardar 
més d’un dia. El petit sofà era una realitat. I 
després, van venir les estanteries de colors per a la 
biblioteca de l’escola. I més estanteries de colors 
per al passadís. I uns petits bancs per a la sala de 
lectura. I els calaixos fets amb palots per posar-hi 
les eines de jardineria de l’hort de l’escola...
 
No us diré quina en porto de cap ara. Però segur 
que trobo algun objecte que necessita ajuda per 
reconvertir-se. Igual arriba un dia en què allò que 
pensem que són andròmines, que llencem creient 
que no serveixen per a res, fan cua davant el meu 
despatx perquè els hi dóna una segona vida. Una 
segona vida per als objectes.

Imma Juanmartí

EL MERCADILLO TRIA I REMENA
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UNA ALTRA SEGONA VIDA...
L’objecte que nosaltres reciclem de diferents maneres són els rotllos del paper higiènic. Com per exemple 

per fer manualitats amb els nens, també hem fet uns marcs de fotos, caixetes com a detalls plenes de caramels 
i alguna cosa més. Com la que us explicarem a continuació, que és per endreçar els cables. 

Avui en dia, tots els aparells tecnològics porten el seu cable de connexió a un altre dispositiu i el cable 
per endollar-lo a la llum i carregar la bateria. Fins aquí tot molt bé, però, què passa si ens canviem el mòbil? O 
comprem una impressora nova perquè la vella ja no funciona? Doncs que tenim els cables duplicats, tots guardats 
al mateix lloc i fets una pilota que quan vas a buscar un cable que necessites és impossible de desfer els nusos. 
Així doncs, perquè no us passi això, us proposem de fer el següent:
El material que necessitem és: 

Una caixa de cartró- Uns quants rotllos de paper higiènic- 

Cables com el d’impressora, del mòbil, - 
d’alimentació de PC...

Retoladors- 

Elaboració:
Pas 1: en una mà tenim el rotllo de paper higiènic i en l’altra, el cable, que prèviament hem doblegat. - 
Introduïm el cable dins del rotllo i escrivim quin cable és. Per exemple: carregador de mòbil o connector 
d’impressora, etc.
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Pas 2: es van introduint en una caixa els rotllos plens de cables.

                             

El resultat final: tots els cables endreçats i identificats.

Desitgem que us hagi agradat  i 
sobretot  que us sigui d’utilitat!

Participants: mà d’obra el Gervasi, l’Ian i l’
Helga (que es menjava els rotllos de paper higiènic),

Fotografia: el Juanjo
Redacció: l’Olga

TROTALLIBRES

Us heu fixat en les estanteries acolorides del porxo? 
És el nostre TROTALLIBRES, un nou espai de l’escola on podem
intercanviar llibres tant de petits com de grans, 
entre tota la comunitat educativa. Pensem que és una bona opció 
per tal d’afavorir la lectura i compartir amb altres persones una 
lectura que ens ha agradat i voldríem recomanar. 

També per: educar en la sostenibilitat, conscienciar de la importància 
de la reutilització, fomentar valors com la responsabilitat i la solidaritat i la 
generositat, afavorir l’estalvi de les famílies i potenciar els lligams familiars.
Així doncs, no deixis que els teus llibres preferits s´’omplin de pols a les 
estanteries i porta’ls perquè continuïn el seu viatge amb el Trotallibres. 
Perquè LLEGIR ens fa lliures i perquè LLEGIR no té preu, Participa-hi!
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SOM ENERGIA
Som Energia és una cooperativa de consum d’energia verda sense ànim de lucre, les activitats 
principals de la qual són la comercialització i la producció d’energia d’origen renovable. Com-
promesos a impulsar un canvi del model energètic actual per assolir un model 100% renovable, 
perquè l’actual model energètic basat en combustibles fòssils és insostenible. La cooperativa 
està al servei dels socis i sòcies de manera eficient, transparent i responsable. Per a més in-
formació consulta: https://www.somenergia.coop/

ASSOCIACIÓ DE CONSUM ECOLÒGIC “LO FATO”
Un projecte polític que pretén el canvi social a través d’un consum responsable, 
reflexiu i actiu.
Lo Fato som un conjunt de persones que hem decidit no consumir de forma con-
vencional. Volem uns productes ecològics, de qualitat, de la terra i que hagin es-
tat produïts en unes condicions justes i dignes per als productors i per a la terra 
que els ha donat vida. Si produeixes algun tipus de producte ecològic i comparteixes la nostra filosofia et pots posar en  
contacte amb nosaltres.
Lo Fato comparteix espai amb la Coordinadora d’ONGD i aMS de Lleida (c/ Dr. Combelles, 11). Si esteu interessats/des 
en el projecte, i us agradaria fer-vos-en sòcies, us esperem els dimarts, de 19 a 21 h, per informar-vos 
o bé al mail: a.c.e.lofato@gmail.com

ARA PROXIMITAT
Ara Proximitat és un projecte personal i professional amb l’objectiu d’acostar productors i consumi-
dors de les nostres terres. 
Volen ser una alternativa més als sistemes convencionals de comercialització, posant en valor la feina 
dels petits productors i reduint al màxim les cadenes d’intermediaris i les distàncies de transport.
Per això, estan creant un espai de distribució d’una gran varietat de productes locals de qualitat, artesans i produïts sota 
criteris mediambientals, on fer possible la interacció directa entre productors i consumidors, aportant transparència i 
informació.
Trobareu el David i la Noelia a la botiga situada al carrer Dr Combelles 48, i també podeu fer la compra on-line www.
araproximitat.cat. I us porten la compra a casa.
És un local espaiós i lluminós, on volem crear un ambient acollidor per comprar els productes frescos i artesanals de la 
nostra zona, i també per fer altres activitats com tastos, tallers de cuina, xerrades i cursos... i tot allò que us interes-
si.

REVISTA OPCIONS 
Opcions t’obre la porta a una nova cultura del consum... Sempre amb moltes propostes d’ac-
ció. POTS CONSULTAR LA REVISTA O LA SEVA PÀGINA WEB: http://opcions.org/
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L’hort del parvulariFinestra Oberta Parvulari
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bocinet
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Vinyetes
Andrea Rubio 4rt

www.esportssole.com
E-mail: esportssole@gmail.com
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En aquesta ocasió, al Cara a Cara parlem sobre el medi, el seu estat, la seva conservació... és una qüestió que ens 

preocupa a l’escola i que abordem des de totes les vessants en què podem incidir, tant curricularment com en la pràctica, a la 

vida diària. Per situar-nos en context i estimular-nos una mica plantegem una situació en certa manera “caòtica”, de contaminació 

d’alguns espais escolars: papers i tot tipus de brossa escampada pels accessos, taules i cadires tombades i desordre en general 

a l’espai on realitzem la trobada. Què en pensen, els nostres nens i nenes, de tot plegat?

Heu observat alguna cosa estranya venint cap aquí i a la Bibliopetita?- 

Sí. Hi havia molta brossa. I tot tombat!...- 

 I aquesta situació, us fa sentir còmodes, us sentiu bé en aquest desordre?- 

No.- 

Sabeu què són els ecosistemes? Podríeu dir-ne algun tipus?- 

L’Amazones, el desert, el Pol Nord, els boscos...- 

Com són aquests ecosistemes?- 

Grans; naturals...- 

I penseu que els humans podem crear ecosistemes? Com serien?- 

Artificials; uns jardins, un aquari...- 

Penseu que, a banda de crear-ne, els humans podem destruir alguns ecosistemes? Com? Per què?- 

Sí, pels diners, et poden pagar molt per fer una carretera i tales els arbres per fer-la; per accidents o no vigilar prou es - 

poden produir incendis; per crear camps de conreu; per fabricar paper; per la caça furtiva...

Sabeu què necessitem els humans per fer funcionar les neveres i rentadores, per fer circular els cotxes, per les - 

fàbriques...?

Electricitat; petroli; energia...- 

I obtenir aquesta energia, de quina manera afecta el medi ambient?- 

A l’Àrtic per treure’n petroli l’estan desfent; i a certs - 

països africans, com que tenen molt petroli, hi ha moltes 

centrals i això és molt dolent per als ecosistemes...

Quan utilitzem aquesta energia que obtenim de la - 

Natura, quins efectes té? Què produeix?

Gasos; residus...- 

I on van tots aquests residus?- 

Als rius, al mar, a l’atmosfera...- 

I llavors, amb tots aquests residus que fan cap al medi, - 

què passa?

Es produeix contaminació...- 

Cara a cara
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Si anem contaminant sense parar, què pot passar?- 

Es destrueix la capa d’ozó, la Natura; podem - 

emmalaltir. 

Vosaltres creieu que podríem fer alguna cosa per - 

deixar un planeta en millors condicions als que 

vindran després de nosaltres?

Reciclar més i respectar els boscos.- 

Heu sentit parlar del principi RRR?- 

Sí! Reciclar, reduir, reutilitzar... No hem de contaminar - 

el medi ambient amb fàbriques...

I nosaltres, podem fer alguna cosa per cuidar el medi - 

ambient?

Reutilitzar...- 

Aquest matí hem fet una visita a l’institut. Recordeu - 

alguna cosa que us hagin explicat que puguem fer o que afecta el medi?

Sí! Aquesta càmera amb què estem gravant contamina?- 

Què en penseu, de la pregunta de l’Àlex?- 

Que sí contamina, perquè hi ha un element que es diu coltan que s’utilitza per fabrica la Play, els mòbils, les càmeres, - 

les tablets...

Sabeu com s’extreu aquest mineral del sòl?- 

Sí! Amb explotació infantil! Els nens es fiquen per un forat petit perquè els adults no hi caben; i es moren dos nens cada - 

dia!...

Hi ha alguna manera de prevenir la contaminació i fer un bon ús dels recursos naturals? Com veniu a l’escola, per - 

exemple?

Amb cotxe, amb bus...- 

Quan aneu pel carrer, veieu més cotxes plens o buits de gent?- 

Buits; l’autobús o l’autocar consumeixen molt, però si ajuntem tots els cotxes que circulen encara gasten més. Hi cap - 

més gent! Els cotxes podrien anar amb electricitat o hidrogen líquid, en lloc de petroli...

Què cal fer per inventar aquests tipus de motors?- 

Pensar i posar en pràctica; tenir diners; crear; provar; que els científics investiguin...- 

Quan aneu al súper a comprar amb els pares, observeu que tots els productes estan fets a prop de Lleida?- 

No! N’hi ha que vénen de molt lluny i es contamina molt per portar-los...- 

Per què els deuen portar de tan lluny?- 

Perquè són més bons; o més barats...; perquè els treballadors guanyen menys en aquest països...- 

Com se’n diu, d’això?- 

Explotació!- 

Penseu que és just això per a aquesta gent? Recordeu els nens del coltan, penseu que si poguessin anar a jugar o a - 

l’escola anirien a la mina a treballar?
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No!- 

Però si és més barat... Si vaig al súper i les pomes de Xile són - 

més barates que les de Lleida...

Si tu compres ells guanyen diners i pensen: “Ho tornem a fer”, - 

encara que contamini més...

Què podríem fer respecte a això?- 

No comprar-ne! O comprar-ne d’aquí; productes de km 0! També - 

hi ha productes ecològics...

Què són productes ecològics?- 

Tu conrees tomates sense pesticides ni herbicides que contaminen - 

la planta, natural, sense mutacions genètiques perquè siguin més 

grosses... ni transgènics...

Quan s’apliquen pesticides i herbicides, només es contamina la - 

planta?

No! El terra, l’aire, quan plou es filtra... A les abelles i llavors no hi hauria diversitat de plantes perquè en pol·linitzen de - 

diferents espècies; i també pot afectar els animals que es mengen les abelles...

Vosaltres penseu que al món les coses funcionen de manera aïllada?- 

No! Tot està relacionat!- 

Per tant, el que fem nosaltres pot influir al medi ambient?- 

Sí!- 

Algú havia anomenat els transgènics...- 

Es modifiquen plantes canviant-ne els gens perquè siguin més grans...- 

I això ho fan els pagesos?- 

No, els laboratoris; els del Monsanto...- 

Heu sentit a parlar del Monsanto? - 

Sí, és una empresa molt coneguda...; el problema està que a la gent el que li interessa són els diners.- 

Creieu que podríem renunciar a algunes coses que no necessitem tant com ens pensem per viure, per deixar un món - 

en millors condicions?

A la tablet; al mòbil; al mòbil no, per si tens una urgència!- 

Què necessitem, imprescindible, per viure?- 

Menjar, aigua, comunicació, casa, roba, oxigen, relació amb altres persones... dormir, electricitat. No hi estic d’acord - 

amb electricitat! Una bona higiene...

Són imprescindibles els diners per viure?- 

No!- 

Quants de vosaltres penseu que podeu contribuir a conservar millor el medi ambient?- 

100% de mans aixecades. I nosaltres?
Sergi Arbó

Nens i nenes de cicle superior
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Retrat

Greenpeace i jo
Fa més de vint-i-cinc anys que sóc sòcia de Greenpeace. Sempre m’he sentit orgullosa de ser-ne. El sentiment legítim de la 
pròpia dignitat o de les pròpies obres - una de les definicions de la paraula orgull a  http://www.diccionari.cat/- em regala una 
petita dosi de felicitat diària.

Quan la Mercè Ardiaca em va preguntar si voldria participar en la propera revista de l’escola, que aniria al voltant de la sostenibilitat, 
l’ecologia… escrivint  sobre Greenpeace, li vaig contestar que  sí, que intentaria escriure, però des de la meva petita personal 
perspectiva de relació afectiva.

Sempre he tingut somnis. El somni de viure una temporada al Rainbow Warrior com a navegant voluntària m’ha acompanyat 
durant uns quants anys. Sé que no he fet res perquè el somni es fes realitat. Només he intentat que mitjançant les meves 
aportacions periòdiques i les excepcionals, el vaixell pogués seguir navegant. M’imaginava viatjant pel mars del món mirant a 
través de l’ull de bou de la cuina. A la meva memòria hi ha, encara, lloc pel record del fotògraf francès que va morir en la segona 
explosió de vaixell l’any 1985, quan els serveis secrets francesos el van fer explotar i enfonsar.

Una motxilleta de color verd que vaig comprar a la botiga de Greenpeace fa molts anys em va acompanyar a gairebé totes les 
excursions i colònies que vaig fer amb l’escola. Hi va haver una època que portar aquesta motxilla o algun dels “pins” de la 
ong et feia sentir contra corrent i ser d’una manera diferent. Com si veiessis el món amb unes ulleres  de color verd i amb una 
perspectiva de futur que preocupava i que volies canviar per aconseguir que el nostre planeta i els seus éssers vius no quedessin 
malmesos definitivament.

He confiat i confio en Greenpeace. Al llarg dels anys, mai he dubtat sobre la legítima destinació de la meva quota anual. En els 
temps que corren això no té preu. Desitjo que així continuï. Sé que tenen detractors. Se’ls acusa de radicals, de secta, de posar 
en risc la vida de joves romàntics, de no gastar els diners en les accions per les quals els recapten… però també sé que han 
ajudat a aconseguir coses que sense ells estarien 
en una situació pitjor.

A la seva pàgina web,  http://www.greenpeace.
org/espana/es/  ens relaten les seves victòries. 
I d’algunes d’elles jo en tinc un record ben viu. 
L’any 1982 la Comissió Europea va prohibir la 
importació de pell de foca bebè. Potser algú que 
llegeix aquest escrit encara té a la memòria les 
fotografies d’aquelles terribles matances. 

Aquell mateix any la Comissió balenera 
internacional va aprovar una moratòria contra 
la caça de balenes. Al llarg dels meus anys de 
mestra he observat que les balenes són, sovint, 
protagonistes de més d’un projecte de classe. 
Jo, per elles, sento la mateixa fascinació que la 
mainada.

L’any 1990 l’arxipèlag de Cabrera va ser declarat el 
Primer Parc Nacional Marítim Terrestre d’Espanya. 
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Greenpeace, conjuntament amb el GOB -Grup 
Ornitològic de Balears- va denunciar les maniobres 
militars que s’hi realitzaven des de l’any 1973.

L’any 1991 es va fer la signatura dels Estats membres 
del Tractat Antàrtic a Madrid del Protocol per a la 
Protecció Mediambiental de l’Antàrtida. Enguany, el 
2014, cal salvar l’Àrtic. O és que no has vist els pocs 
óssos polars que queden en llibertat, les foques o les 
balenes, els quatre milions de persones que sumen 
els pobles indígenes mirant astorats a quina velocitat 
avança el desglaç? 
 http://www.greenpeace.org/espana/es/Trabajamos-
en/Frenar-el-cambio-climatico/Salva-el-Artico/

També l’any 1991 el Govern espanyol prohibeix l’us 
de les xarxes de deriva als pesquers espanyols i 
estrangers en aigües espanyoles. Ara, 2014, està en 
marxa la campanya “Pesca sostenible, Stop Monster 
Boats”. No te la deixis perdre! És impossible que els 

peixos puguin continuar vivint en els mars del món si 
cada dia es volen pescar les mateixes tones que fins ara.

L’any 1999 la Unió Europea va signar una prohibició d’urgència de sis ftalats que es feien servir en els mossegadors tous de 
PVC. Des de l’any 1994 Greenpeace havia iniciat la seva campanya de boicot a les empreses que envasaven aigua en policlorur 
de vinil.
Podria estar escrivint tot el que han fet i fan fins avui mateix. Però penso que no cal. Que si vols ho cerques i ho llegeixes tu a 
Internet. He fet, només, una petita llista de petites coses que són molt importants per la nostra salut mental, emocional i física. No 
he dit res de la seva lluita contra les centrals nuclears. Tu ja ho saps. Ells des de l’any 1972 que van aconseguir que els Estats 
Units renunciessin a l’illa d’Amchitka, Alaska, com a zona de proves nuclears i no han parat mai la lluita. Tampoc he escrit sobre 
la lluita de les illes Canàries contra les prospeccions petrolíferes del proppassat mes de novembre.

Per cert, tornant a la meva relació emocional amb Greenpeace… quan a casa parem taula per celebrar una festa familiar, una de 
les estovalles de cotó que acostumem 
a posar està plena de peixets, estrelles 
de mar i el nom de Greenpeace en una 
cantonada.

Montserrat Escorsa Font



42 43

Des de l’espai Biblio del migdia us  proposen uns petits relats que esperem us agradin. Nosaltres hem gaudit molt inventant 
aquestes petites històries.

EL MUSSOL PERDUT
Hi havia una vegada un mussol que tenia molts amics. Els seus amics eren una 
girafa, un tigre, un lleó... però en tenia un d’especial... era el conill.
Els seus amics i ell van anar a jugar. El mussol es va perdre. La resta dels 
animalets el cridaven i no el trobaven. 
El cridaven i el tornaven a cridar: mussol!!! mussol!!! 
Al cap de poca estona es van cansar de buscar-lo i van decidir anar cap a casa. El 
mussol, que per altra banda també buscava els seus amics, va decidir jeure sota 
un arbre fins que es va quedar ben adormit.
Al dia següent, el mussol es va despertar i se’n va anar a buscar menjar. Un cop 
en va trobar, va tornar a l’arbre on havia passat la nit.
De sobte va sentir una serp i li va dir: Què hi fas tu, al meu arbre? El mussol 
es va espantar tant que se’n va anar corrents de l’arbre i patapumpampum!!!! va 
caure!!
La serp es va posar molt contenta perquè l’arbre tornava a ser seu... Ai, que no 
hi havíem pensat més!!! Tots els seus amics encara el buscaven!!! 
Al final el van trobar desmaiat i el van portar 
cap a casa del conill. El conill va curar el mussol 
i es va recuperar. Un cop ben curat, va explicar 
tot el que li va havia passat a la resta dels 
animals. 
Tot content, el mussol va tornar a casa seva 
i els seus amics van estar tan contents que li 
van organitzar una festa!!! Li van posar globus, 
entrepans, coca i confeti. 
Quan el mussol es va despertar de la migdiada 
va veure tot el que li havien preparat. No cal 
dir que li va encantar i es va posar més que 
content !!! 

FI 
                                                                    

Paula G, Marta E i Maria P 3r

Racó literari
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ELS TRES OSSOS I EL CAÇADOR
Hi havia una vegada 3 ossos que eren germans músics. El petit es deia Guitarró i tocava l’ukelele; el mitjà es deia Pícnic i 
tocava l’acordió; i el gran es deia Baix i, és clar, tocava el contrabaix.
Cadascun d’ells es va fer un caseta. El petit de xocolata, el mitjà de “xuxes” i el gran mmm de torrons!!! 
Un dia un caçador d’ossos va trucar a la porta de l’os gran disposat a caçar-lo i quan va veure la casa de torrons... nyam! 
se la va menjar tota i l’os va arrencar a córrer cap a la casa de l’os mitjà que, si ho recordeu, estava feta de “xuxes”. Va 
trucar a la porta... toc toc toc...!!! i a dins el Baix i el Pícnic ben tremolosos nyam!!! El caçador es va tornar a menjar la casa 
feta de dolços... Ai Ai Ai, que el caçador estava tan empatxat de menjar tants dolços que es va tornar ben prim; prim com 
un fil de pescar; tan prim que es posava entre les ranures de la xocolata... ni es veia!! Tant que els tres ossos van arribar  a 
la casa de xocolata i tenien tanta gana que se la van cruspir!!! Amb el caçador a dins!!! Al Guitarró li va agafar tant mal 
de panxa que va vomitar-ho tot i sense voler van construir una mansió pels ossos feta de “xuxes”, xocolata i torrons!! I 
no us pregunteu tots una cosa??? 
On era el caçador??? 

 Joana i Alba 5è

LA ZEBRA
Hi havia una vegada una zebra que passejava pel desert 
i va venir una àliga. La zebra li va dir si podia ser amiga 
seva i l’àliga li va contestar que sí.
La zebra estava tan contenta que l’àliga li digués que 
sí que les dues se’n van anar a una cova. Van entrar a 
la cova on hi havia un forat i hi passaven els raigs del 
sol. Gairebé no s’hi veia res, quan de sobte va començar a 
ploure i... sort que estaven a la cova.
Conte contat, aquest conte s’ha acabat!!!

                                         Ares  Cambrodí  1r

LA CAPUTXETA AL REVÉS!!!
Hi havia una vegada una caputxeta que tenia gana. A part de tenir-ne  molta, molta , aquell dia també se li va 
ajuntar que no li sortia res bé, és a dir, tenia un mal dia…!
La Caputxeta no és com vosaltres penseu, aquella nena de cabells rossos i mirada angelical, realment era un 
ésser horrorós!!!!
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Un dia la mare va proposar-li d’anar a veure l’àvia. Li va donar una cistella amb mel , un bocinet de coca i se la 
va posar al cistell.
Va començar a caminar pel bosc i... mentre espantava els animals que se li posaven per endavant , pel camí va 
trobar-se  amb un conill de color lila!!!
No era un conill qualsevol, no... era un conill molt dolç!!! Dolç?? Sí, sí, era de caramel!!!
La caputxeta, que estava molt enfadada perquè tardava molta estona en arribar a casa de l’àvia i cada cop tenia 
més gana, va parlar-li al conill ben malament!!
El conill, tot ofès, va pensar: “Te’n penediràs!”
Camina que caminaràs, la caputxeta va arribar a casa de l’àvia, va trucar a la porta i  ...OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOH... 
la porta estava oberta i l’àvia no hi era! On estava la parrandera? – va preguntar-se la caputxeta.
Va arribar el llop decidit a menjar-se l’àvia i… patam!! Com que no hi era, la sorpresa va ser que la caputxeta, 
amb tota la gana que tenia, va fer un salt des de dalt a l’armari i patapaaam cap dins!!!!
mmmmmm que bo estava el llop!!!
patim patam, conte contat, el llop a la panxa ha acabat!!!

                                                                 Andrea , Aroa, Daniela, Abril 4t

ELS MESOS DE L’ANY S’HAN TORNAT BOJOS!!!
Al Gener fa tanta calor que els reis vénen amb descapotable i ballen.•	
Al Febrer tothom a la platja i amb el tronc de l’avet fem un para-sol.•	
Al Març mengem castanyes i gelats.•	
A l’Abril Sant Jordi arriba amb una zebra i una espasa feta •	
de caramel.
Al Maig celebrem la festa del Nadal.•	
Al Juny comencem l’escola molt contents. •	
Al Juliol fa tan fred que vaig a la neu.•	
A l’Agost em poso el gorro, la bufanda i els guants.•	
Al Setembre fem vacances.•	
A l’Octubre celebrem el Carnestoltes.•	
Al Novembre ens mengem la mona.•	
Al Desembre tothom a la piscina i mengem gelats sense parar. •	

          Andrea Rubio, Marc Lacasa, Noé Cano, Susana Palancar i Arnau Masip.



44 45

Notíties
Menjador: l’empresa encarregada del servei de menjador continua essent 7 i Tria i s’ha mantingut l’equip de cuineres: la Joana, 
la Mª José i la Lluïsa.

Trobades d’inici de curs: com ja és tradició hem continuat amb les trobades entre tota la comunitat per donar la 
benvinguda al nou curs i a les noves persones que formen part del nostre projecte: la trobada amb les famílies de P3, les reunions 
d’inici de curs, el berenar amb representants de tota la comunitat educativa. 

Jornada de reflexió amb Daniel Gabarró: des de la comissió de convivència es va fer la proposta de dur a 
terme un taller anomenat “Educar en la felicitat” conduït per Daniel Gabarró i dirigit especialment a les famílies de P5 i primer. Aquesta 
jornada es va dur a terme el passat 22 de novembre i podem afirmar que va ser un èxit, tant de participació com d’aprofitament dels 
temes treballats amb les famílies assistents. Es va intentar oferir pautes concretes i útils per tal d’aconseguir viure amb més alegria i 
felicitat a casa i poder gaudir del fet de ser mares i pares. (Foto 1)

Agenda 21: Aquest curs, continuem desenvolupant el projecte mediambiental “Cap a una escola sostenible en un món poc 
sostenible”. A través de diverses actuacions intentem inculcar en els nens i nenes valors de responsabilitat, cura del medi ambient, 
estima per la natura i estalvi de recursos. Continuem mantenint activitats com: les sortides a la natura, el reciclatge de paper i envasos, 
la reutilització de paper, els encarregats/des d’estalvi d’aigua i energia, la cura dels horts i de les plantes, etc.  (Foto 2)

Festes i celebracions: continuem amb les tradicionals festes de l’escola. Fins ara, hem celebrat la Festa de la Tardor, 
el dia 30 d’octubre, amb la prèvia marató de contes; la 11a edició de la Setmana de la Ciència (del 17 al 21 de novembre) amb la 
participació d’alumnes de l’institut Manuel de Montsuar; i la Festa de Nadal, el 23 de desembre, amb la qual acomiadem el trimestre 
en comunitat. En aquesta última ens vam regalar uns Bocins de Nadal, amb tendresa, senzillesa i dolçor. Podeu trobar més informació 
a l’espai web. (Foto 3)

Projecte APS: És una proposta innovadora que parteix d’elements tan coneguts com el servei voluntari a la comunitat i 
l’adquisició d’aprenentatges. L’aprenentatge i servei és una proposta educativa que combina processos d’aprenentatge i de servei. 
Davant aquest projecte enguany hem tingut quatre col·laboracions ben importants amb l’institut Manuel de Montsuar. Els alumnes 
de 4t d’ESO han vingut a la nostra escola a:

dinamitzar els patis•  del dimecres. Aquest dia de la setmana és el dia que no utilitzem pilotes als patis i els nois i noies de l’institut 
vénen a fer racons de jocs sense pilota, al pati. (Foto 4)

Foto 1 Foto 2 Foto 3
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formació en mediació• . Des del curs passat la nostra escola està buscant espais per a resoldre possibles 
conflictes. En un d’aquests espais es realitza mediació entre les persones que ho necessiten. Una de les 
modalitats que fem a l’escola és que els nens i nenes de 6è, amb la supervisió d’un mestre o mestra, guien 
la mediació entre l’alumnat de CM. Per poder fer-ho els nens i nenes de 6è han hagut de fer una formació, 
la qual ha estat impartida per nois i noies de l’institut Manuel de Montsuar sota aquest projecte APS.  
(Foto 5)

explicar contes al parvulari• . Dos matins durant el primer trimestre, els nens i nenes del parvulari han pogut 
gaudir de la literatura infantil explicada per alumnes de l’institut, ja que han vingut a contar-nos contes.

realitzar • experiments durant la Setmana de la Ciència: com cada curs durant la setmana de la ciència hem 
pogut experimentar sobre diversos fenòmens. Aquesta vegada, però, han estat els i les alumnes de l’institut 
els qui han preparat múltiples experiments adaptats a cada nivell, que els mateixos nens i nenes han pogut 
dur a terme. També vam celebrar la inauguració de la Setmana amb una activitat seva, anomenada: “líquid 
no newtonià”. (Foto 6)

Esports extraescolars: Hem començat les activitats amb normalitat, pel que fa a activitats fora 
de l’escola el cicle inicial i el mitjà van participar a la trobada de miniatletisme a Les Basses el 8 de novembre. A 
la primera trobada comarcal de bàdminton, que es va celebrar a la nostra escola, hi han participat 10 alumnes 
de cicle mitjà i 5 de cicle superior. Continuant amb la participació del curs passat, el dissabte 20 de desembre, 
9 alumnes de cicle superior han format un dels equips de la trobada de minihandbol al Pavelló de Pardinyes. 
(Fotos 7 i 8)

Mestres en pràctiques: continuem donant suport a la formació dels futurs i futures mestres, per 
això acollim a l’escola alumnes de segon, tercer i quart de primària i de tercer i quart d’infantil de la Facultat de 
Ciències de l’Educació. 

Tertúlies dialògiques: el mes de novembre engeguem aquestes trobades entre famílies i mestres 
per compartir reflexions i pensaments. El nombre de participants ha augmentat pel que fa al curs passat. Aquest 
any també visualitzem algun vídeo i portem berenar. (Foto 9)

Banc de famílies: com ja sabeu és una borsa de pares i mares que ofereixen a l’escola una activitat 
concreta amb la qual podrien i els agradaria col·laborar. Amb aquesta nova iniciativa estem donant resposta a 
necessitats de tot tipus: de formació, de manteniment, d’activitats amb nens i nenes, etc., i totes les aportacions 
contribueixen a una millora a l’escola i, per tant, directament o indirectament a una millora en el desenvolupament 
dels vostres fills i filles i en el seu dia a dia a l’escola. Celebrem que el banc de famílies creixi cada curs i ens 
enriquim tots plegats amb les propostes. (Foto 10)

Foto 9

Foto 6

Foto 10

Foto 7 Foto 8Foto 4 Foto 5
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Dependència energètica. Ens va gelant que Occident 
esclavitzi persones per poder seguir el ritme de consum insostenible...

Proyecto Castor, el cost que un projecte com aquest suposa per al medi 
ambient i per a les butxaques dels contribuents.

Ens fa tremolar la desforestació de la selva de l’Amazònia

Ens dóna caliu la dolça revolució de Josep Pàmies

Afavorim l’intercanvi versus consum

Charlie Hebdo. Només l’educació frenarà els integrismes. 

Condemnem tot tipus de violència.

El  termòmetre
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4 LLETRES 

AIRE 

 

5 LLETRES 

TERRA 

AIGUA 

 

6 LLETRES 

FRUITS 

ARBRES 

7 LLETRES 

ANIMALS 

CONREAR 

PLANTES 

PLANTAR 

 

8 LLETRES 

PROTEGIR 

CONVIURE 

RECICLAR 

 

10 LLETRES 

SOSTENIBLE 

 

11 LLETRES 

ESCOLA VERDA 

REUTILITZAR 

 

Laura Cava de 4t. 
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