
  

 

7/4/2008  JORNADES A FAVOR DEL MEDI AMBIENT 

Horta-Guinardó inicia avui una setmana verda a les 
escoles 

• Alumnes dels 40 centres públics volen més compromís ecològic dels polítics 

ROSA MARI SANZ 

BARCELONA 

Difondre l'educació mediambiental, augmentar la conscienciaci
del perill del deteriorament del planeta, intercanviar les 
experiències que es porten a terme als centres d'ensenyament i 
exigir més compromís a les administracions en la seva tasca 
contra el canvi climàtic. Aquests són els objectius amb qu
totes les escoles públiques d'Horta- Guinardó, un total de 40, 
comencen avui una setmana dedicada al medi ambient. Dins i 
fora dels seus respectius equipaments. 
El punt de partida d'aquesta iniciativa impulsada per la Xarxa 
0-18 i el Centre de Recursos Pedagògics és previst per a aquest 
matí a la seu del districte, on uns 60 alumnes elaboraran un 

manifest que recollirà propostes que han treballat a les seves escoles i que van dirigides a les 
administracions. Aquest document s'enviarà des d'allà mateix per correu electrònic a l'Ajuntament de 
Barcelona, a la Generalitat i també a la Diputació. 
Així, a partir de dos quarts de deu del matí els representants escolars informaran sobre les activitats que 
farà cada centre durant aquesta setmana, alhora que confeccionaran el manifest a partir de les frases que 
cada escola aportarà sobre un tema en què treballen des de finals del mes de març. 
 
CISTERNES MÉS BARATES 
Entre elles, es recollirà la proposta elaborada pels alumnes del CEIP Font d'en Fargas, que van haver de 
reflexionar sobre l'aigua. En el seu cas, els joves aporten la idea de demanar una rebaixa del cànon de les 
cisternes d'aigua perquè els ciutadans reemplacin les clàssiques per les que permeten consumir menys. 
Altres desvelaran avui els seus plantejaments sobre aspectes relacionats amb la qualitat ambiental, la 
gestió de residus, l'energia i la biodiversitat. 
Els actes fora dels equipaments no s'acaben aquí, ja que a partir de demà es veurà molta mobilitat 
d'escolars per Horta-Guinardó. Serà quan començaran les visites de centres a centres per intercanviar 
experiències. Alguns, per exemple, aniran a equipaments que disposen d'horts, com l'IES de la Vall 
d'Hebron, i altres coneixeran el funcionament de les plaques fotovoltaiques, com les que hi ha a l'escola 
Font d'en Fargas. El colofó arribarà dissabte amb una bicicletada, oberta a tots els veïns, que sortir
l'avinguda Cardenal Vidal i Barraquer. 
L'objectiu és que aquesta setmana se celebri cada any i acabi comptant amb la participació de tots els 
centres, no només els públics, ja que l'objectiu és obtenir una gran difusió. Perquè, com diu la regidora del
districte, Elsa Blasco, "els nens són uns agents mediambientals fantàstics, ja que moltes vegades s
que ensenyen a la família les bones pràctiques a l'haver estat educats amb aquesta consciència". 
 

Alumnes de l'IES Vall d'Hebron, divendres, a l'hort que 
aquesta setmana obriran a altres escoles. Foto: 
DANNY CAMINAL  
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PARTICIPACIÓ 

- Compartir   

- ¿Què són aquests serveis?  

EINES 

Sigues el primer a conèixer aquesta noticia amb l'aplicació ÚLTIMA 
HORA 
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