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1. INTRODUCCIÓ  

“Sigues el canvi que vulguis veure en el món” aquesta frase originària de Mahatma 

Gandhi és el títol del nostre treball de recerca. No és un treball de recerca fet a partir 

de l’anàlisi d’unes dades científiques sinó a partir d’una recollida de dades i d’una 

actuació activa.  

Hem titulat així el nostre treball perquè l’objectiu dels treballs de recerca del nostre 

grup era generar un canvi en els aspectes que més ens preocupava i interessava i 

nosaltres ens hem centrat en el tema del medi ambient. Pensem que en aquest tema, 

com d’altres que ens afecten, hem de ser “actors” del canvi. Les actuacions passives, 

simplement d’espectadors no ens permeten canviar la realitat. 

El medi ambient és notícia i el que llegim o sentim ens preocupa com també veiem que 

preocupa a científics i a alguns polítics. La raó del nostre treball respon a la 

preocupació que tenim respecte els efectes que suposa el canvi climàtic sobre la vida 

del planeta, com les nostres accions poden suposar greus desequilibris per la natura, 

els alts nivells de contaminació, la pluja àcida, l’efecte hivernacle i la destrucció de la 

capa d’ozó. A mesura que ens anàvem introduint en la recerca, vam ser conscients de 

que el canvi climàtic estava relacionat amb molts conceptes i present en tot moment, 

això ens va fer veure que es tractava d’un tema delicat i molt important en l’actualitat. 

És per això que el nostre treball s’enfoca més en el canvi climàtic ja que ens sembla un 

problema que no es vol veure i que poc a poc ens afecta  d’una manera precipitada.  

Al començament del nostre treball partíem de preguntes com: Aquestes realitats 

afecten la salut dels éssers vius? La capa d’ozó que cada any, dia i minut s’està 

trencant i fent més fina, ens protegeix dels rajos ultraviolats? Tindrem més malalties? 

si desapareix la capa d’ozó s’acabarà la vida al món? Ens afecta a tots de la mateixa 

manera? Quins són els més afectats? Tenim eines o mètodes al nostre entorn per 

poder evitar futurs problemes mediambientals? Són les persones realment conscients 

d’aquests problemes?  

Des de la nostra situació d’estudiants de batxillerat som conscients que no podem 

abordar el tema des d’una vessant científica. El que realment ens interessa és veure 
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com nosaltres, igual que qualsevol persona del carrer, pot intervenir de manera activa 

en la solució d’alguns d’aquests problemes. 
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2. PRESENTACIÓ DEL TREBALL 

Aquest apartat recull els pilars de la nostra recerca, per això presentem el supòsit 

principal i les preguntes que la han guiat, així com els objectius que ens proposem 

assolir. 

2.1  Supòsit/Hipòtesi 

La comunicació ambiental és molt àmplia ja que ens podem comunicar a través de 

diferents medis. Per això  utilitzem l’ajut de les xarxes socials, que són la millor eina de 

comunicació del segle XXI; fent l’ús de l’Instagram i Twitter per tal de què els nostres 

missatges arribin a altres persones per conscienciar i informar-les.  

 

Hipòtesi de treball: Les xarxes socials poden ser un instrument de divulgació 

d’informació sobre temes de sostenibilitat ambiental?  

 

2.2 Preguntes que guien la recerca i supòsits secundaris 

Les preguntes que ens hem plantejat són: 

- Com es por conscienciar als que ens envolten de la importància d’activar en 

la millora o en no perjudicar al medi ambient?  

- Quin són el problemes que més perjudiquen al medi ambient?  

- Quina influència tenen les nostres accions quotidianes? 

-  Quines propostes existeixen al nostre entorn (Sant Cugat) per a participar 

en la millora del medi ambient?  

D’aquestes preguntes es deriven els següents supòsits secundaris: 

 Les nostres accions quotidianes que perjudiquen el medi ambient són les 

emissions de CO2, no participar a les eines sostenibles que ens ofereix el nostre 

entorn com per exemple no reciclar ni acudir els punts verds de cada ciutat. 

També contribuïm en el perjudici fent un ús excessiu dels nostres recursos 

bàsics.   
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 A Sant Cugat es fan campanyes de reciclatges i estalvi energètic , així com per 

conscienciar-nos de l’ús de transport públics. A les escoles i instituts es 

treballen continguts de sostenibilitat i comportament sostenible, en classes i 

xerrades d’ONG’s. Al carrer a la premsa o a la televisió coneixem actuacions i 

campanyes d’ONG’s com Greenpeace.  

 Les xarxes socials poden ser un mitjà per donar a conèixer aquest problemes, ja 

que en els nostres temps la primera eina de comunicació social són les xarxes 

socials (com ho va fer l’activista Maryam @MARYAMALKHAWAJA amb el 

Twitter). 

 

2.3 Objectius 

Els objectius que volem assolir en aquesta recerca són:  

1. Analitzar la implicació del nostre municipi amb el medi ambient i la 

sostenibilitat.  

2. Identificar els continguts referents a sostenibilitat que es treballen a l’institut. 

3. Recollir actuacions i campanyes d’ONG´s compromeses amb el medi ambient. 

4. Participar com a voluntàries a Greenpeace o a WWF 

5. Proposar a través de les xarxes socials, models, exemples per a les nostres 

accions en favor del medi ambient. 

  

mailto:.@MARYAMALKHAWAJA
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3. Marc teòric 

Aquest capítol  s’ha estructurat en quatre apartats. El primer presenta els principals 

problemes ambientals dels nostres dies, la pluja àcida, el forat de la capa d’ozó i 

l’efecte hivernacle. El segon i més extens, centra el que és el canvi climàtic, com ens 

afecta i quines són les solucions que a dia d’avui sabem per resoldre el problema. 

L’estudi ambiental ens porta a una tercera part on presentem altres problemes 

ambientals. Finalment l’últim apartat està dedicat al nostra municipi, és sant Cugat una 

ciutat sostenible? 

3.1 Món 

 La pluja àcida 

La pluja àcida s’origina a partir de l’emissió de gasos contaminants, concretament el 

Sofre, a través dels transport i la indústria.  Quan aquests gasos es barreja amb l’aigua i 

es manifesta en forma de pluja provocant l’acidificació de l’entorn, i causant la mort de 

la vegetació , degradació de monuments, contaminació de llacs i  rius. Aquest fenomen 

no n’hi ha al nostre país ja que tenim l’avantatge d’estar geogràficament prop del 

Sàhara i per tant la sorra que arriba fins a nosaltres  el neutralitza. 

La solució per aquest problema seria prohibir a les indústries l’emissió de gasos 

contaminants, que ja s’ha posat en marxa en molts països. 

 Forat de la Capa d’Ozó 

És una capa que es troba a l’estratosfera i ens protegeix dels rajos ultra violeta del sol, 

que són els responsables del bronzejament de la pell, i en certa mesura pot arribar a 

provocar càncer de pell.  

El principal causant de la pèrdua de densitat de la capa d’Ozó són els CFC (Cloro Fluoro 

Carbonós) i el Bromur , per això al 1987  l’ONU va prohibir l’ús dels CFC. Gràcies això el 

problema s’està solucionant lentament, ja que només feia falta prohibir un gas i la 

indústria no ha perdut diners.  
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 Canvi Climàtic: 

El Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient i l’Organització Meteorològica 

Mundial van fer el Grup intergovernamental d’experts sobre el canvi climàtic per poder 

detectar l'augment d'aquest. 

 Què és el canvi climàtic ?  

El canvi climàtic és la modificació del clima del planeta. S'origina en l'emissió d'una 

sèrie de gasos (diòxid de carboni, vapor d'aigua o metà) a l'atmosfera degut a diversos 

consums de la societat del planeta. Aquets gasos es coneixen com a gasos d’efecte 

hivernacle (GEH). Actualment molts científics per tot el món es centren en les 

investigacions d’aquest fenomen. 

 Quines són les seves causes i conseqüències?  

Les causes del canvi climàtic que poden ser naturals, les trobem en l’activitat volcànica 

i en l'energia variable que rebem del sol. Però s’ha agreujat i ha augmentat sobretot en 

els últims 200 anys des de l'inici de la revolució industrial; la causa principal recau en 

les activitats humanes sobre la Terra, és a dir l’acció antròpica. La contribució en 

l'augment dels gasos d'hivernacle que es desenvolupa en la indústria, l'activitat 

agropecuària i L’ampliació de la urbanització mitjançant la desforestació ha fet que la 

temperatura terrestre global hagi augmentat 1,4 des de la era preindustrial. La 

temperatura ha fet un augment de 0,6 graus des de la pre-industrialització fins l’any 

1961; i des de aquest any fins el 2015 ha augmentat 0,8 graus.  Aquesta pujada brusca 

de temperatura que cada any s’agreuja més, ha fet que el 2015 superés el 2014 en 

l’any més calorós d’aquest segle; i segons prediuen al 2016 tornarem a complir un nou 

record. 

En la següent sèrie d’imatges del planeta veiem l’evolució de la temperatura del 

planeta terra, en el mes de Gener i Octubre del 2015 i, Febrer i Març del 2016; on es 

veu un increment global de la temperatura, sobretot al pol nord. 
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Imatge: 2016 será el año más caliente, El mundo 

Font: http://www.elmundo.es/ciencia/2015/12/17/56729fad22601d3b3f8b4666.html 

La indústria alimentària és un dels principals motius del canvi climàtic degut a les grans 

quantitats de CO2  que les seves fàbriques i el ús excessiu dels transports per desplaçar 

animals i aliments emeten; això el converteix en el primer productor de CO2 de l’acció 

antròpica. També és responsable d’una gran part de desforestació per la necessitat de  

terrenys utilitzats per la ramaderia i monocultius. Cal destacar que les indústries 

agrícoles utilitzen insecticides pels aliments que produeixen gasos com el CH4 i el N2O; i 

que el 50%  de l’aigua dolça utilitzada a l’any va destinada a la industria alimentària per 

els regs i la cura d’animals.  

El gran impacte de la nostra petjada sobre el planeta el trobem en la crema dels 

combustibles fòssils (petroli, carbó i  gas natural) que des de l'aparició dels transports 

ha generat gasos d’efecte hivernacle amb una quantitat més elevada cada any, com ho 

demostren unes dades on les emissions de CO2 d’origen fòssil era de 3,9 tones al any 

per habitant en el 1971 i 4,4 tones al any per habitant en el 2007.  

La desforestació també ha col·laborat en l’acceleració del canvi climàtic, perquè la 

crema d’arbres significa que el carboni s’allibera en forma de CO2. El canvi d’ús del 

territori, quan es tala un ecosistema per fer camps de producció agrícola, sol 

comportar també més ús de combustibles fòssils. Actualment es talen 20 arbres al dia 

o 9 milions d’hectàrees a l’any a tot al món. La creació de ciutats o el seu creixement i 

http://www.elmundo.es/ciencia/2015/12/17/56729fad22601d3b3f8b4666.html
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la construcció d’infraestructures contribueixen a la tala d'arbres, augmentant el 

problema.  

Per tant, la crema de combustibles fòssils i la desforestació de boscos, alliberen CO2. 

Aquest es mescla amb altres gasos, atrapant la radiació solar de la superfície terrestre i 

per tant consumint més calor. Aquest procés genera l'escalfament global, un problema 

més per al medi ambient. 

Les conseqüències ja són visibles, augment del nivell del mar, períodes de sèquies, i es 

constata ja la desaparició d’alguns ecosistemes. Les glaceres es fonen més ràpid que 

mai; això passa perquè quan els rajos del sol entren en contacte amb les plaques de 

gel, aquest està rebent calor que fa que es desfaci, causant una temperatura càlida en 

l’aigua que provoca una acceleració més greu i ràpida del desglaçament en les poques 

que queden. Això ho veiem perfectament avui dia, que comptem només amb 25 

glaceres extenses quan haurien de ser  150 aproximadament, el desgel de les zones 

polars ha provocat un augment del nivell del mar de 3mm en els últims anys que 

comporta un risc per les zones més planes del litoral ja que poden ser inundables, com 

les Maldives o Vanuatu, entre altres. 

La biodiversitat també es veu amenaçada pel canvi climàtic; moltes espècies ja estan 

immigrant degut al canvi de temperatura i moltes no sobreviuran; aproximadament  

entre un 20 i 30% de les espècies estaran en perill d’extinció. 

 

 Com afecta el canvi climàtic la salut?  

Al 2001 en el tercer informe de l’IPPC (Panell Intergovernamental del Canvi Climàtic)  es 

van fer visibles els primers efectes del canvi climàtic sobre la salut. El canvi climàtic 

repercuteix en les necessitats bàsiques per a la salut com un aire net, aigua potable, 

aliments suficients i un habitatge segur. Podem trobar efectes directes i indirectes. 

- Els directes són causades pel canvi freqüent dels fenòmens meteorològics 

extrems i  dels impacte del les altes i baixes temperatures que provoquen un 

augment i agreujament en les malalties respiratòries i cardiovasculars, i 

problemes en els cultius degut al augment del nivell del mar.     

- Els indirectes, són causats per l’increment de malalties de nutrició que es 

trameten per l’aigua, la distribució de vectors de malalties infeccioses com la 
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malària i el desplaçament de persones afectades per els desastres 

meteorològics. 

Segons l’estudi de l’OMS (organització mundial de la salut) prediuen que a l’any entre 

el 2030 i 2050 el canvi climàtic causarà anualment unes 250.000 funcions addicionals; 

38.000 per exposició de persones grans a la calor, 48.000 per diarrea, 60.000 per 

paludisme, i 95.000 per desnutrició infantil. 

 Països més perjudicats 

Els països més afectats per el canvi climàtic segons investigacions per part de l’Agència 

Humanitària de l'ONU, seran per ordre: Índia, Pakistan, Indonesia, Afganistan, Sud-est 

Asiàtic , Banya d’Àfrica i Regions del Sahel. Aquest països tendeixen a sofrir desastres 

naturals més que qualsevol altra zona del planeta i amb un augment de la temperatura 

i altres factors de risc dificultarà cada vegada més una vida normal en les persones que 

l’habiten.  

Eco Experts ha fet una infografia on ens ensenyen quins països estan més i menys 

preparats per aquests propers canvis.  Com ja hem avisat anteriorment, els països amb 

poca capacitat per afrontar-se són els pertanyents a Àfrica i Àsia, seguit per altres 

països subdesenvolupats; tot i que els que més CO2 emeten són els països que tenen 

més possibilitat de sobreviure.  

Imatge: Paises que tienen mas probabilidades de sobrevivir al cambio climatico 

 

Font: http://www.upsocl.com/verde/paises-que-tienen-mas-probabilidades-de-

sobrevivir-al-cambio-climatico/ 
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 El canvi climàtic Catalunya 

A Catalunya entre el 1980 i 1990, va haver un notable augment de temperatura. La 

dècada dels 90 va ser la més càlida que existeixen registres instrumentals a Catalunya i 

la tendència mostra, fins i tot, que la temperatura augmenta amb major intensitat que 

la mitjana global. Un bon exemple d'aquest fenomen és Reus, on els registres mostren 

un augment de la temperatura mitja de 1,67 graus entre els anys 1971 i 2000.  

 

Augment del nivell del mar 

Un estudi mig documentat per  l'Institut Espanyol d'Oceanografia a partir de la dècada 

dels 90 coincideix amb un augment de la temperatura i varia entre 2,5 i 10 mm a l'any. 

La costa brava és el lloc de major risc, ja que si l’augment del nivell del mar continua 

d’aquesta manera en 800 anys augmentaria uns 2 metres, engolint gran part del Golf 

de Roses, la desembocadura del Ter i poblacions com Sant Pere Pescador, 

Empuriabrava, l'Escala, l'Estartit, Pals i Blanes. Això provocaria també la desaparició 

dels aiguamolls de la zona. A més el procés d’aquest augment fa del Delta de l’Ebre un 

dels llocs més vulnerables.   

L’any 2010 el Govern de Catalunya va aprovar l’Estratègia per al desenvolupament 

sostenible de Catalunya. 

Un altre problema que tenim a Catalunya es que estem arrasant amb els peixos. Ara 

més que mai Catalunya té un problema amb la pesca d’arrossegament, aquest tipus de 

pesca consisteix en arrasar amb tots animals marins que hi troben. Això comporta que 

moltes especies aquàtiques estenguin en perill d’extinció, ja que aquesta pesca recull 

tot tipus d’éssers, ja si siguin petits o grans. Com a conseqüència provoca que algunes 

d’aquestes espècies no es desenvolupin i s’acabin extingint o en perill d’extinció.  

Efectes del canvi climàtic que ja comencem a notar actualment.  

En primer lloc trobem les altes temperatures en l’hivern, en el 2015 s’han registrat les 

temperatures més altes, és a dir, ha estat l’any més calorós des dels primers registres 

que es van fer, al 1880, superant el 2014, que havia estat el més calorós. En segon lloc 

ens trobem que la flora es confon d’estació i això fa que la fauna també es confongui, 

causant moltes morts de la flora i la fauna.      
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 Solucions al canvi climàtic 

Sobretot cal parlar d'aquests problemes amb la serietat que es mereixen, ja que no 

només ens afecta a nosaltres sinó que també a altres éssers vius i futures generacions. 

És molt important fer consciència a la societat de la gravetat de com les nostres 

accions quotidianes i la indiferència davant problemes com aquests afecten al medi 

ambient conjuntament amb la vida i salut d’éssers vius. Cada dia podem fer una 

elecció per donar suport al problema del canvi climàtic, Segons Solé i Sarda (2016) és 

tan fàcil com: 

-Disminuir l’ús i abús dels automòbils. Almenys pel desplaçament a curt termini o 

substituint-lo per la caminada, l’ús de transports públics o altres  mitjans com 

bicicletes.  

- A casa podem triar per l’ús de focus de baix consum. 

- Apostar per un govern just i responsable amb el medi ambient tant com en altres 

àmbits.  

- Ser responsable del que es menja i d’on prové.  

- Decidir on invertiràs els diners i en què. 

Podríem afegir que el treball ha de canviar i fer-se més sostenible. Com diu l'autora S. 

Barca: “el trabajo es la interfaz fundamental entre la sociedad y la naturaleza. Todos 

los tipos de trabajo: productivo, reproductivo, de servicios, de atención, intelectual e 

inmaterial, presiden y regulan el metabolismo social, el intercambio de materiales y de 

energía que sostiene la vida humana”. (Barca, 2016) 

L’últim que s’ha fet en l’àmbit polític és el COP21 

 Cop21 paris 2015 

La conferència al principi tenia com objectiu que tenia la cop21 de Paris 2015 era 

trobar mètodes per aconseguir que la temperatura mitjana del planeta no augmentés 

dos graus. Aquesta reunió es va fer per a que la gent es donés compte de la 

importància de reduir les emissions de CO2. Aconseguir això implica un canvi dràstic en 
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el model energètic, però encara així es preveu que la temperatura continuarà 

augmentant fins al 2030. En aquesta conferència van assistir 175 països i alguns 

d’aquests van presentar idees de forma voluntària. A més van recordar que el principal 

país que emet més emissions de CO2  actualment és la Xina. Aquet país mostra interès 

en participar en les mesures que es van proposar. Per a que aquest projecte tiri en 

davant tenen que invertir uns 80 mil milions d’euros anuals.  

Altres maneres de poder ajudar, també seria fer voluntariats a les ONG’s més 

importants que col·laboren en la millora dels problemes ambientals com Greenpeace, 

WWF, WNF o Friends of the earth. 

 Ampliant els problemes 

Consultant la bibliografia hem trobat aquet estudi:  

http://www.stockholmresilience.org/download/18.8615c78125078c8d3380002197/ES

-2009-3180.pdf  

És un dels estudis més importants que s’han fet perquè recull estudis anteriors i marca 

els límits biofísics que no hauríem de superar segons diuen diferents autors. 

 

Les fronteres .El més important és aquest gràfic. 

http://www.stockholmresilience.org/download/18.8615c78125078c8d3380002197/ES-2009-3180.pdf
http://www.stockholmresilience.org/download/18.8615c78125078c8d3380002197/ES-2009-3180.pdf
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Font: Röckstrom et al (2009) 

Com es veu, aquest estudi amplia els problemes ambientals més enllà del que 

nosaltres havíem suposat: 

- Biodiversitat  

- Canvi climàtic  

- Acidificació dels oceans 

- Forat de la capa d’Ozó 

- Aigua potable utilitzat 

- Diòxid de Nitrogen  

- El canvi del sistema de terra 

- Contaminació química  

- Contaminació de Cloro Fluoro Carbonos 

- Carga d’aerosols a l’atmosfera  

Al gràfic podem veure que dels problemes ambientals presents, hem superat: el cicle 

de Nitrogen, la pèrdua de biodiversitat i el canvi climàtic.  Continuem dins dels límits 

en el canvi del sistema de terra, l’aigua potable utilitzat, l’acidificació dels oceans, el 

forat de la capa d’Ozó i contaminació de Cloro Fluoro Carbonos. I respecte a 

contaminació química i  la carga d’aerosols a l’atmosfera no hi ha estudis perquè són 

temes molts amplis i es necessitaria molts diners.   

Solucions: Caldria canviar el sistema socioeconòmic que és qui està darrera del fet que 

estem arribant al límit de les fronteres ambientals del planeta.  

Les Illes de plàstic 

Les illes de plàstic són acumulacions de plàstic al mar. Les corrents marines 

transporten el plàstic des de les costes fins a aigües calmades. S’han observat 7 illes 

grans en el planeta. La més gran està situada al centre de l'oceà Pacífic Nord, entre 

Japó i Estats Units i es calcula que té un superfície 3,4 milions de quilòmetres quadrats 

i una profunditat de trenta metres sota el mar. La seva composició està formada d’un 

80% d’escombraries terrestre i un 20%  d’escombraries marítimes que arriben a parir 

d’unes corrents en forma de remolí. 
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Com afecta a la vida marina? Els plàstics moltes vegades és consumit accidentalment  

per algun animal degut a que molts d’aquests no  saben diferenciar entre 

l’escombraria i el seu aliment habitual. Els residus aporten efectes tòxics que pot 

provocar problemes hormonals en els animals, per no dir que els que s’alimenten 

d’aquests serà pressa d’alguna altra espècie i que molts es pescaren i seran aliments 

pels éssers humans, provocant així una ingestió de toxines.  

La millor solució que es pot fer per solucionar aquest problema seria prohibir l’ús del 

plàstic, però com seria molt complicat es podria almenys disminuir l’ús, a través de les 

bosses que no estigui fet d’aquet material. 

3.2 Sant Cugat  

En la nostra ciutat l’ajuntament té mesures que fan que la nostre ciutat sigui més neta 

i pugui contaminar el mínim possible, com per exemple, en el 2008 l’ajuntament de 

Sant Cugat va aprovar uns nous sistemes de regs automàtics per estalviar aigua i 

també, aprofitament de les aigües pluvials. L’ajuntament de Sant Cugat aposta per les 

energies renovables, com es demostra en la instal·lació de plaques solars l’any 2010 

amb l’objectiu de regular la captació d’energia del sol. També fa poc l’ajuntament va 

decidir canviar els autobusos normals pels elèctrics; també van fer noves vies i 

aparcaments per anar amb bicicletes. 

La informació es troba a l’Oficina sostenible:  

http://www.oficinasostenible.santcugat.cat/ 

Hem buscat les associacions que ajuden al medi ambient del nostre entorn: 

http://www.oficinasostenible.santcugat.cat/
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Taula 1: Entitats a Barcelona i Vallés Occidental que ajuden al medi ambient: 

Nom de l'Entitat Població Web 
Acciónatura Barcelona www.accionatura.org 

ACECMA Associació Catalana d'Enginyeries i Consultories Mediambientals Barcelona www.acecma.es  

ADENC Associació per la Defensa i l'Estudi de la Natura Sabadell www.adenc.cat  

AEMS Associació per l'estudi i millora dels salmònids - Rius amb Vida Terrassa www.riosconvida.es / aemscat-activitats.blogspot.com.es/ 
Al-kemiya Serveis Educatius Barcelona www.maspedro.cat 

Alternativa Verda Barcelona www.verds-alternativaverda.org 

Associació Barrinar Cap a la Sostenibilitat Barcelona www.barrinarcapalasostenibilitat.org 

Associació Catalana d'Amics de l'Aigua Barcelona www.amicsaigua.com  

Associació Catalunya Integrada i Verda Barcelona  
Associació Congrés d'Energia de Catalunya (ACEC) Barcelona 2ncongresenercat.blogspot.com.es/ 
Associació d'Amics del Jardí Botànic Barcelona www.amicsjbb.org  

Associació d’Amics del Museu de Ciències Naturals de Barcelona Barcelona www.bcn.cat/museuciencies  

Associació El Jardinet dels Gats Barcelona www.eljardinetdelsgats.org  

Associació Geoaxioma Barcelona www.geoaxioma.org  

Associació Hàbitats Barcelona www.associaciohabitats.cat  

Associació Institut Català d'Ornitologia Barcelona www.ornitologia.org 

Associació Institut Ictineu Centre Català de Recerca Submarina Barcelona www.ictineu.net 

Associació Mosaic: Medi, territori i paisatge Barcelona  
Associació per a la Promoció de l'Energia Solar Barnamil Barcelona www.barnamil.net 

Associació per a la Promoció del Transport Públic (PTP) Barcelona www.transportpublic.org  

Associació Terra Franca Barcelona www.terrafranca.cat  

BACC Bicicleta Club de Catalunya Barcelona www.bacc.cat  

Catalunya Camina, Associació pels drets dels vianants Barcelona www.catalunyacamina.org  

CBC Col·legi de Biòlegs de Catalunya Barcelona www.cbcat.cat  

Club EMAS - Associació d'Organitzacions Registrades EMAS a Catalunya Barcelona www.clubemas.cat  

Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya (COAMB) Barcelona www.coamb.cat  

DEPANA Lliga per la Defensa del Patrimoni Natural Barcelona www.depana.org 

Dia de la Terra – Catalunya Barcelona www.diadelaterra.org 

Ecoconcern, Innovació Social Barcelona http://ecoconcern.pangea.org/associacio.htm  

ECOIMA Associació per a l'Estudi de l'Ecologia i el Medi Ambient Badalona www.ecoima.org 

Ecoserveis Barcelona www.ecoserveis.net 

Eco-unión Barcelona www.ecounion.org 

http://www.accionatura.org/
http://www.acecma.es/
http://www.adenc.cat/
http://www.riosconvida.es/
http://www.maspedro.cat/
http://www.verds-alternativaverda.org/
http://www.barrinarcapalasostenibilitat.org/
http://www.amicsaigua.com/
http://www.amicsjbb.org/
http://www.bcn.cat/museuciencies
http://www.eljardinetdelsgats.org/
http://www.geoaxioma.org/
http://www.associaciohabitats.cat/
http://www.ornitologia.org/
http://www.ictineu.net/
http://www.barnamil.net/
http://www.transportpublic.org/
http://www.terrafranca.cat/
http://www.bacc.cat/
http://www.catalunyacamina.org/
http://www.cbcat.cat/
http://www.clubemas.cat/
http://www.coamb.cat/
http://www.depana.org/
http://www.diadelaterra.org/
http://ecoconcern.pangea.org/associacio.htm
http://www.ecoima.org/
http://www.ecoserveis.net/
http://www.ecounion.org/
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Eurosolar. Associació Europea per les Energies Renovables, secció catalana Barcelona www.energiasostenible.org 

 

 

Federació d'Ecologistes en Acció de Catalunya Barcelona www.ecologistesenaccio.org/catalunya 
Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC) Barcelona www.feec.cat 
Fundació Banc de Recursos Barcelona www.bancderecursos.org 
Fundació Catalunya-La Pedrera Barcelona www.fundaciocatalunya-lapedrera.com 
Fundació Fòrum Ambiental Barcelona www.forumambiental.org 
Fundació Pere Tarrés Barcelona www.peretarres.org 
Fundació Privada Confavc d'estudis i recursos veïnals Barcelona www.confavc.cat 
Fundació Privada de l’Enginyeria Agrícola Catalana Barcelona www.agricoles.org 
Fundació privada iMat-Centre Tecnològic de la Construcció Barcelona www.imat.cat 
Fundació Privada World Nature Barcelona www.wnature.org 
Fundació Terra Barcelona www.terra.org 
Fundació Torre del Palau- Conèixer el País Terrassa www.torredelpalau.org 
Grup de Científics i Tècnics per un Futur No Nuclear (GCTPFNN) Barcelona www.energiasostenible.org 
Institució Catalana d'Història Natural (ICHN) Barcelona ichn.iec.cat 
Institut Jane Goodall Barcelona www.janegoodall.es 
Plataforma Gatera Barcelona www.plataformagatera.org 
Sant Quirze del Vallès Natura Sant Quirze del Vallès www.sqvn.org 
SCEA Societat Catalana d'Educació Ambiental Barcelona www.scea.cat 
SEBA - Associació de Serveis Energètics Bàsics Autònoms Barcelona www.seba.es 
SEO / BIRDLIFE Barcelona www.seo.org/catalunya 
Societat Catalana de Lepidopterologia Barcelona www.ichn.iec.cat/SCL/index.htm 
Societat Catalana d'Herpetologia Barcelona www.soccatherp.org 
SOS Gats Barcelona www.sosgats.com 
WWF European Policy Programme Barcelona www.wwf.es 
XVAC Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya Barcelona www.xvac.cat 
 

http://www.energiasostenible.org/
http://www.ecologistesenaccio.org/catalunya
http://www.feec.cat/
http://www.bancderecursos.org/
http://www.fundaciocatalunya-lapedrera.com/
http://www.forumambiental.org/
http://www.peretarres.org/
http://www.confavc.cat/
http://www.agricoles.org/
http://www.imat.cat/
http://www.wnature.org/
http://www.terra.org/
http://www.torredelpalau.org/
http://www.energiasostenible.org/
http://www.janegoodall.es/
http://www.plataformagatera.org/
http://www.sqvn.org/
http://www.scea.cat/
http://www.seba.es/
http://www.seo.org/catalunya
http://www.ichn.iec.cat/SCL/index.htm
http://www.soccatherp.org/
http://www.sosgats.com/
http://www.wwf.es/
http://www.xvac.cat/


Alba Llobet i Luz Lezcano                                Sigues el canvi que vulguis veure en el món                                                                                    
 

17 
 

Seleccionem aquelles que trobarem a Sant Cugat. 

Les Associacions a Sant Cugat que ajuden al medi ambient: 

Entintats localització Àmbit 

Associació 

Científica LIPHE4 

 

Carrer d' Arnau Cadell, 59 1er1a  

08197 Sant Cugat del Vallès 

93 675 45 26 

Medi ambient  

 

Associació Al Gra Plaça d'en Coll, 2  

08172 Sant Cugat del Vallès 

679 243 564 

Medi ambient  

 

Associació 

d'Hortolans del Parc 

del Turó de Can 

Mates 

Carrer de Castellví, 8 Jardins del 

Monestir  

08173 Sant Cugat del Vallès 

935 891 382 

 

Medi ambient · 

Productes Ecològics 

 

Associació El 

Cabàs: Grup de 

consum ecològic 

 

Carrer del Rosselló, 32  

08172 Sant Cugat del Vallès 

936 747 522 

Medi ambient-

consum ecològic  

 

Associació l'Ortiga. 

Grup d'estudis i 

producció 

agroecològica 

Carrer d' Estapé, 50 Casa 10  

08173 Sant Cugat del Vallès 

636 700 432 

Medi ambient  

 

Associació Ocean 

Sentry 

Passeig de la Torre Blanca, 12 - 14 1er 

4a  

08172 Sant Cugat del Vallès 

618 496 235 

Medi ambient  

 

Associacions de 

veïns, propietaris 

i arrendataris  

 

 Medi ambient  

 

Associació per a la Carrer de Lola Anglada, 1  Joventut · Medi 

http://www.santcugat.cat/directori/associacio-cientifica-liphe4
http://www.santcugat.cat/directori/associacio-cientifica-liphe4
http://www.santcugat.cat/directori/associacio-al-gra
http://www.santcugat.cat/directori/associacio-dhortolans-del-parc-del-turo-de-can-mates
http://www.santcugat.cat/directori/associacio-dhortolans-del-parc-del-turo-de-can-mates
http://www.santcugat.cat/directori/associacio-dhortolans-del-parc-del-turo-de-can-mates
http://www.santcugat.cat/directori/associacio-dhortolans-del-parc-del-turo-de-can-mates
http://www.santcugat.cat/directori/associacio-el-cabas-grup-de-consum-ecologic
http://www.santcugat.cat/directori/associacio-el-cabas-grup-de-consum-ecologic
http://www.santcugat.cat/directori/associacio-el-cabas-grup-de-consum-ecologic
http://www.santcugat.cat/directori/lortiga-agricultura-ecologica-a-collserola
http://www.santcugat.cat/directori/lortiga-agricultura-ecologica-a-collserola
http://www.santcugat.cat/directori/lortiga-agricultura-ecologica-a-collserola
http://www.santcugat.cat/directori/lortiga-agricultura-ecologica-a-collserola
http://www.santcugat.cat/directori/ocean-sentry
http://www.santcugat.cat/directori/ocean-sentry
http://www.santcugat.cat/directori/associacio-per-a-la-proteccio-del-parc-central-i-turo-de-can-matas-proparc


Alba Llobet i Luz Lezcano                                Sigues el canvi que vulguis veure en el món                                                                                    
 

18 
 

protecció del Parc 

Central i Turó de 

Can Matas 

(Proparc) 

08172 Sant Cugat del Vallès  

687 837 363 

ambient 

 

Grup Ecologia 

 

Carrer de Sant Bartomeu, 11  

08172 Sant Cugat del Vallès 

936 745 396  

Medi ambient 

 

Grup animalista Casa de cultura Medi ambient  

OSEA https://osea2015blog.wordpress.com/  Medi ambient  

 

3.3 Instituts 

Als instituts de Sant Cugat també es promouen continguts relacionats amb la 

sostenibilitat. En el web http://agroecologiaescolar.wordpress.com/ es poden trobar 

aquests continguts: 

 Es compta amb l’agroecologia escolar.  

 Actualment hi ha 40 espais d’horts als centres de Sant Cugat, on els alumnes 

participen activament.  

 Es fan activitats com visites a Can Monmany, Valldoreix (finca agroecològica). 

 Hi ha un pla de dinamització educativa que conté altres activitats  com 

xerrades; activitats per debatre, informar; per exemple sobre l'impacte dels 

mòbils, sobre la pobresa alimentària, sobre el canvi climàtic... 

 

Cada any els currículums d’educació proposen nous continguts relacionats amb la 

sostenibilitat. Com a exemple es pot observar que aquest curs, segons el Diari Oficial 

de la Generalitat de Catalunya al DECRET 187/2015, de 25 d'agost, d'ordenació dels 

ensenyaments de l'educació secundària obligatòria els objectius per promoure la 

sostenibilitat en els alumnes són: 

 

 

http://www.santcugat.cat/directori/associacio-per-a-la-proteccio-del-parc-central-i-turo-de-can-matas-proparc
http://www.santcugat.cat/directori/associacio-per-a-la-proteccio-del-parc-central-i-turo-de-can-matas-proparc
http://www.santcugat.cat/directori/associacio-per-a-la-proteccio-del-parc-central-i-turo-de-can-matas-proparc
http://www.santcugat.cat/directori/associacio-per-a-la-proteccio-del-parc-central-i-turo-de-can-matas-proparc
http://www.santcugat.cat/directori/grup-natura
https://osea2015blog.wordpress.com/
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 Article 1 

Valorar críticament els hàbits socials relacionats amb la salut, el consum i el medi 

ambient, i contribuir a la seva conservació i millora. 

En les competències bàsiques de l’àmbit cientificotecnològic 

Competència 7. Utilitzar objectes tecnològics de la vida quotidiana amb el 

coneixement bàsic del seu funcionament, manteniment i accions a fer per minimitzar 

els riscos en la manipulació i en l’impacte mediambiental   

Aquesta competència comporta respectar les mesures de seguretat que s’indiquen a 

les instruccions, seguir les accions requerides, fer-ne el manteniment adequat i 

obtenir, així, resultats òptims, allargar-ne la vida útil i minimitzar l’impacte 

mediambiental. 

 

Continguts claus: 

CC19. Manteniment tecnològic. Seguretat, eficiència i sostenibilitat. 

CC23. Processos industrials. Mesures industrials per la sostenibilitat i contaminants 

industrials. 

CCD27. Sostenibilitat: consum d’energia, despesa d’impressió, mesures d’estalvi, 

substitució de dispositius, etc.    
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4. Marc metodològic i resultats 

Aquest capítol està dividit en tres parts, segons els nivells d’actuació de la nostra 

recerca. La primera sota el títol un món interconnectat mostra la proposta d’acció que  

dissenyarem a partir de les xarxes socials. El segon es centra en Sant Cugat i  l’oferta i 

compromisos del municipi per a ser una ciutat sostenible, aquí presentem la feina que 

es pot fer amb el suport del tècnic ambiental de l’Ajuntament. L’últim una proposta 

d’educació ambiental per a un institut de secundària. 

4.1 Un Món interconnectat: les xarxes socials una eina de conscienciació 

ambiental 

La nostra generació té els avantatges de l’existència de les xarxes socials, que ens 

permeten estar comunicats des de qualsevol lloc del món, amb diferents persones. Ens 

dóna l’oportunitat de poder defensar les nostres idees i de fer consciencia al món; a 

diverses xarxes molts dels usuaris es dediquen informar dels problemes actuals a les 

persones i debatre de possibles solucions per poder crear entre tots una societat futura 

millor, com per exemple a l’Instagram els comptes de @chakabars o @seekthetruth.  

També es pot trobar gran quantitats de associacions, ONG’s, activistes reconeguts que 

aprofiten aquest medi per comunicar les seves necessitats a les persones i els animen a 

contribuir donant suport ja sigui fent de voluntariats, fent donacions o difondre la seva 

informació.  

Després de tot, ens passem el dia actius les xarxes socials i una de les millors maneres 

és, si almenys no es vol actuar, seguir pàgines per estar al tant de la situació del món i 

que et facin obrir els ulls.  

Per informar a la gent com ells poden millorar el canvi climàtic farem servir les xarxes 

socials ja que creiem que en aquest moment són les millors eines per comunicar-se 

amb la gent. Per això creem un compte de Twitter @ayudamedioambie i també una 

compte de Instagram ayudamedioambiente. 

 Organitzarem Twitter @ayudamedioambie fent retweets de les notícies que 

per a nosaltres creiem més important en relació amb el medi ambient, també 

compartirem les nostres publicacions de l’Instagram i frases mediambientals.  



Alba Llobet i Luz Lezcano                                Sigues el canvi que vulguis veure en el món                                                                                    
 

21 
 

 Organitzarem l’Instagram ayudamedioambiente, publicant fotografies de 

caràcter ambiental amb cites celebres o una breu informació pels nostres 

seguidors dels problemes que hi ha i animant-los a contribuir en el canvi a un 

problema que encara es pot solucionar. Hem decidit fer-lo així perquè de 

primera mà sabem que aquesta és una manera d’atraure a les persones.  

Organització per temàtiques: Contaminació de l’aigua, emissions de CO2, problemes 

de canvi climàtic, desforestació i solucions i consells.  

b) Resultats 
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Tema Comentari Imatge Quants m’agraden? Data 

Contaminació de 
l’aigua 

"Una vez agotada el agua en el 
planeta, ni lágrimas tendremos 
para lamentarnos" 

 21 

+comentari 

10-3-16 

Es esencial mantener nuestro 
planeta limpio y respetarlo, es 
nuestro ÚNICO HOGAR y es 
INSUSTITUIBLE. Tú ayuda es 
necesaria, no eres un ser 
insignificante, la menor acción 
o consideración que tengas con 
el planeta es importante y 
necesario. Sé consiente de un 
problema que no puede 
esperar y nos afecta a todos de 
la misma manera. 

 25 

+3comentaris 

11-3-16 
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El crecimiento económico y 
protección del medio ambiente 
no son compatibles. Son los 
lados opuestos de la misma 
moneda si buscas prosperidad 
a largo plazo-Henry Paulson 

 14 

 

8-4-16 

Emissions de CO2 #photooftheday #salud 
#activist #bosque 
#desforestacion 
#nuevageneracion 
#savetheplanet 
#salvemosalmundo 
#educateyourself #art #arte 
#environmentalist #ocean 
#forest #green #greenpeace 
#wwf 

 13 

 

3-2-16 
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#ayudamedioambiente 
#activist #bosque 
#desforestacion 
#nuevageneracion 
#savetheplanet #follow 
#pollution #water #animals 
#newworld #naturaleza 
#cambioclimatico 
#climateaction 

 13 

 

12-2-16 

La tierra ama nuestras pisadas, 
y teme nuestras manos. -
Joaquín Araújo 

#naturaleza #nature 
#climateaction 
#cambioclimático 
#cambioclimatico #green 
#forest #ecologia 
#environmentalist #eco 
#activist #bosque 
#desforestacion 
#medioambiente #mundo 
#planetatierra #planet #ocean 
#treeoflife #contaminacion 

 15 

+comentari 

30-3-16 
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¿Sabías que la principal causa 
de emisión de CO2 es la 
indústria alimentaria? 
Esto es debido a los transportes 
que se utilizan para la 
exportación de alimentos y 
animales. 

 8 

+comentari 

9-4-16 

Hay un error fundamental al 
tratar la tierra como si fuese un 
negocio en liquidación- Herman 
E. Daly 

 17 

+ comentari 

11-4-16 

Puede que seas capaz de 
engañar a los votantes, pero no 
a la atmósfera.-Donella 
Meadows 

 6 15-4-16 
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Problemes canvi 
climàtic 

#ayudamedioambiente 
#activist #bosque 
#desforestacion 
#nuevageneracion 
#savetheplanet #follow 
#pollution #water #animals 
#newworld #naturaleza 
#cambioclimatico 
#climateaction 

 15 

 

29-1-16 

Sólo es cuestión de tiempo  20 

 

30-1-16 

#ayudamedioambiente 
#activist #bosque 
#desforestacion 
#nuevageneracion 
#savetheplanet #follow 
#pollution #water #animals 
#newworld #naturaleza 
#cambioclimatico 
#climateaction #greenpeace 

 11 

 

12-2-16 
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El cambio climático es real, está 
pasando ahora mismo. Es la 
amenaza más urgente a la que 
se enfrenta toda nuestra 
especie, y necesitamos trabajar 
unidos y dejar de retrasarlo. 
Tenemos que apoyar a los 
líderes de todo el mundo que 
no hablan por los que más 
contaminan y las grandes 
corporaciones, si no por la 
humanidad, por las 
comunidades indígenas del 
mundo, por los miles de 
millones de personas menos 
privilegiadas que se verán más 
afectadas por esto. Por los hijos 
de nuestros hijos, y por 
aquellas personas cuyas voces 
han sido ahogadas por las 
políticas avariciosas. - Leonardo 
Dicaprio 

 20 

 

6-3-16 
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 Stop this! Es importante 
informarnos e informar a los 
otros de todo lo que pasa a 
nuestro alrededor. Los polos se 
derriten y ponen en peligro a 
diversas especies y territorios. 
El problema es nuestro y está 
en nuestras manos decidir 
cómo hacer frente al problema. 
Actúa ya antes de que sea 
demasiado tarde! 

 16 

 

17-3-16 

Actua!  24 

+3comentaris 

28-3-16 

Vivimos en la tierra como si 
tuviéramos otra a la que ir-
Terry Swearingen 

 21 

+comentari 

5-4-16 
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Desforestació  #ayudamedioambiente 
#activist #bosque 
#desforestacion 
#nuevageneracion 
#savetheplanet #follow 
#pollution #water #animals 
#newworld #naturaleza 
#cambioclimatico 
#climateaction 

 9 

+comentari 

27-1-16 

#ayudamedioambiente 
#activist #bosque 
#desforestacion 
#nuevageneracion 
#savetheplanet #follow 
#pollution #water #animals 
#newworld #naturaleza 
#cambioclimatico 
#climateaction 

 11 

 

29-1-16 

#ayudamedioambiente 
#activist #bosque 
#desforestacion 
#nuevageneracion 
#savetheplanet #follow 
#pollution #water #animals 
#newworld #naturaleza 
#cambioclimatico 
#climateaction 

 15 

 

2-2-16 
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 #naturaleza #nature 
#climateaction 
#cambioclimático 
#cambioclimatico #green 
#forest #ecologia 
#environmentalist #eco 
#activist #bosque 
#desforestacion 
#medioambiente #mundo 
#planetatierra #planet #ocean 
#treeoflife #contaminacion 

 23 

+comentari 

6-3-16 

Actúa ahora que puedes! El 
planeta no nos pertenece sólo 
a los seres humanos si no a 
todos los seres vivos, y no 
tendriamos que determinar el 
futuro de estos. Para contribuir 
en la mejora del medio 
ambiente es importante no 
formar parte de hábitos que lo 
perjudiquen, hacer conciencia 
de los problemas actuales y 
participar en movimientos que 
promuevan una justicia 
ambiental y que defiendan en 
planeta. El dinero y el poder no 
servirán de nada cuando no 
haya planeta en el que vivir! 

 18 

+comentari 

10-3-16 
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 “Primero, fue necesario civilizar 
al hombre en su relación con el 
hombre. Ahora, es necesario 
civilizar al hombre en su 
relación con la naturaleza y los 
animales”. Victor Hugo. 

 27 

+comentari 

10-3-16 

Siempre se puede ayudar ya 
sea informando o actuando. 
Sea lo que sea que hagas para 
poner tu granito de arena y 
ayudar a nuestro planeta, te 
animamos a que continúes. 

 15 

+2comentaris 

16-3-16 

Solucions o consells #ayudamedioambiente 
#activist #bosque 
#desforestacion 
#nuevageneracion 
#savetheplanet #follow 
#pollution #water #animals 
#newworld #naturaleza 
#cambioclimatico 
#climateaction 

 9 

 

27-1-16 
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Tú también puedes hacer algo  10 

 

6-3-16 

#naturaleza #nature 
#climateaction 
#cambioclimático 
#cambioclimatico #green 
#forest #ecologia 
#environmentalist #eco 
#activist #bosque 
#desforestacion 
#medioambiente #mundo 
#planetatierra #planet #ocean 
#treeoflife #contaminacion 

 17 

+comentari 

9-3-16 

http://newsroom.unfccc.int/es/ 
#lahoradelplaneta 
#horaplaneta #world #earthour 
#worldhour 
Esta tarde de 20:30h a 21:30h 
apaga la luz por un mundo 
sostenible. 

 9 

 

19-3-16 
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 ¿Que podemos hacer contra el 
cambio climático ? Aquí 
tenemos algunas alternativas 
para poder frenar este 
problema global. 
#ponfinalcambioclimatico 

  

15 

 

10-4-16 

#ponfinalcambioclimatico 
#climateaction 
#cambioclimático 
#cambioclimatico 
#savetheplanet 
#globalwarming #water 
#climaticchange 
#contaminacion 
#medioambiente #bosque 
#oceanos #mar #greenpeace 
#wwf #playground 

 7 

 

12-4-16 
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 Prácticamente todos nuestros 
problemas medioambientales 
se pueden reducir a nuestra 
adicción a los combustibles 
fósiles, primariamente el 
petróleo-Dennies Weaver 

 8 19-4-16 

La tierra es insultada y ofrece 
sus flores como respuesta.  

Feliz día de la tierra! Sigue 
cuidando nuestro planeta 
hagas lo que hagas para 
aportar un poco de ayuda, 
millones de especies y futuras 
generaciones dependen de lo 
que TÚ decidas hacer hoy, sean 
las consecuencias buenas o 
malas. Enorgullecete de tener 
el privilegio de vivir en este 
hermoso planeta! 

 

11 

+comentari 

22-4-16 
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Cambiamos de conducta o 
cambiamos de planeta 

 

6 25-4-16 

 

Vídeos 

 Ni un grado más (2-2-16): http://www.antena3.com/especiales/noticias/ciencia/hazte-eco/ni-grado-mas/grado-mas-wwf-lucha-cambio-

climatico_2015111700296.html     

12 

 Amsterdam, la capital mundial de las bicicletes (9-3-16): https://www.youtube.com/watch?v=k8A3-KheIAI 

20 

 150.000 pingüinos han muerto en la Antártida (9-3-16) https://www.youtube.com/watch?v=4wbqx9AmemE 

19 

+comentari

http://www.antena3.com/especiales/noticias/ciencia/hazte-eco/ni-grado-mas/grado-mas-wwf-lucha-cambio-climatico_2015111700296.html
http://www.antena3.com/especiales/noticias/ciencia/hazte-eco/ni-grado-mas/grado-mas-wwf-lucha-cambio-climatico_2015111700296.html
https://www.youtube.com/watch?v=k8A3-KheIAI
https://www.youtube.com/watch?v=4wbqx9AmemE


Alba Llobet i Luz Lezcano                                Sigues el canvi que vulguis veure en el món                                                                                    
 

36 
 

4.2 Actuació a l’àmbit local 

a) Mètode  

1. Contactarem amb les ONGs més conegudes i ens proposarem per fer un 

voluntariat. 

Per iniciar la nostra acció vam optar per fer un voluntariat a Greenpeace Catatalunya. 

Així que vam enviar-li un correu i vam fer un qüestionari que ens havien enviats ells 

per saber les nostres dades, que ens interessava més en l’àmbit del medi ambient i la 

raó per la qual volíem ajudar. Aquesta via de participació per la millora de l’entorn va 

quedar descartada perquè els llocs vacants ja havien sigut ocupades com es pot veure 

a l’annex 1 al final d’aquest treball . 

També hem contactat amb una associació local recentment formada que és OSEA. 

Finalment ens hem fet sòcies i tirarem endavant un grup de joves. Es pot veure a 

https://osea2015blog.wordpress.com 

 

https://osea2015blog.wordpress.com/
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2. Preguntarem polítiques ambientals i analitzarem l’impacte que han 

tingut. Partirem dels indicadors i valorarem el grau d’incidència amb 

l’ajuda d’entrevistes a tècnics. El resultat és un missatge del tècnic 

Germán Llerena que ens informa de quines polítiques es fan a Sant 

Cugat. 

Parlant amb el tècnic mediambiental de l’ajuntament sobre la sostenibilitat de Sant 

Cugat ens ha donat la següent informació:  

A la nostra ciutat comptem amb l’Oficina Sant Cugat Sostenible 

(http://www.oficinasostenible.santcugat.cat/) on es dóna informació dels recursos  

sostenibles i cursets com per exemple; compostatge, estalvi energètic, etc. 

L’ajuntament disposa d’estudis, amb l’objectiu d’un estalvi sobre les següents accions.  

Però la majoria encara no s’han desenvolupat degut a la complexitat del contingut.  

Estalvi energètic: És molt complicat obtenir dades, per la indisponiblitat per parlar  

amb els tècnics; pel qual es necessita consultar moltes factures. 

Estalvi d’aigua: S’intenta fer el mínim consum d’aigua en parcs i jardins,  

Reduir residus: S’utilitzen  campanyes per la prevenció de residus, deixalleria, neteja 

de carrer amb menys quantitat d’aigua. 

També es promou la sostenibilitat amb la col·laboració dels ciutadans.  

Serveis Socials: Des de l’any passant els serveis socials donen suport a les persones 

mes necessitades amb un hort social ubicat darrera de l'estació. 

Territori: Disposem d’un hort de jubilats amb 32 parcel·les des de 2006, situat al turó 

de Can Mates. I també amb un programa d'horts urbans per entitats de 7 mil metres 

quadrats però  que encara no és oficial. 

En els problemes més difícils de resoldre trobem; que la dispersió de la urbanització 

degut al recorregut que han de fer els transports i els jardins privatitzats dels que 

s’encarrega l’ajuntament. La única solució seria refer la ciutat i seria un procés de molt 

cost i molt complicada.  

http://www.oficinasostenible.santcugat.cat/
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En els problemes difícils trobem; el consumisme de la població, la desigualtat de la 

ciutat (és la ciutat més desigual d'Espanya 1% de les persones tenen el 21% dels diners, 

600 persones que tenen en total 600 milions), i la quantitat de persones riques que 

entren i les persones amb pocs recursos que marxen de Sant Cugat. La solució seria la 

barreja de les classes socials i lloguers barats.  

 

En els problemes menys difícils trobem; l’abús de plàstic, el malbaratament d’aliments, 

els edificis ineficient i la contaminació que en part afecta al canvi climàtic. Les solucions 

per aquests problemes són: la prohibició de les bosses de plàstic, promoure 

l’agricultura ecològica, restauració d’edificis i utilitzar els medis de transports menys 

contaminants com bicicletes.  

Conclusió: analitzar l'ajuntament és complicat. 

Per veure el correu amb el tècnic German Llerena consulteu a l’annex 3.  

4.3 Proposta de realitzar una sessió d’educació ambiental a l’institut Joaquima Pla i 

Farreras 

a)Mètode 

Hem preparat una activitat educativa que es diu “canvi climàtic: mirades diferents”. 

Aquesta activitat es troba publicada al llibre Aitana Martín-Aragón, Germán Llerena, 

Associació Agroecològica l’Ortiga, Argelaga Serveis Ambientals SL (2014) Recull 

d’activitats per l’agroecologia escolar Pla de Dinamització Educativa de Sant  Cugat del 

Vallès. Sant Cugat: Ajuntament. 

L’activitat consisteix en una teatralització de tres xerrades de persones que tenen 

opinions diferents sobre el canvi climàtic i sobretot sobre com solucionar-lo.  

L’activitat té quatre parts 

La primera es pregunta als alumnes que saben sobre el canvi climàtic per tal de saber 

el seu grau de coneixement i la seva opinió. 
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La segona part (teatralització) mostra tres mirades diferents al problema del canvi 

climàtic i a les seves solucions. 

La tercera part es quan es demana als alumnes que havent escoltat tres maneres de 

veure el problema es posicionin al costat d’aquell dinamitzador amb el que comparteix 

les seves idees. 

Finalment es demana que donin les seves raons i si al llarg del debat ho creuen 

convenient, canviar de lloc. 

L’objectiu és fer present el debat ambiental entre els joves 

b)resultats 

Recull i anàlisi de l’activitat AMBIENTAL A L’INSTITUT 

Al principi vam demanar al grup que expliqués els seus coneixements sobre el canvi 

climàtic, i al final es fa un debat sobre el que opinen, després de l’activitat. El que 

volíem fer és comparar les opinions primeres amb les de després de l’activitat i així 

veure quin impacte té l’activitat en el grup.  

Els resultats són els següents: 

 Idees abans de l’activitat: 

Abans de l’activitat vam preguntar els nostres companys que pensaven sobre el 

canvi climàtic i va sorgir les següents idees: 

- La contaminació que creem les persones provoca el canvi climàtic.  

- Relacionen la contaminació amb el canvi climàtic perquè varien els ecosistemes 

i perquè es destrossa la capa d’ozó.  

- La capa d’ozó s’està destrossant i com a conseqüència els rajos del sol passen 

més fàcilment.  

- A causa de la contaminació dels gasos a ‘atmosfera, la temperatura s’eleva i es 

desfan els pols. 

- La calor del sol entra i la contaminació no la deixa sortir. 
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- Hi ha gasos contaminants com els detergent, aerosols ,insecticida, 

ambientadors, desodorant d’esprai que perjudiquen el  planeta però no saben 

el perquè.   

- Els gasos de CO2 i el CH4 que trobem a les neveres, electrodomèstics i els cotxes 

contaminen i eleven la temperatura de la terra. 

- Les centrals nuclears, eleven la temperatura i contaminen rius que agreugen el 

canvi climàtic. 

- No diferencien canvi climàtic d’escalfament global. 

 

 Idees després de l’activitat: 

Al final de l’activitat vam tornar a preguntar quina decisió han triat i per què.  

I aquet ha estat el resultat: 

 

- Tots estaven d’acord de que la geoenginyeria no era la solució adequada 

perquè la maquinària farien una major contaminació. 

- La geoenginyeria no és sostenible i a més contaminaria. 

- No seria una bona solució que l’home tingui el control sobre el clima del 

planeta perquè haurien interessos pel mig i es podrien acabar en 

catàstrofes.  

- Algunes persones van acordar que la complementació de la tres opcions 

proposades seria una bona solució. 
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- Per produir les maquines i els cotxes i tot, es contaminen per que 

necessitem energia per construir-les.  

- Construir un sistema més sostenible i contribuir als locals de proximitat 

seria una solució. 

Per finalitzar vam demanar la seva opinió sobre l’activitat i van concloure que era 

una activitat ens feia plantejar una sèrie d’accions que no tenien en compte i que 

es pot millorar donant més protagonisme al sector primari.   

En conclusió l’activitat va ser un èxit, les dues opinem que ens va agradar molt fer 

aquesta activitat i ens agradaria tornar-la a fer. 
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5. CONCLUSIONS  

Aquest capítol presenta les conclusions de la recerca, primerament respecte als 

objectius, a continuació respecte als supòsits inicials i finalment a la hipòtesi principal 

5.1 Respecte els objectius 

 Analitzar la implicació del nostre municipi amb el medi ambient i la 

sostenibilitat.  

Analitzar la tasca de l’ajuntament és massa complicat, són moltes les actuacions que es 

fan i segons ha dit el tècnic i no dóna temps, precisament per això constatem que és 

un municipi implicat. 

 Identificar els continguts referents a sostenibilitat que es treballen a l’institut. 

Aquí es pot veure com no es planteja el canvi de model econòmic ni alternatives no-

petrolíferes, sinó només millores del sistema actual. Això és positiu, sense dubte, però 

no suficient. 

 Recollir actuacions i campanyes d’ONG´s compromeses amb el medi ambient. 

Només hem pogut recollir les entitats del nostre entorn. 

 Participar com a voluntàries a Greenpeace o a WWF 

Com que no hem pogut entrar a Greenpeace ni a WWF, hem trobat OSEA i ara formem 

part activa d’aquesta associació Santcugatenca. La nostra participació amb l’associació 

ha estat com a educadores ambientals en una classe de secundària. 

 Proposar a través de les xarxes socials, models, exemples per a les nostres 

accions en favor del medi ambient. 

Hem pogut fer el compte d’Instagram i Twitter que està funcionant i que poc a poc 

anem creixent cada vegada més.  

5.2 Respecte els supòsits 

 Les nostres accions quotidianes que perjudiquen el medi ambient són les 

emissions de CO2, no participar a les eines sostenibles que ens ofereix el nostre 
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entorn com per exemple no reciclar ni acudir els punts verds de cada ciutat. 

També contribuïm en el perjudici fent un ús excessiu dels nostres recursos 

bàsics.   

Durant el treball ens hem adonat de que les nostres accions contribueixen a com està 

actualment el planeta, però no és el motiu principal dels problemes greus i importants 

d’avui dia. El més responsable i el que té més culpa és del petroli, i canviar això és molt 

complicat ja que vivim en una societat que depèn d’aquet combustible, aconseguir-lo 

és difícil però s’ha de fer. Les accions sostenibles necessiten estar dins d’un sistema 

sostenible, soles no fan res, necessitem que la política del govern sigui sostenible així 

com les accions dels seus ciutadans. 

 A Sant Cugat es fan campanyes de reciclatges i estalvi energètic, així com per 

conscienciar-nos de l’ús de transport públics. A les escoles i instituts es 

treballen continguts de sostenibilitat i comportament sostenible, en classes i 

xerrades d’ONG’s. Al carrer a la premsa o a la televisió coneixem actuacions i 

campanyes d’ONG’s com Greenpeace.  

Sí, es fan campanyes sobre el reciclatge i l’energia, però es dóna menys importància  

sobre el transport públic, a més l’ajuntament està optant per un mòbil sostenible 

(Fairphone) per a tots els seus treballadors/es. 

 Les xarxes socials poden ser un mitjà per donar a conèixer aquest problemes, ja 

que en els nostres temps la primera eina de comunicació social són les xarxes 

socials (com ho va fer l’activista Maryam amb el Twitter). 

Estem molt satisfetes amb les nostres xarxes socials, perquè no pensàvem que 

tindríem més de 50 seguidors/es, i hem aconseguit inclús més. Sobretot hem pogut 

comprovar que les xarxes socials si que són unes bones eines de comunicació i hem 

pogut veure altres persones que promouen justícia per a un món millor. 
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5.3 Respecte la hipòtesi principal 

Hipòtesi de treball: Les xarxes socials poden ser un instrument de divulgació 

d’informació sobre temes de sostenibilitat ambiental? 

Sí, podem confirmar el 100% que les xarxes socials poden ser una bona eina per 

transmetre informació sostenibles. Avui dia és un dels instruments més potents que 

tenim i ho hem vist en diferents xarxes activistes on molta gent està implicada i 

intenten informar i ser informats, és una mètode fàcil que pot arribar a qualsevol 

persona del món i és per això s’ha d’aprofitar. No sabíem la immensitat de persones 

que es dediquen a difondre aquest tipus d’informació i ens va sorprendre la quantitat 

de seguidors de que tenien i amb els que comentaven i  debatien els temes difons. No 

obstant el tema de formar un sistema sostenible és més difícil. 

Al crear el nostre compte anomenat @ayudamedioambiente (instagram) i 

@ayudamedioambie (Twitter), ens vam adonar de l’ajuda dels hashtags per arribar a 

les persones, sobretot ens feia molta il·lusió que els nostres seguidors foren de 

diferents països, que parlen altres idiomes i que es troben molt lluny d’on estem 

nosaltres, però que igualment compartim una opinió comú. També vam rebre suport 

de les persones del nostre voltant, les quals algunes ens van comentar personalment 

l’impacte que van tenir al veure algunes fotografies. A més també ens va impressionar 

que ens començaren a seguir L’espiga a Instagram i Greenpeace Catalunya a Twitter.   
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6. PROPOSTES DE CONTINUÏTAT  

Hem decidit que continuarem amb les nostres xarxes socials per aconseguir en un 

futur ser una gran quantitats de persones i a veure a on ens porta això.  

Hem entrat a Osea i crearem un grup d’educador/es ambientals de joves per animar a 

la futures persones de Sant Cugat a que participin en els àmbits i activitats sostenibles 

del seu municipi.  

També ens agradaria formar part del voluntariat d’alguna ONG internacional perquè  

creiem que seria una experiència nova, enriquidora i ens ajudaria a participar més 

activament en els problemes que hi ha al nostre voltant.   
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7. VALORACIÓ 

Abans de començar el treball teníem unes idees prèvies que a mesura que avançàvem 

ens hem adonat que no eren del tot certes. Fins i tot, hem pres consciència d’alguns 

aspectes que no  teníem previstos. 

En aquest treball ens hem trobat força obstacles entre d’altres, especificar quins 

conceptes havíem de prioritzar, decidir quina actuació pràctica havíem de dur a 

terme,... A més d’aquests obstacles se’ns va afegir la poca resposta per part de les 

dues ONG’S que vam estar consultant. Aquest fet ens va desmoralitzar força i ens va 

alentir tot l’inici del treball. Finalment,  gràcies a la Dolors Bosch, tutora del treball,  

vam poder contactar amb el Germán LLerena. En Germán és educador ambiental de 

l’Ajuntament de Sant Cugat i des de d’un principi es va oferir a ajudar-nos en el que 

necessitàvem durant el treball i gràcies al qual vam entrar a Osea, una associació 

Santcugatenca d’educació ambiental. 
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del-clima-catalunya.pdf(24/03/16) 

(http://www.noetmengiselmon.org/IMG/pdf/Libro_Cambio_Climatico.pdf (14/2/16) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Emisiones_de_CO2 (20/2/16) 

http://www.diba.cat/web/salutpublica/salut_canvi_climatic (17/3/16) 

http://www.xtec.cat/~mferna99/projecte/acida.htm
https://ca.wikipedia.org/wiki/Pluja_àcida
http://www.xtec.cat/~mferna99/projecte/ozo.htm
https://ca.wikipedia.org/wiki/Capa_d'ozó
http://www.xtec.cat/~mferna99/projecte/hiverna.htm
http://www.elmundo.es/cronica/2015/12/10/5661fb60ca4741b7168b45dc.html
http://www.greenpeace.org/espana/Global/espana/report/cambio_climatico/la-crisi-del-clima-catalunya.pdf(24/03/16)
http://www.greenpeace.org/espana/Global/espana/report/cambio_climatico/la-crisi-del-clima-catalunya.pdf(24/03/16)
http://www.noetmengiselmon.org/IMG/pdf/Libro_Cambio_Climatico.pdf
https://es.wikipedia.org/wiki/Emisiones_de_CO2
http://www.diba.cat/web/salutpublica/salut_canvi_climatic
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https://www.diba.cat/web/salutpublica/butlletins/-

/newsletter/35521038/47/64050351/canvi-climatic-i-salut(17/3/16) 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs266/es/(17/3/16) 

http://www.ocio.net/estilo-de-vida/ecologismo/paises-mas-afectados-por-el-cambio-

climatico/http://www.ocio.net/estilo-de-vida/ecologismo/paises-mas-afectados-por-

el-cambio-climatico/(27/3/16) 

http://www.upsocl.com/verde/estos-son-los-paises-que-tienen-mas-probabilidades-

de-sobrevivir-al-cambio-climatico/(27/3/16) 

https://www.ipcc.ch/pdf/reports-nonUN-translations/catalan/ar4-syr-cat.pdf 

(11/4/16) 

http://www.stockholmresilience.org/download/18.8615c78125078c8d3380002197/ES

-2009-3180.pdf (11/4/16) 

http://lacontaminaciondelplaneta9.blogspot.com.es/2012/10/las-islas-de-

plasticos.html (5/4/16) 

http://www.compromisoempresarial.com/carrusel/2014/06/islas-de-plastico-un-

problema-a-la-deriva/(5/4/16) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Isla_de_basura (5/4/16) 

http://www.oficinasostenible.santcugat.cat/ (12/4/16) 

http://www.santcugat.cat/web/aigua (8/1/16) 

http://agroecologiaescolar.wordpress.com/(12/4/16) 

http://www.institutmartifranques.com/public/userfiles/file/Docs%20oficials%202015-

16/Decret%20187-2015%20Ordenació%20ESO.pdf (12/4/16) 

 

 

 

https://www.diba.cat/web/salutpublica/butlletins/-/newsletter/35521038/47/64050351/canvi-climatic-i-salut
https://www.diba.cat/web/salutpublica/butlletins/-/newsletter/35521038/47/64050351/canvi-climatic-i-salut
https://www.ipcc.ch/pdf/reports-nonUN-translations/catalan/ar4-syr-cat.pdf
http://www.stockholmresilience.org/download/18.8615c78125078c8d3380002197/ES-2009-3180.pdf
http://www.stockholmresilience.org/download/18.8615c78125078c8d3380002197/ES-2009-3180.pdf
http://lacontaminaciondelplaneta9.blogspot.com.es/2012/10/las-islas-de-plasticos.html
http://lacontaminaciondelplaneta9.blogspot.com.es/2012/10/las-islas-de-plasticos.html
http://www.compromisoempresarial.com/carrusel/2014/06/islas-de-plastico-un-problema-a-la-deriva/
http://www.compromisoempresarial.com/carrusel/2014/06/islas-de-plastico-un-problema-a-la-deriva/
https://es.wikipedia.org/wiki/Isla_de_basura
http://www.oficinasostenible.santcugat.cat/
http://www.santcugat.cat/web/aigua
http://agroecologiaescolar.wordpress.com/
http://www.institutmartifranques.com/public/userfiles/file/Docs%20oficials%202015-16/Decret%20187-2015%20Ordenació%20ESO.pdf
http://www.institutmartifranques.com/public/userfiles/file/Docs%20oficials%202015-16/Decret%20187-2015%20Ordenació%20ESO.pdf
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9. ANNEX 

Annex 1 

Contacte amb Greenpeace amb l’objectiu de formar part d’aquesta ONG 

Enviat amb data 16 de desembre 2015 

 

Bon dia! 

Hem vist a la vostra pàgina web que la gent interessada a participar en Greenpeace 

pot col·laborar fent-se voluntari/a. 

Som dues alumnes de segon de batxillerat que estem interessades en formar part en 

la vostra organització, ja que estem fem un treball de recerca amb el tema de canviar 

el món i voldríem conèixer en primera persona l'experiència d'ajudar al medi ambient 

a través de Greenpeace. 

Ens agradaria saber si hi ha una edat mínima per formar part i que s'ha de fer per ser 

voluntari/a. 

 

Moltes gràcies!  

Luz Lezcano i Alba Llobet. 

Resposta de Greenpeace:Rebut el dia 16 de desembre 2015 

 

Hola Luz i Alba, 

Us heu posat en contacte amb el Voluntariat de Greenpeace Catalunya. La nostra 

xarxa està formada per persones que desitgem dedicar part del nostre temps 

lliure a la defensa del medi ambient i a la lluita per la pau. Representem a 

l'organització a nivell local en diferents plataformes, realitzem activitats de 

sensibilització i recollim dades per les nostres campanyes. 

Abans de convocar-vos a una reunió, en la qual podreu resoldre tots els dubtes que 
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tingueu sobre com participar amb nosaltres, voldríem saber més de vosaltres, 

així que agrairíem que contestéssiu a l'enquesta de l'enllaç: 

https://docs.google.com/a/greenpeace.org/forms/d/1rmVRz3-

NPl1LHkRCyc9xJMNMy40gZSJA2MzC38lOrUk/viewform (si ja l'heu respost no 

cal). 

Al grup de Barcelona convoquem reunions periòdiques (2-3 l'any) per informar als 

nous/noves voluntaris/es de com ens organitzem, en què participem, etc. 

segons el volum de membres que som i podem gestionar. La pròxima reunió la 

tenim calendaritzada al gener-febrer. Ens posarem en contacte amb vosaltres 

quan sapiguem la data exacta. 

 

 

Degut al temps que havia passat vam tornar a enviar un altra correu per saber si 

havien fet ja l’elecció de voluntariats i si havíem estat escollides o no. 

Enviat amb data 22 de gener de 2016 

Hola,  

Perdoneu les molèsties, fa unes setmanes vam enviar amb una companya una 

sol·licitud de voluntariat i ens vau dir que faríeu la reunió de voluntariats al voltant de 

gener/febrer. Ens agradaria saber si ja teniu la data posada o si ja l'heu feta.  

Gràcies, 

Alba Llobet. 

Rebut el dia 22 de gener de 2016 

Hola Alba, 

La reunió de nous voluntaris encara no s'ha fet. T'avisarem quan tinguem la data 

exacta, ja que estem contemplant diverses possibilitats i el nombre  de sol·licituds és 

força gran 

Gràcies per escriure i disculpa l'espera 
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Xarxa de Voluntariat de Greenpeace Catalunya 

 

Finalment vam escriure un altre i últim correu perquè ja havíem esperat al voltant d’un 

mes i encara no ens havien dit res. 

Enviat el dia 19 de febrer de 2016 

Hola, 

Som dues alumnes de Batxillerat que estem fent el treball de recerca. Estem a l'espera 

de saber la data de la reunió dels nous voluntaris i ens corre una mica de pressa. 

Us escrivim per saber si hi ha alguna novetat sobre aquest tema. 

Gràcies. 

Alba i Luz 

Resposta del dia 21 de febrer de 2016 

Hola Alba,  

Aquests dies estem convocant per la reunió de nous que celebrarem al febrer, però 

degut al volum de gent sol·licitant que tenim, és possible que no arribem a poder 

convocar-te per aquesta. Si no et convoquem, la següent serà a l'abril-maig, i ja ens 

posaríem en contacte amb tu per comentar-te la data exacta. 

Moltes gràcies pel teu interès, 

Xarxa de Voluntariat de Greenpeace Catalunya 
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Annex 2 

Contacte amb WWF amb l’objectiu de formar part d’aquesta ONG 

Enviat el dia 12 de febrer de 2016  

 

Bon dia! 

Hem vist a la vostra pàgina web i ens interessa participar fent-se voluntari/a. 

Som dues alumnes de Sant Cugat de segon de batxillerat que estem interessades en 

formar part en la vostra organització, ja que estem fem un treball de recerca amb el 

tema de canviar el món i voldríem conèixer en primera persona l'experiència 

d'ajudar al medi ambient. 

Ens agradaria saber si hi ha una edat mínima per formar part i que s'ha de fer per ser 

voluntari/a. 

Moltes gràcies!  

Luz Lezcano i Alba Llobet. 

Enviat el dia 14 de febrer de 2016  

 

Bon dia! 

Hem vist a la vostra pàgina web i ens interessa participar fent-se voluntari/a. 

Som dues alumnes de Sant Cugat de segon de batxillerat que estem interessades en 

formar part en la vostra organització, ja que estem fem un treball de recerca amb el 

tema de canviar el món i voldríem conèixer en primera persona l'experiència 

d'ajudar al medi ambient. 

Ens agradaria saber si hi ha una edat mínima per formar part i que s'ha de fer per ser 

voluntari/a. 

Moltes gràcies!  

Luz Lezcano i Alba Llobet. 
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El mateix correu va ser enviat els dies: 

Enviat el dia 17 de febrer de 2016  

Enviat el dia 20 de febrer de 2016  

Enviat el dia 22 de febrer de 2016 

Enviat el dia 24 de febrer de 2016  

 

Cap resposta. 
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Annex 3 

Els acords de la sessió del dia de treball del 19/4/16 reunits amb el German, Alba i Luz 

es recullen en el següent correu: 

Correus amb Tècnic municipal  

De: German Llerena  

Enviat: martes, 19 de abril de 2016 18:33 

Per a: 'Alba llobet carrasco' <llobetcarrascoalba@gmail.com>; 

'luzmaria.lezcanomartinez3@gmail.com' <luzmaria.lezcanomartinez3@gmail.com> 

Tema: Resposta a consulta 

Bon dia Alba i Luz, 

Us passo la resposta a la vostra consulta: 

Oficina Sant Cugat Sostenible (http://www.oficinasostenible.santcugat.cat/): 

informació al ciutadà i de cursets (compostatge, estalvi energètic, etc). Hi ha estudis 

d'indicadors, plans estratègics de diversos anys, accions i valoracions dels efectes... són 

estudis molt grans, molt difícil fer una bona anàlisi a partir de tanta informació. 

Serveis tècnics de llum: política d'estalvi energètic de la qual és molt complicat obtenir 

dades (tècnics molt ocupats i cal consultar factures i factures).  

Servei de Parcs i Jardins: estalvi d'aigua. Complicat parlar amb els tècnics en poc 

temps. 

Servei de residus: campanya de prevenció de residus / deixalleria / neteja de carrer 

amb menys aigua. És molt complex el tema, hi ha diversos tècnics. 

Medi Ambient/Serveis Socials: hort social (darrera de l'estació). Des de l'any passat. 

Medi Ambient/Territori: hort de jubilats/des (turó can Mates). 32 parcel·les des de 

2006. 

Medi Ambient: programa d'horts urbans per entitats. 7Mil metres quadrats. Encara no 

s'ha aprovat. 

http://www.oficinasostenible.santcugat.cat/
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Educació: Agroecologia escolar: https://agroecologiaescolar.wordpress.com/  

 horts escolars (40 espais d'horts als centres de Sant Cugat). 

 Activitats: visites a can Monmany, Valldoreix (finca agroecológica). 

 Altres activitats (sobre l'impacte dels mòbils, sobre la pobresa alimentària, 

sobre el canvi climàtic...): Pla de Dinamització Educativa. 

Generalitat/ajuntament: declaració de Collserola Parc Natural. 

 

Tot això és molt difícil de treballar i analitzar en poc temps, calen molts mesos perquè 

els tècnics no tenen temps 

Problemes molt difícils de resoldre: 

 Urbanització dispersa: gasta molt! Molt recorregut per escombraries, per 

autobús... 

 Jardins que venen de les vendes dels edificis privats 

Solucions: refer la ciutat 

Problemes difícils: 

 Consumisme 

 És la ciutat més desigual d'Espanya 1% de les persones tenen el 21% dels 

diners.... 600 persones que tenen en total 600 milions, 

 Nouvinguts... i nou marxats! (la gent pobre no hi és perquè ha marxat a Rubí) 

Solucions: barreja de classes socials, lloguers barats 

Problemes menys difícils: 

10. Massa plàstic: prohibició de les bosses 

11. Malbaratament d'aliments: agricultura ecològica 

12. Edificis ineficients: restauració d'edificis 

13. Contaminació, canvi climàtic: agricultura ecològica, transport caminant, bici, 

autobús...  

Conclusió: analitzar l'ajuntament és complicat. 

https://agroecologiaescolar.wordpress.com/
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Germán Llerena del Castillo 

Educador ambiental  

Servei d’Educació 

Ajuntament de Sant Cugat 

935657000, ext 3723 

germanllerena@santcugat.cat  

www.santcugat.cat 
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