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INTRODUCCIÓ: Què som i què volem? 
 
 
Som la comissió del Consell Escolar Municipal (CEM) per la resposta escolar a l'emergència climàtica, 
planetària, ambiental, social, etc. El CEM de Sant Cugat va voler crear el 27 de febrer 2020 una dinàmica 
més participativa i va constituir aquesta comissió, formada per representants de famílies, docents, alumnes, 
institucions i associacions. Està convidat tothom, tots els centres de la ciutat.  
 
La finalitat és coordinar, potenciar i millorar la resposta escolar a l'emergència planetària, energètica, 
climàtica, ambiental i social, en aquesta dècada 2020 - 2030 que comencem. Els objectius són... 
 
1) Donar a conèixer la molta feina que s'està fent als centres escolars per part de diversos actors, 
2) Compartir-la i coordinar-la per articular una acció escolar municipal i 
3) Millorar-la i actualitzar-la davant la situació que vivim.  

  
En una primera trobada del 23 de març, ja confinada, es van reunir 9 persones i es va decidir fer 
monogràfics formatius. El 20 de maig es va realitzar el primer sobre residus. El propòsit és renovar les 
idees que tenim sobre l’educació ambiental en aquest àmbit.  
 
En aquest monogràfic vàrem fer les següents quatre propostes: 
 
Si abans fèiem èmfasi en el reciclatge i els contenidors, ara el volem fer sobre la reducció: 
 

 Els residus ja no haurien d'arribar al centre, i si arriben, han de sortir a les butxaques de qui els ha 
dut. 
 

 El més important és fer l'esforç de comprar només allò que sapiguem que no comporta problemes 
posteriors, d'organitzar el consum en funció de diferents criteris. 

 
 Si abans donàvem el sistema de reciclatge com a bo, ara el volem problematitzar: 
 

 Hi ha diferents models i maneres d'organitzar la gestió dels residus, i tenen diferents impactes 
ambientals: el nostre model (els 5 contenidors de colors) permet ocultar que la majoria de residus no 
estan sent tractats. 
 

 És important que entrem en el debat democràtic de polítiques de gestió de residus, perquè el disseny
de la ciutat pot tenir impactes socioecològics indesitjables. Ens hem de formar com a ciutadania 
activa i no passiva en l’elaboració de polítiques. 
 

Si abans consideràvem els residus com un problema només “amb el medi ambient”, ara el volem considerar 
també com un assumpte de justícia eco-social: 
 

 Els residus que generem a Sant Cugat i no separem del tot o són de rebuig es tracten a les zones més 
pobres de la zona metropolitana de Barcelona  
 

 Hem de pensar en tota l'àrea metropolitana, en tot el món, i no només en Sant Cugat: existeix un 
model que hem de qüestionar 
 

Si fins ara hem considerat un problema “només” de residus, ara volem incloure tot el cicle de producció i 
consum que fem servir a la societat: 
 

 Els residus que passen per les nostres mans són només una petita part dels que el sistema genera. 
 

 Els cicles d'energia i materials dels que participem abasten tot el globus, s'aprofiten de les 
desigualtats internacionals, dels sectors de població més vulnerables i estan organitzats segons un 
disseny polític que ens buida d'indústria pròpia i que dona per bo el creixement econòmic. 



Com està estructurada aquesta guia? 
 
Hem estructurat la guia a partir de les quatre propostes mencionades anteriorment. Dins de cada apartat, a 
més, hi ha diferenciades tres seccions: Què hem fet fins ara?, Per què hem de canviar? i les Propostes. 
 
La primera part pretén recollir algunes activitats que és probable que haguem dut a terme a les escoles fins 
ara, així com algunes idees d’allò que creiem que estem transmetent a l’alumnat amb elles. El següent apartat 
vol mostrar un recull d’arguments o motius pels quals creiem que el canvi de plantejament en aquell aspecte 
és necessari. I finalment, l’última secció aplega alguna proposta que us fem per tal de millorar la dinàmica en 
aquest sentit.  

 
 

PROBLEMATITZAR EL SISTEMA DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 

Què hem fet fins ara?  
 

És fàcil que haguem interioritzat que reciclar és necessari. De fet, hi ha moltes campanyes que fomenten la 
seva importància i empreses que presumeixen que els seus productes estan fabricats amb materials reciclats. 
 
En el món escolar la dinàmica no ha estat gaire diferent. Actualment duem a terme moltes iniciatives 
educatives que (segurament sense prou consciència) presenten el reciclatge com una solució efectiva davant 
de l’enorme quantitat de residus generats. Els temes més necessaris per a l’educació ambiental no estan aquí. 
Com a mínim, cal que ho complementem amb una mirada més oberta. 
 
Entre els molts exemples d’activitats amb les que podem seguir treballant encara amb el reciclatge (que 
seguirà sent necessari), us mostrem un parell d’activitats que ofereix com a recurs l’Agència de Residus de 
Catalunya o l’Àrea Metropolitana de Barcelona (dins del seu Programa Metropolità d’Educació per a la 
Sostenibilitat “Compartim un Futur”).  
 

“El residu perdut” 
Es tracta d’una fitxa que proposa dues activitats. La primera són quatre laberints que cal resoldre per saber a 
quin contenidor va cada residu i la segona, cinc files de residus on l’alumnat ha d’identificar quin no 
correspon a un contenidor en concret. 
 
“El joc del reciclatge. Un residu, un recurs.” 
Consisteix en un joc interactiu on es demana que s’aboquin als diferents contenidors una sèrie de residus
ubicats a les diferents parts d’una casa (a la cuina, al lavabo, al jardí...).  
 
Cal tenir present que amb aquest tipus de propostes, encara que mostren com funciona una de les maneres de 
tractar els residus, estem oblidant un part molt gran dels residus que no es pot reciclar: el Rebuig (que, a 
sobre, és del que més n’hi ha!).  

 

Per què hem de canviar?  
 

El sistema de gestió de residus a Sant Cugat és molt semblant al de la majoria de municipis de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona. Utilitza el model de segregació de les 5 fraccions (on es separen FORM, Vidre, 
Paper/Cartró, Envasos lleugers i Resta) i recull els residus mitjançant contenidors (majoritàriament de 
superfície).  
 
Pel que fa al tractament posterior de cada fracció, els residus de Sant Cugat arriben a diferents instal· lacions 
de triatge, processat i transformació.  
 

 La matèria orgànica arriba a la Planta de Compostatge de Sant Cugat, on es converteix en compost 
per fer-lo servir com adob orgànic o com a estructurador de sòlids. 



 El paper i el cartró arriben al gestor de residus Barcelona Cartonboard, ubicat a Castellbisbal i 
adherit al Sistema de Gestió d’Ecoembes*. És aquí on es processa per obtenir la pasta que servirà per 
fabricar paper i cartró reciclat. 

 
*Que ès un SIG? 
 
En consonància amb el principi de dret ambiental “qui contamina, paga”, la normativa ha introduït 
els Sistemes Integrats de Gestió com un instrument que implica que les empreses que posen 
productes al mercat es responsabilitzin d’assegurar que aquests es reciclaran posteriorment. A 
Espanya, els dos sistemes més estesos són ECOEMBES (per a envasos lleugers) i ECOVIDRIO (per 
a vidre). 
 

 El vidre s’envia a l’empresa Santos Jorge (a Mollet del Vallés), adherit al SIG Ecovidrio. Allà es 
classifica i es tritura per obtenir matèria prima, reutilitzable per fabricar envasos nous. 
 

 El plàstic i la resta arriben primer a l’Ecoparc de Montcada i Reixac (on son sotmesos a diversos 
processos de triatge) i després a la incineradora de Sant Adrià del Besós. 

 
 
Altres sistemes per separar 
 
Però més enllà del sistema que tenim a Sant Cugat, hem de tenir en compte que hi ha altres opcions 
possibles. D’una banda, existeixen altres models de segregació dels residus: el Model de Residu Mínim i el 
Multiproducte. 
 

 
 

Figura 1: Els tres models de segregació presents a Catalunya (Agència de Residus de Catalunya) 
 
 

Model de Residu mínim 
Separa els residus en 4 fraccions: FORM, Paper/Cartró, Vidre i Fracció Inorgànica (equivalent a Envasos + 
Resta) 
 
Model Multiproducte 
Separa els residus en 4 fraccions: FORM, Vidre, Fracció Multiproducte (equivalent a Envasos + 
Paper/Cartró) i Resta. 
 
Ambdós simplifiquen la tasca al ciutadà i suposen menys espai al carrer (així com menys trajectes 
necessaris), però tots els envasos han d’anar a triatge previ i la qualitat de separació és inferior. 
 
 



Altres sistemes per recollir 
 
D’altra banda, també hi ha altres opcions pel que fa als sistemes de recollida. A més dels contenidors, 
existeix el Sistema Porta a Porta i la Recollida Pneumàtica.  
 
Sistema Porta a Porta 
Consisteix en el lliurament dels residus al servei municipal de recollida davant de la porta de casa, en uns 
dies i hores determinats per cada fracció. Es poden recollir totes les fraccions o només algunes (normalment 
Rebuig i FORM) i mantenint els contenidors per a la resta de fraccions. 
 

 Avantatges: millor qualitat en la separació de les fraccions i menor cost de reciclatge, desapareixen 
els contenidors de la vida pública (i els problemes de sobreeiximents/pudors), minimització de 
l’anonimat en el lliurement dels residus (i facilitat per aplicar de taxes d’escombraries de pagament 
per generació), fàcil aplicació en zones de baixes densitat de població, el percentatge de població que 
participa a la recollida selectiva tendeix a funcionar millor. 
 

 Inconvenients: l’usuari està subjecte a un horari de lliurament força estricte, suposa un canvi d’hàbit 
important per a moltes llars (oposició freqüent de la ciutadania), cal guardar cada fracció dels residus 
a casa fins el dia de la recollida i el cost tendeix a ser major que en contenidors. 

 
Recollida Pneumàtica 
Transport pneumàtic dels residus amb conductes subterranis fins una central de recollida on es compacten 
abans de traslladar-los al punt de tractament. L’origen pot ser el punt de generació del residu (habitatge) o un 
punt indicat per ordenança municipal a la via pública. 
 

 Avantatges: desapareixen els contenidors del carrer i el sistema de recollida esdevé més silenciós 
(en el cas de bústies ubicades dins dels edificis), es redueixen els problemes de males olors, 
desapareixen els camions del carrer (en el cas del sistema estàtic), possibilitat de lliurar la brossa a 
qualsevol hora del dia i evita l’abocament de residus de gran volum. 
 

 Inconvenients: la instal·lació d’aquest sistema requereix una inversió molt elevada, difícil i car 
d’implantar en zones d’urbanisme ja consolidat, les reparacions són difícils de resoldre (cal disposar 
d’un sistema de recollida alternatiu), elevat consum energètic del seu funcionament, el vidre provoca 
abrasió a les canonades i dificultat d’identificar els usuaris que en facin mal ús. 

 
Per últim, pel que fa el sistema de triatge, processat i transformació dels residus les opcions són més 
limitades. Tenint en compte les instal· lacions existents, el vidre i el paper/cartró són les úniques fraccions 
que podrien anar a qualsevol altre empresa privada adherida a Ecoembes o Ecovidrio. 
 

 
Figura 2: Instal·lacions de gestió de residus a l’AMB (Agència de Residus de Catalunya) 



Propostes  
 
Us oferim a continuació, doncs, un parell de propostes  (ofertes igualment per l’AMB) que creiem que us 
poden ajudar a tractar aquets tema amb l’alumnat.  
 
“Visita a la Planta Integral de Valorització de Residus de Sant Adrià del Besòs” 
La visita guiada està formada per un recorregut per l'Ecoparc del Mediterrani i la Planta de Valorització 
Energètica de Sant Adrià (la única incineradora de l'Àrea Metropolitana de Barcelona). L'activitat té una 
durada aproximada de 3 hores durant les quals es farà una aproximació al tractament de residus que s'han 
dipositat al contenidor gris.  
 
“Visita a la Planta de Compostatge de Sant Cugat” 
La visita a la instal·lació té una durada d’hora i mitja i està dividida en tres parts: una primera part 
d'introducció a la gestió dels residus del territori metropolità, una segona part que consisteix en recórrer el 
circuit de visites i finalment una tercera part on, per un costat, es parla sobre la problemàtica del 
malbaratament alimentari i, per l'altre, es reflexiona sobre la responsabilitat ciutadana de cara a fer una gestió
sostenible dels recursos i els residus. 
 
Altres visites interessants podrien ser al sistema Porta a Porta de Valldoreix o a la xarxa de recollida 
pneumàtica de residus urbans del centre de Sabadell.  
 
Cal tenir en compte que aquest tipus d’activitat són una eina molt potent a nivell d’impacte per l’alumnat i, 
en aquest sentit , considerem que és molt important que els coneixements adquirits motivin la reflexió al 
voltant dels residus que es generen a Sant Cugat o a l’AMB i la pròpia capacitat de la persona per incidir en 
la prevenció i gestió dels mateixos. És a dir, és imprescindible estimular el debat després de la visita i el 
discurs rebut per la institució encarregada d’aquesta. 

 
 

JUSTÍCIA SOCIAL 
 

Què hem fet fins ara? 
 
La crisi a la qual ens estem enfrontant no té a veure només amb el Canvi Climàtic, els residus i la 
sostenibilitat. Cal replantejar la nostra narrativa cultural més bàsica. No es tracta només de millorar els 
processos tècnics per incrementar l’eficiència energètica o la reducció dels residus, sinó sobretot fer front al 
model productiu que converteix en mercaderia tot el que toca i acaba destruint tot allò que no és possible de 
comprar o vendre. 
 
Al cap i a la fi som persones definides per les nostres relacions. Cap persona existeix per si mateixa i, en 
conseqüència, la nostra meta no pot ser només el bé propi. Perseguir el bé particular, ha de contribuir a 
assolir el bé comú. Aquest “bé” és seguretat, pau, igualtat d’oportunitats, solidaritat... o en poques paraules: 
justícia social. 
 
En l’àmbit escolar, la tendència a centrar-nos en els efectes que els residus tenen únicament al medi és també 
una realitat. Posarem d’exemple una Guia Didàctica d’Educació Ambiental, Residus i Reciclatge de la 
Conselleria de Medi Ambient d’Andalusia. Aquesta presenta com a proposta d’activitat un estudi dels hàbits 
de l’alumnat per conèixer la relació causa-efecte entre el consum i els residus (pàgina 65) i, a l’hora de 
plantejar les preguntes que els han d’ajudar a fer-lo, no contemplen en cap moment l’impacte sobre les 
poblacions humanes més vulnerables. 

 

Per què hem de canviar?  
 

La injustícia social en termes de residus és una qüestió gairebé omnipresent, però paradoxalment 
invisibilitzada a la nostra societat. Els motius, com sempre, acostumen a ser econòmics i els efectes, 
malauradament, sobre la salut de les persones afectades.  



 
Entre tota la quantitat de situacions que podríem posar-vos com a exemple, hem escollit tres que destaquen 
per la seva proximitat o abast global: 
 
La recollida de contenidors i els SIG 
 
Un dels motius pels quals els contenidors són els sistema de recollida més habitual (malgrat no tractar-se del 
més efectiu) és la baixa inversió que suposen. El seu funcionament, un cop adquirits, només depèn dels 
costos de combustible (del camió que els recull) i dels de la mà d’obra. Un fet destacable, a més, és que 
actualment s’opta per minimitzar la mà d’obra a compte de pagar per la tecnologia. 
 
Així mateix, també és conegut que la majoria de municipis a l’AMB gestionen la fracció de residus 
d’envasos a través d’Ecoembes, una empresa privada que no té present en cap moment els interessos socials 
més enllà dels beneficis. L’impacte ambiental que suposa la generació d’aquests residus, doncs, s’acaba 
traduint en uns efectes negatius per a la qualitat de vida de la ciutadania en general.  
 
Aquests tipus de sistemes integrats de gestió (SIG) acostumen a avantposar els interessos econòmics 
d’aquelles empreses que comercialitzen amb productes envasats i amb aquesta reflexió, aleshores, és 
plausible pensar en la recollida de residus segons el material, i no en funció de si és envàs o si no ho és. 
 
Montcada-Besós 
 
Tal i com us hem explicat al capítol anterior, les fraccions d’envasos i resta de Sant Cugat van a parar a 
l’Ecoparc de Montcada i Reixac i després a la incineradora de Sant Adrià del Besós. Això significa que una 
de les zones més riques de Catalunya es treu de sobre un problema (la contaminació provocada pel 
tractament dels residus) en detriment de la població de municipis amb índexs de pobresa preocupants.  
 
Les últimes dades proporcionades per l’IDESCAT (corresponents a l’any 2016) afirmen que la renda 
familiar disponible bruta (RFDB) a Sant Cugat del Vallès era de 2.121.796 €, a Montcada i Reixac de 
546.277€ i a Sant Adrià de Besòs de 513.250€. 
 
D’altra banda, a més, un estudi encarregat i pagat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona el 2015 a la 
Universitat Rovira i Virgili va concloure que “els habitants de Sant Adrià de Besòs tenen una probabilitat al 
voltant de tres vegades més elevades de desenvolupar càncer al llarg de la seva vida que els residents de 
Barcelona” (i si parlessin de Sant Cugat segur que encara seria major!). El motiu, òbviament, és una major 
presència de dioxines i furans atribuïda a la incineradora. 
 
Residus Electrònics 
 
 

 
Figura 3: Abocador de residus electrònics a Ghana (La Vanguardia) 



És evident que vivim en la era tecnològica i són diversos els aparells electrònics que estan presents en el 
nostre dia a dia, però sabem on van a parar un cop ens desfem d’ells? 
Doncs la veritat és que existeix un gran número de campanyes que fomenten la recollida de tot tipus de 
dispositius electrònics amb la intenció d’enviar-los (majoritàriament de forma il·legal) a països en via de 
desenvolupament, sobretot a l’Àfrica. Aquest tràfic de residus, atenent la toxicitat de molt dels seus 
components, representa una gran amenaça per a la salut de les persones que en són destinatàries. 
 
Estem parlant de desenes de milers de tones que viatgen, en gran part, des de la UE fins a països com Ghana 
o Nigèria per ser acumulats en grans abocadors com els de la imatge. I, a més, la quantitat de residus no 
deixar d’augmentar cada any. 

 

Propostes  
 

En el context de problemàtica relacionada amb la incineradora de Sant Adrià del Besós, diverses 
associacions i el teixit social del seu entorn van constituir la Coordinadora Veïnal Metropolitana AireNet, a 
finals de setembre de 2017. El seu objectiu és informar en primera persona sobre la contaminació ambiental 
que provoquen les indústries i les infraestructures de serveis ubicades a l’entorn dels nuclis habitats, 
especialment al front litoral de Barcelona. 
 
D’altra banda, també destaquem l’Associació veïnal de Montcada Can Sant Joan, una entitat organitzada per 
a la millora del barri des de la participació, la cooperació i la solidaritat. Més enllà d’engegar diverses 
iniciatives populars, és promotora d’una campanya que ha anat creixent molt al llarg dels anys: el 
#judicialacimentera. Es tracta d’una denuncia a la incineradora de la cimentera Lafarge (situada a 250 m del 
veïnat) amb l’objectiu de protegir la seva salut. 
 
En aquest sentit, la nostra proposta és que pugueu establir contacte amb aquestes dues entitats des de l’escola 
per tal que l’alumnat pugui rebre el testimoni de persones que estan patint les conseqüències dels seus 
residus de manera directa. 
 

 

CICLE DE PRODUCCIÓ I CONSUM 
 

Què hem fet fins ara?  
 

Cal tenir en compte que el residu que passen per les nostres mans són només una petita part dels que el 
sistema genera. La ruta comença als recursos naturals on s'extreuen les matèries primeres necessàries per a la 
indústria, que les transforma en productes elaborats a punt per comercialitzar. 
 
La responsabilitat ambiental derivada de l'extracció i transformació dels recursos naturals en productes 
elaborats correspon a la industria, però hem de ser conscients de les tones de residus generades en la seva 
cadena de producció darrera de tot el que comprem. La responsabilitat del consumidor comença en la 
consciència crítica valorant les emissions en producció, el transport i la depredació dels recursos. 
 
Per aquest motiu, és important que a l’hora de plantejar alguna iniciativa a l’escola no ens centrem 
únicament en allò que passa quan llencem allò que tenim a les mans (oblidant tot el cicle de producció). A 
tall d’exemple us posem aquest recull d’activitats sobre residus d’una consultora educativa i ambiental 
andalusa. Una de propostes que presenta és el debat entre l’alumnat, una eina molt útil si es treballa 
adequadament, però observem com cap de les preguntes que el conduiran té en compte allò que passa abans 
que el producte arribi a les nostres mans.  

 

Per què hem de canviar?  
 

En aquest apartat, doncs, volem posar de manifest un dels molts casos que evidencien l’impacte que suposa 
tot el cicle de producció i consum d’un producte si no es dissenya de manera conscient i responsable.  
 



Imagineu que acabeu de comprar-vos un mòbil nou. Ja feia dos anys que teníeu el vostre i, aprofitant que ha 
sortit un model nou, heu decidit canviar-vos-el. Estem parlant de la fase de consum o ús del producte (3), 
però us heu parat a pensar què ha passat abans que arribi a les vostres mans? I el que passarà amb el mòbil 
vell? 
 
El primer que necessitem per fabricar qualsevol cosa és tenir a l’abast aquell material necessari per fer-ho. 
En aquest cas, la fase d’extracció de matèries primeres (1) ocorre una mica lluny d’on som, concretament 
a la República Democràtica del Congo (a l’Àfrica). Allà trobem el 80 % de les reserves mundial de coltan, 
un mineral imprescindible per a la producció del nostre mòbil. 
 
Més enllà de la gran distància que ens separà d’aquestes mines, hi ha un problema encara més greu: les 
condicions en les quals s’extrau el mineral. Jornades de 10 o 12 hores, sous lamentables, nens i dones 
embarassades treballant, despreniments diaris de túnels que causen morts i, inclús, grups armats que 
controlen determinades zones a compte d’agressions, violacions i assassinats a la població civil.  
 
Un cop obtingudes, les matèries primeres arriben a aquells territoris on s’utilitzaran per fabricar els mòbils, 
sovint a algun país asiàtic (sobretot de la Xina). En aquesta fase de producció o transformació (2) les 
condicions laborals de les treballadores tampoc són gens ètiques: 12 hores al dia 6 dies per setmana, i tenint 
en compte que moltes empreses estan organitzades en forma de petits nuclis urbans separats de la ciutat 
mitjançant reixats i seguretat. Aquests complexes compten amb habitacions, lavabos i dutxes compartides 
entre milers de treballadors (molts dels quals són estudiants) així com comerços i centres d’oci.  
 
Un cop fabricats, els mòbils arriben a casa nostra, on en fem un ús excessiu i despreocupat. El que passa 
quan els canviem ja ho hem explicat abans: els residus (4) electrònics són enviats a l’Àfrica i s’acumulen en 
grans abocadors. 
 
Un cicle ben (injustament) tancat, oi? Comença i acaba als països més pobres del món mentre les empreses 
que els comercialitzen es fan d’or.  

 

 
Figura 4: Mapa simplificat del Cicle de Producció i Consum d’un mòbil (font pròpia) 

 
(1) Extracció de Coltan a la República Democràtica del Congo 
(2) Producció del mòbil a la Xina 
(3) Consum del mòbil a Sant Cugat 
(4) Abocadors de residus electrònics a Ghana 
 
A més de l’impacte concret que hem explicat a cada fase, cal tenir en compte també les grans emissions 
generades del transport entre cada procés.  



Propostes 

 
En aquest sentit ens és impossible no parlar d’agroecologia escolar, un dels temes més treballats a Sant 
Cugat entre educadores ambientals, centres escolars i l’ajuntament.  
 
L’agroecologia escolar és un exemple que ens permet experimentar el cicle complet de manera conscient i, a 
més, sense la necessitat de generar residus (gràcies al consum responsable i el compostatge): 
 

 
 

Figura 5: Esquema del funcionament de l’Agroecologia Escolar (Pau Cardoner) 

 
Tots els processos ocorren dins l’escola, on disposem d’espais privilegiats com l’hort, la cuina o el menjador 
i, a més, promou que l’alumnat aprengui a transformar el sistema alimentari amb criteris ambientals i socials, 
en una construcció de la seva sobirania alimentària.  
 
 

REDUCCIÓ 
 

Què hem fet fins ara?  
 

Un altre mite que segurament també ens hem cregut és la revaloració dels residus. Posem els residus al 
contenidor creient que es reciclaran en objectes similars, però la major part del reciclatge entra, en realitat, en 
un cicle descendent: es redueix la seva qualitat (i per tant la seva utilitat) al llarg del temps. 
 
Gran part del plàstic que reciclem, per exemple, es barreja amb diferents tipus d’aquest per produir un híbrid 
de menor qualitat que després s’utilitza per fabricar productes no reciclables, com els bancs dels parcs o 
alguna peça tèxtil. D’aquesta manera, doncs, no es frena la necessitat de fabricar milions de tones de plàstic. 
 
Al món educatiu, a petita escala, també estem promovent aquest procés. Fixeu-vos en les dues propostes 
d’activitat que es presenten a continuació. Típiques a les nostres escoles, oi? 
 
“Recull de manualitats amb materials reciclats per fer amb nens” 
 
“Idees de decorats de nadal amb residus” 



Cal ser conscients que posar coses en contenidors de colors mai serà "reciclar" fins que no hi hagi 
mecanismes econòmics o legals que garanteixin un cicle tancat per a aquests productes. És hora de prendre 
decisions basades en la realitat dels fets i en l'impacte intolerable dels residus sobre el medi ambient i la 
salut. Decisions que han de tenir en compte, a més, la població mundial que viu en països en vies de 
desenvolupament i que s’està ofegant en residus de plàstic. 
 

Per què hem de canviar? 

En l’àmbit escolar, es pot dir que la recollida selectiva de residus és una acció que, des de fa temps, porten a 
terme, de maneres molt diferents, molts centres educatius. Per contra, la prevenció de residus és encara una 
opció d’acció poc estesa en la majoria de les comunitats educatives. Si bé és habitual que en moltes escoles 
s’utilitzin i reutilitzin materials en desús com a recurs per a determinades activitats, i també que en força 
escoles es portin a terme iniciatives amb finalitats pedagògiques per fomentar bons hàbits de reutilització i 
d’ús eficient dels recursos, poques escoles han incorporat de forma integral el concepte de prevenció de 
residus des de la perspectiva de gestió del centre i de les activitats que s’hi desenvolupen.  

La prevenció de residus suposa una gran oportunitat, no només per reduir els residus generats, sinó també
per solucionar molts dels problemes socials, econòmics i ambientals associats al consum de recursos i a la 
gestió de residus. La integració de petits hàbits de prevenció en la rutina diària dels centres fomenta un 
consum responsable i immaterial. A més, assolir aquesta conscienciació ambiental favorable en les 
generacions futures serà imprescindible per reduir també la generació de residus a les llars.  

Propostes  
 

Nosaltres ja en tenim prou de tots aquests contenidors de colors plens de residus (i de problemes
socioeconòmics) als carrers de Sant Cugat! I vosaltres?  
 
La vostra ajuda és clau, escoles. Com una infraestructura pública més on es recullen residus municipals, sí, 
però sobretot com el lloc on s’ensenya a pensar. A pensar més enllà del que veiem, a pensar més enllà del 
que ens diuen, a pensar més enllà del que tenim actualment, a pensar en com dissenyar una societat que 
romangui dins dels límits de la vida. 
 
Per agrair-vos aquesta tasca i per animar-vos a seguir treballant en aquesta direcció, tenim un regal per a 
vosaltres... 
 
Es tracta d’un contenidor negre (res de colors!) i molt petit (no hi volem posar deixalles!) imprescindible en 
aquest procés de reorientació del treball amb residus a l’escola. 
 
La participació dels alumnes en la presa de decisions sobre temes que els afecten acostuma a ser un dels 
camins més fèrtils per assolir l’èxit en general, oi? Doncs deixem que decideixin aquí també. El “contenidor 
de reducció” vol ser una bústia de suggeriments que incideixi directament en el canvi d’hàbits i pautes de 
consum del centre. Un cop tenen coneixement i han pres consciència de tot allò que hem plantejat al llarg 
dels diferents apartats només queda passar a l’acció! 
 
 

 
 


