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LA XARXA D’ESCOLES PER A LA SOSTENIBILITAT DE CATALUNYA CELEBRA EL SEU PRIMER FÒRUM

Les escoles sumen esforços per 
educar en sostenibilitat
Gairebé 1.000 centres estan integrats a la XESC

NATXO MERCADER

L ’any 2009 va néixer la Xarxa 
d’Escoles per a la Sostenibi-
litat de Catalunya (XESC), 

formada per la xarxa d’escoles ver-
des i xarxes locals. Es tracta d’una 
xarxa de xarxes de centres educa-
tius que desenvolupen programes 
d’educació per a la sostenibilitat. 

Des de fa més de 10 anys, tant la 
Generalitat de Catalunya –a través 
del Programa Escoles Verdes– com 
diferents ajuntaments –a través 
d’Agendes 21 escolars o Progra-
mes d’educació ambiental–, han 
impulsat programes d’educació 
per a la sostenibilitat adreçats als 
centres educatius. Tots aquests 
programes tenen objectius coin-
cidents. Per això, la Generalitat 
de Catalunya i un grup d’ajunta-
ments van acordar cooperar a fi 
que, mitjançant la coordinació i 
la suma d’esforços, aquestes ini-
ciatives ambientals beneficiessin 
la comunitat educativa.

Formen la XESC la Generalitat de 
Catalunya, el Consorci d’Educa-
ció de Barcelona i els ajuntaments 
d’Argentona, Barcelona, Sant Este-
ve Sesrovires, Sant Boi i Sant Feliu 
de Llobregat, Lleida, Montmeló, 
Sabadell, Vilanova i la Geltrú i, 
des de 2011, Cornellà i el Prat de 
Llobregat. Això vol dir un total de 
939 centres educatius.

Entre les finalitats de la XESC des-
taquen: Establir mecanismes de co-
ordinació i intercanvi que facilitin 
la col·laboració entre xarxes; Fo-
mentar el debat intern per avançar 

La XESC és un exemple de treball en Xarxa modèlic, amb admi-
nistracions implicades de diferents nivell, escoles i organitzacions 
d’educació ambiental treballant junts per un objectiu comú. Com 
s’articula i quines són les claus de l’èxit d’aquest treball conjunt?

Les claus de l’èxit és que no hi ha cap mena d’imposició d’una organització 
sobre una altra, sinó que entre tots i totes hem desenvolupat un model 
on tothom  s’hi sent còmode.  Les escoles comparteixen objectius i pro-
jectes, treballen en xarxa i s’impliquen per millorar el seu entorn. Això és 
sostenibilitat, partir de la pròpia realitat per fer canvis locals, que alhora 
esdevindran canvis globals. Les administracions implicades simplement 
ajudem als centres en aquests projectes i fem aflorar allò que fan per tal 
que serveixi a d’altres.

El lideratge del projecte, en canvi, se situa clarament a l’adminis-
tració. No caldria una major participació i implicació de les escoles 
en aquest marc de lideratge?

No comparteixo que el lideratge sigui només de les administracions, el 
lideratge és de les escoles, sense elles no hi ha xarxa. Les administracions 
implicades es coordinen per sumar esforços que reverteixin en les escoles 
i per donar-los suport, com he dit. Però tot el mèrit és de l’escola. De fet, 
per crear la XESC ens van empentar les mateixes escoles.

Marta Subirà 
Directora general
de Polítiques
Ambientals

“Les entitats d’educació ambiental ocupen un paper clau”

Experiència: Escola Mare de Déu de Montserrat de Castellbisbal 
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La XESC també treballa conjuntament a nivell estatal amb altres 
xarxes similars promogudes des de l’administració, com per exem-
ple l’Agenda 21 del País Basc. Quines són les línies d’acció a nivell 
estatal que actualment s’estan treballant?

Estem treballant amb altres xarxes de l’estat, de fet hem creat un Seminari 
en el marc del Centro Nacional de Educación Ambiental (CENEAM) del 
Ministeri de Medi Ambient i hem posat en marxa un projecte conjunt, la 
participació en la Conferència Internacional d’Infants i Joves “Cuidem el 
planeta” en el marc de Rio + 20.
La proposta és anar-nos trobant, treballar temes comuns i intercanviar 
i col·laborar en trobar solucions comunes per avançar en el desenvolu-
pament de les diferents xarxes. 

La situació actual de crisi econòmica, pot tenir algun efecte en el 
futur de la XESC?

Crec que la XESC és una proposta de supervivència en un moment de 
crisi econòmica: compartim idees, estratègies, recursos, materials, pro-
jectes...
Sovint, per avançar, no calen grans inversions, el que sí que cal és voluntat 
per part de tothom en treballar cap a un mateix objectiu. Si això ho tenim 
tots i totes clar, el futur de la XESC està absolutament assegurat.

I des de les entitats i organitzacions d’educació ambiental. Quin 
considereu que ha de ser el nostre paper en el marc de la XESC?

Per nosaltres les entitats d’educació ambiental ocupen un paper clau. 
Des de l’inici del programa Escoles verdes hem comptat amb elles per la 
conceptualització, l’assessorament i els seguiment als centres. I funcio-
na molt bé. Sou entitats properes als centres, que interactueu amb ells 
en molts altres moments (sortides escolars, colònies, tallers....), que us 
coneixeu (professorat, alumnat, pares...), i coneixeu molt be el territori. 
Per tant, el suport que necessiten els centres i les propostes de treball 
per avançar en el programa no venen d’ algú que està lluny de la realitat 
en que viu el centre. I, per suposat, sou experts en educació ambiental, 
un element imprescindible del projecte.

“Som Escola Verda des de el 
2008. Els objectius marcats en 
el nostre projecte es basen en 
la incorporació dels valors de 
l’educació per a la sostenibilitat 
en tots els àmbits de la vida del 
centre, promoure la participació 
i la implicació activa de la co-
munitat educativa en la millora 
del seu entorn, i fer xarxa entre 
els centres que hi participen.

Conrear un hort al pati de l’escola
El Programa d’acció que hem 
desenvolupat durant aquests 
tres anys, pretenia generar un 
canvi en la cultura del centre 
perquè esdevingui un referent 
de sostenibilitat. Per això hem 
volgut implicar a tothom i mo-
tivar, especialment als nostres 
alumnes, per tal d’aconseguir 
pas a pas que vagin interiorit-
zant la importància d’aconse-

guir un món més sostenible.

I una de les accions de la que 
ens sentim més orgullosos és 
del nostre hort al pati! Que 
hem construït aquest curs i 
que ja comença a donar els 
seus fruits.

Formar part del programa Es-
coles Verdes és un compromís 

i alhora una oportunitat de mi-
llorar com a centre i de fer més 
sostenible el nostre entorn”.  

Més informació 

http://ceipmarededeude

montserrat.blogspot.com/
La mascota Bombi anuncia 
les accions mediambientals
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en la conceptualització de l’Educa-
ció per a la Sostenibilitat en l’àmbit 
dels centres educatius; Organitzar 
espais d’intercanvi d’experiències 
entre els centres educatius; Col-
laborar en la formació del profes-
sorat i facilitar recursos educatius; 
Promoure la recerca i l’avaluació 
sobre el procés de l’Educació per a 
la Sostenibilitat i els seus resultats; 
Potenciar la formació de xarxes 
locals, allà on no n’hi hagi, així 

com ajudar a consolidar aquelles 
que ja estan formades i Establir 
lligams amb altres xarxes d’altres 
comunitats autònomes, europees o 
internacionals.

El funcionament de la XESC es 
basa en dos òrgans: un grup de 
treball tècnic, format per repre-
sentants de totes les xarxes locals 
adherides i representants dels De-
partaments d’Ensenyament i de 

Territori i Sostenibilitat, i una co-
missió de coordinació i seguiment, 
formada per representants polítics 
de les administracions implicades i 
presidida pel conseller de Territori 
i Sostenibilitat.

Durant els mesos de març i abril 
de 2011, la Xarxa d’Escoles per 
la Sostenibilitat de Catalunya està 
celebrant el I Fòrum de la XESC,
amb 10 jornades al territori  cata-

là, on participen el professorat i 
l’alumnat dels centres educatius, 
amb un total de més de 2.000 par-
ticipants.

La XESC organitza els Fòrums 
per facilitar l’intercanvi d’experi-
ències. Els Fòrums creen un marc 
que permet el contacte personal 
entre els participants i afavoreixen 
la creació de xarxes territorials 
d’intercanvi. 

Al Fòrum hi
participen més de 
2.000 persones


