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Sostenibilitat Els

alumnes van assistir a conferències i tallers sobre el canvi climàtic

Prop de 100 persones al IV Fòrum
d'Escoles Verdes del Baix Llobregat
energètic, canvi climàtic
i mobilitat i canvi climàtic
i biodiversitat.

@JuliaGarcaPasto

Júlia
Garcia

A la primera part, Salvador Samitier, director de
l'Oficina del Canvi Climàtic de la Generalitat,
va oferir una ponència
sobre els efectes del canvi
climàtic, que es va complementar amb diferents
ponències sobre afectacions al clima. En aquesta
part van intervenir Jordi
Camins, glaciòleg; Arnau
Vilardell, cooperativa
Som Mobilitat, i Carles
Vicente, pagès.

P

rop de 100 persones, majoritàriament alumnes
de secundària, però
també professores i
professors i experts en
sostenibilitat van participar el 8 de novembre
al IV Fòrum d'Escoles
per la Sostenibilitat del
Baix Llobregat. En total 16 centres, amb 60
alumnes i 30 professors/es de les xarxes
adherides a la XESC
del Baix Llobregat.
La trobada, que va tenir
lloc a Centre Esplai (el
Prat de Llobregat), es va
centrar en els efectes i
causes del canvi climàtic
i es va analitzar el cicle de
l'aigua, els recursos i l'energia. Els i les alumnes
van poder assistir a una
primera part més teòrica
amb diferents conferències i una segona en què
van participar en diferents tallers i dinàmiques
relacionades amb la sostenibilitat. Van treballar
sis temàtiques diferents:
canvi climàtic i cicle de
l'aigua, canvi climàtic
i energies renovables,
canvi climàtic i consum,
canvi climàtic i estalvi

Fer pinya

Tallers de natura. Els participants al Fòrum d'Escoles Verdes del Baix Llobregat, majoritàriament alumnes de secundària, van
fer diferents tallers per conèixer mesures d’estalvi energètic o la fauna i flora locals. FOTO: A. VALLE

Tres visions sobre com afecta el canvi climàtic
Jordi
Camins

Arnau
Vilardell

Carles
Vicente

glaciòleg

cooperativa
SOM MOBILITAT

pagès

Des de 1982, ja fa 36 anys, em dedico a
mesurar i fotografiar les glaceres de tot
el món, especialment dels Pirineus, on
he pogut constatar que en els últims 30
anys s'han extingit el 42% de les glaceres i congestes de gel. En les condicions
climàtiques actuals cap a l’any 2040
cap glacera dels Pirineus tindrà activitat, moviment, i en uns altres 10 anys,
acabaran desapareixent del tot.

Proposem als nostres socis alternatives
de mobilitat més sostenibles. Busquem
maneres de moure’ns diferent per reduir
l’impacte de la contaminació de l’aire, de la congestió i de l’ocupació de
l’espai públic. La primera iniciativa és
un car sharing cooperatiu per a vehicles elèctrics. A la cooperativa pensem
noves iniciatives i les posem en pràctica.
www.sommobilitat.coop.

Els pagesos tenim clar que el clima està
canviant. Les collites d’hivern, carxofa, col,
bròquil..., s’avancen i s’escurcen per l’augment de les temperatures en els mesos
d’hivern. Collim abans i tot de cop, amb la
caiguda consegüent dels preus. Les sequeres prolongades dels últims estius ens fan
perdre les collites de fruiters, olives i cereals. Ens hi haurem d’adaptar, però ho tenim
difícil, el clima s’ha tornat impredictible.

Van participar-hi prop de 200 persones els dies 25 i 26 d’octubre

Trobada de treballador/es de Fundesplai a Sau
@froi_salgado

Froilán
Salgado

P

rop de 200 treballadores i treballadors de l’estructura de Fundesplai
ens vam reunir els
dies 25 i 26 d’octubre
a Can Mateu (Vilanova
de Sau) per participar
en unes jornades de
treball i convivència.

Els principals objectius
d’aquesta trobada van ser
repassar la feina feta al
2018, plantejar els reptes

La jornada va acabar amb
una acció de sensibilització sobre el canvi climàtic
a les oficines dels treballadors/es de Fundesplai,
preparada per l'alumnat.

Activitats col·lectives. L’entitat va organitzar diferents tallers sobre les línies de treball i objectius per al 2019, dinàmiques lúdiques que van culminar amb la foto d’equip el divendres 26 d'octubre al migdia. FOTO: JOSEP M. VALLS

del 2019, participar en l’elaboració del Marc Estratègic “Somiem el Futur”...,
i conviure amb companyes
i companys en un ambient lúdic i distès. Els diferents grups de treball es
van estructurar de manera heterogènia, mesclant
departaments i àrees, i es
van desenvolupar amb dinàmiques lúdiques per tal
d’afavorir la interrelació.
La feina feta es va recollir
i s’inclourà tant en els corresponents informes anuals
com en el Marc Estratègic.
Els dos dies van tenir també una part molt important
de convivència: tir amb arc,
recerca de bolets, espectacle artístic, photocalls i
moltes activitats més amb
què vam completar la trobada.

