
 

Dia Mundial del Medi Ambient 2020:  
repensem-nos!  
 
Els reptes del futur  
 

S’apropa el Dia Mundial del Medi Ambient 2020 que se celebrarà el pròxim 5 de juny i, arran la situació viscuda 
en els darrers mesos i els canvis que s’han produït en el dia a dia de la ciutadania de Barcelona, volem 
promoure un exercici de reflexió per a professorat i alumnat dels centres educatius.  
Durant aquests dies la ciutat ha viscut canvis significatius en el seu funcionament:  
 
 

1. Biodiversitat  
 
- El fet de no haver-hi tantes persones als carrers, parcs i 
jardins ha fet augmentar la presència de plantes i animals 
que fa molt de temps no s’hi veien.   
- Al parc de la Ciutadella s’hi ha vist nidificar a espècies 
d’aus que normalment no ho fan.  
- Ha augmentat el color del verd i la mida de plantes 
presents als escocells, als parcs i jardins.   
 
PER SABER-NE MÉS...  
Com ha canviat el verd de la ciutat durant el confinament? https://cutt.ly/9yIUHAK   
La natura recupera el seu lloc mentre la humanitat està confinada pel coronavirus https://cutt.ly/CyIUKr1  
 

  
 

2. Qualitat ambiental  
 
- Els nivells de contaminació han disminuït de manera 
molt important.   
- El soroll s’ha reduït un 25%.  
- S’ha reduït molt l’ús del vehicle privat, tant 
cotxes com motocicletes.   
 

PER SABER-NE MÉS...  
Notable descens de la contaminació a causa del confinament https://cutt.ly/OyIUMFw  
Com ha canviat el soroll a la ciutat amb el confinament? https://cutt.ly/IyIU1KV  
 

  
 

3. Consum responsable i residus  
 
- S’ha observat una reducció en el consum i en la 
producció de residus.   
- També ha disminuït el consum de gas, llum i aigua.  
-S’ha promogut la compra de productes de proximitat i 
l’aprofitament alimentari.  
 

PER SABER-NE MÉS...  
La producció de residus a l’àrea metropolitana cau al nivell més baix dels últims 30 anys  https://cutt.ly/6yIU82a  
Els consums energètics i les emissions es redueixen dràsticament https://cutt.ly/kyIU7aU  
Idees per un confinament sostenible https://cutt.ly/dyIU74l  
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La ciutat torna a despertar i necessitem que ens ajudeu a proposar idees i accions per millorar el nostre 
entorn. Us convidem a reflexionar sobre les qüestions següents:  
 
 

1. Com volem que siguin els nostres carrers, parcs, espais públics per tal de sentir que el 
nostre entorn ens aporta benestar i alhora en respectem la biodiversitat?  

  
2. Com ens agradaria moure’ns per mantenir els nivells baixos de contaminació i soroll?  

  
3. Com podríem fomentar el consum de proximitat? Què podem fer per no generar tants 
residus en els productes que comprem?  
 
 

Podeu donar resposta a aquestes reflexions amb el format que més us agradi: un dibuix, 
una fotografia, un escrit, una cançó, una poesia,... el que vulgueu!  
 

Compartiu les vostres idees al llarg de tota la setmana, del 2 al 5 de juny a través de les xarxes socials amb 
els hashtags #BcnSostenible, #DiaMundialdelMediAmbient i #Escolessostenibles (recordeu posar el nom 
del vostre centre educatiu).  
 

Anirem recollint totes les vostres propostes per fer-ne difusió a través de tots els nostres canals de 
comunicació: web, xarxes socials, butlletins, etc.   
 

Animeu-vos-hi!  
 
  

 


