
  

EDUCACIÓ I SENSIBILITZACIÓ 

DE LA PLUJA D’IDEES A L’ACCIÓ: 

Aportacions a la proposta de projectes del Grup de treball 
EDUCACIÓ AMBIENTAL I COMUNICACIÓ 

 
TÍTOL:           FEM PINYA CONTRA EL CANVI CLIMÀTIC (integració de 
                     la variable climàtica a les propostes educatives de la   
                     ciutat) 

Descripció:  
 

 
Treball en xarxa per revisar les propostes educatives i culturals 
existents a la ciutat amb l’objectiu d’actualitzar-les i integrar-hi la 
variable climàtica. 
 
 

 
 

PROPOSTA:           Fem pinya contra el Canvi Climàtic (programa 
d’incentivació per afavorir la sostenibilitat) 

Descripció: 
 

Analitzar els recursos existents a nivell educatiu a Barcelona i 
àmbit supramunicipal -metropolità, català,...- que permeten 
explicar les conseqüències del canvi, vertebrar, optimitzar i 
potenciar aquests recursos actualitzant o introduint la variable 
climàtica (introduir els límits locals i globals) 

Resultat / Impacte 
desitjat: 

Millorar la conscienciació, sensibilització i coneixement sobre 
els problemes ambientals i en concret de canvi climàtic. 
Empoderar i implicar per la lluita contra el canvi climàtic. 
Caldria avaluar els resultats periòdicament: escoles 
implicades, ciutadans, participants... 

A qui va adreçat? Escolars, universitaris, ciutadania en general 

Actors implicats: XESC, Escoles B+S, PMES (AMB), Educació Ambiental 
Ajuntament de Barcelona, ENRED. 

Notes: 
Expo Canvi Climàtic estable però actualitzada de forma continuada 
Agència / observatori de recursos sobre Canvi Climàtic i sostenibilitat 
Com arribar a la gent que no en sap? 

Recursos 
necessaris: 
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Accions / Fases 
del projecte: 

 
1. Revisar els programes clàssics, ja existents, a nivell de 

continguts i incorporar, quan calgui, el canvi climàtic en les 
actuacions programades. 

2. Fer un anàlisi d’ofertes d’educació com xarxes de biblioteques, 
punts verds, centres cívics i buscar gaps i sinergies. 

3. Identificar en el programa actual E+S els coll d’ampolla a la 
gestió que cal resoldre per garantir coherència al missatge i les 
parts. Ex. La recollida selectiva és difícil en algunes escoles 

4. Establir indicadors “de canvi climàtic”: emissions, energia, 
...vinculades a accions ja existents, com els plans de prevenció 
de residus. 

5. Donar visibilitat als projectes 
6. Quantificar els beneficis (no només econòmics) 
 

 

Quina creieu que seria la propera actuació a realitzar per portar el 
projecte endavant? 
 
Crear un grup de treball amb experts en comunicació i experts en educació 
 
 

Aportacions realitzades al Xarxing pel clima 
Situar la ciutadania com agents principals i protagonistes de la transformació social 
vers la sostenibilitat: empoderament ciutadà 
Recursos: aprofitament de la xarxa pública d’equipaments de proximitat i del teixit 
associatiu existent (Centres cívics, casals de barri, associacions de veïns, etc.) 
Contacte: Xavi Franch, C.C. El Coll - La Bruguera 
 
Involucrar més energèticament a la ciutadania amb campanyes més agressives que 
arribin veritablement porta a porta. La gran majoria de la gent no s’assabenta de les 
temàtiques i formes d’actuar, el que aboca a la que no s’involucrin. 
Recursos: organitzar reunions veïnals, involucrant l’Ajuntament amb aportacions que 
transmetin als ciutadans a cada barri, a cada finca, etc. 
Contacte: Daniela Gutiérrez 
 
 


