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Resum
A través del servei comunitari ambiental hem redactat el present
Policy Paper per transmetre la nostra preocupació sobre
l’emergència climàtica. Ens hem basat en trobar millores en la gestió
de residus, l’alimentació, l’ús d’energia i la mobilitat.
Hem ideat unes propostes treballades des de l’escola, després d’unes
sessions de formació, i millorades mitjançant entrevistes que hem fet
a persones referents1.

Context
Estem en una època on es parla molt del canvi climàtic i tot el que està provocant, que no és
poc: des d’onades de calor molt fortes a l'estiu fins a nevades sobtades a l’hivern.
Actualment, acords com el de Paris2 ja estan en procés, però els efectes del canvi climàtic ja ens
estan passant factura. La Terra ens envia senyals com són les pandèmies o els boscos cremats.
Hem de ser conscients dels nostres actes, de l’ús inadequat dels subministraments bàsics
d’energia, aigua i gas, de la sobreproducció i les seves conseqüències a nivell de medi ambient,
de les desigualtats que genera el nostre sistema, etc.
Volem analitzar els problemes derivats de l’alimentació, la gestió dels residus, l’ús energètic i
la mobilitat.

Alimentació
Avui en dia es malgasten molt els aliments i creiem que hi ha una sobreproducció i que aquesta
tampoc és de qualitat. Es genera molts aliments ultraprocessats que comporten més ús de plàstic
i no son saludables.
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Les persones entrevistades varen ser: Àlex Nicolàs, Cristina Ramos, Anna Martínez, Xevi
Planas, Cristina Bajet (consultora a Ecoserveis)
Per saber més sobre l’acord de París de les Nacions Unides podeu consultar aquest enllaç;
https://canviclimatic.gencat.cat/ca/oficina/actuacio_internacional/acord_paris
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A més, el model ramader actual genera un impacte ambiental molt gran per la seva enorme
demanda.

Residus
La població ha adquirit mals hàbits de consum que tenen un impacte directe en la generació de
residus que alhora genera un problema al medi ambient. Es compra més del que es necessita i
no es dóna un ús eficient als objectes que acaben mal llençats al nostre planeta.
A més, no es recicla prou tot el que es llença i existeix un greu problema de residus per plàstics.

Energia
El model energètic actual viu a partir de recursos finits i contaminants. Vivim en un país amb
un clima que permet moltes hores assolellades al dia i en canvi no es potencia la utilització
d’aquest recurs. Veiem que les opcions de millora hi són i és per això que volem impulsar el
canvi amb les nostres idees.

Mobilitat
El model de mobilitat actual és molt contaminant i, especialment les ciutats grans, en comencen
a notar els efectes. Creiem que aquest model va molt lligat a l’hàbit d’agafar el cotxe de manera
individual per comoditat. Si es treballa en afavorir altres tipus de mobilitat fent-los atractius per
la ciutadania es pot millorar.

Necessitat de canvi
Hem de ser conscients dels nostres actes perquè cada mala acció és un maltracta a la Terra. Es
pot observar els cicles de creació dels productes que comprem: les hores de producció, els
materials, les emissions de CO2, etc. i millorar. Sabem que els hàbits són difícils de canviar però
no impossibles. És per això que us presentem les nostres propostes de desenvolupament
sostenible amb l’objectiu de mitigar l’emergència climàtica.

“Amb petits passos
podem disminuir la
Recomanacions Polítiques
contaminació del
Alimentació
nostre planeta” Proposta 1: Evitar el malbaratament dels aliments. El pla d’acció està dirigit als aliments a
punt de caducar dels supermercats. En comptes de llançar-los es poden enviar a Càrites.
Dins l’escola proposem que es doni el menjar sobrant als menjadors socials.
Proposta 2: Reduir l’ús de plàstics i comprar local. Conscienciar la compra responsable, local
i de temporada. Aquesta acció evita el consum de plàstic excessiu i el transport dels productes
i conseqüentment l’emissió de gasos d’efecte hivernacle.
Proposta 3: Reduir el consum d’aliments d’origen animal. La ONU assegura que una
reducció del consum de carn a nivell mundial és clau per lluitar contra el canvi climàtic.
Es proposa doncs introduir al menú de l’escola “el dia vegetarià – vegà” un cop al mes. Per
reforçar l’acció es poden fer xerrades sobre l’impacte del consum de carn a classe.
Proposta 4: Informar. Repartir cartells informatius a diferents punts ciutadans per generar
consciència.
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Residus
Proposta 1: Valorar la vida útil dels aparells. Per conscienciar de la importància de reutilitzar
i evitar la generació de residus en objectes que encara serveixen proposem crear una plataforma
a Salt a través de la qual la gent pugui intercanviar objectes.
Proposem a nivell de l’Ajuntament de Salt la creació d’una biblioteca d’objectes. Evitarem
compres d’objectes d’un o poc ús a canvi d’agafar-los en préstec.
Proposta 2: Valorar l’origen i les conseqüències sobre el medi i les persones dels materials
utilitzats en la creació d’objectes. Proposem que l’administració pública compri només
materials certificats i productes sostenibles. Volem traslladar aquesta acció principalment a la
nostra escola.
Proposta 3: Impulsar la recollida del porta a porta a Salt. Tot i saber la complexitat del porta
a porta en un municipi gran com Salt creiem que amb temps i campanyes de difusió –
conscienciació la població s’hi acostumaria.
Proposta 4: Reduir el consum d’articles innecessaris i reciclar-los correctament. Els més
grans de l’escola poden influenciar els més petits en la millora dels hàbits de manera divertida.

Energia
Proposta 1: Invertir més en energies renovables. Generar contacte entre l’Ajuntament de Salt
i l’escola FEDAC Salt per transmetre la preocupació sobre l’emergència climàtica i traslladar
l’interès en posar plaques solars a l’escola amb fons de finançament.
Proposta 2: Campanyes de difusió. Des de l’escola podríem treballar per crear una campanya
d’estalvi i eficiència energètica. Amb el que s’estalviï fent l’escola més eficient podríem
organitzar esdeveniments per alumnat i famílies de comunicació d’energies renovables.

Mobilitat
Proposta 1: Estudi de mobilitat sostenible a Salt. Proposem un estudi participatiu. L’acció
seria realitzar enquestes de mobilitat a Salt a través de l’Ajuntament per rebre informació de les
necessitats reals i a partir d’aquestes definir els plans d’acció sostenibles.

Sobre el projecte
El present policy paper s’ha creat en el marc del projecte d’Aprenentatge i Servei i
Servei Comunitari Ambiental que compta amb el suport de la Generalitat de
Catalunya.
Contacte
ecoserveis.net/que-fem/joves-iclima/
info@ecoserveis.net
fedac.salt@fedac.cat

