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Resum / Abstracte
En aquest projecte l’alumnat de l’escola ens hem format per a
presentar propostes i alternatives i així adreçar la necessitat de
canvi que hi ha actualment entorn les actuacions referents al canvi
climàtic. Per això s'han desenvolupat 4 propostes per a les
diferents temàtiques: alimentació, mobilitat, energia i residus.

Context
IES Trinitat Nova, dins el projecte d’Aprenentatge i Servei i Servei Comunitari Ambiental ha
creat unes propostes per mitigar l’emergència climàtica a Barcelona i especialment al Barri de
Trinitat Nova. L’alumnat s’ha distribuït les temàtiques en: alimentació, residus, energia i
mobilitat. Les propostes estan elaborades i repensades després de fer una enquesta a la població
de Barcelona amb 80 respostes.
A nivell d’alimentació, segons l’estudi que hem fet, hem vist que la majoria de la gent menja
carn i peix dins la seva dieta (un 82,5%) i que la majoria compren menjar local però encara hi
ha un percentatge (21%) que no mira d’on venen els productes.
A nivell de mobilitat : segons el nostre estudi realitzat, hem vist que (el 60% de la gent) no
utilitza un vehicle propi per desplaçar-se, (el 46,3% de la gent) va caminant. Per tal de
millorar la mobilitat sense haver d’utilitzar vehicles contaminants, el 68,8% de la gent
reclamen un espai reservat a l’escola per guardar les bicicletes i patinets.
A nivell d’energia: segons l’estudi realitzat, més d’una quarta part de la població no s’ha
plantejat mai quanta energia consumeix, no obstant, el 38,8% de la gent ja consumeix energia
de fonts renovables.
A nivell de residus: actualment a Barcelona generem 1,35 kg per persona al dia, segons
l’estudi que hem realitzat, el 47,5% de la gent encara no recicla totes les fraccions a casa seva,
dins d’aquest grup, la majoria no ho fan per manca d’informació, temps o espai.
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Necessitat de canvi
En alimentació sostenible cal un canvi en el consum de carn i peix ja que, sobretot el consum
de carn, té un gran impacte en el medi ambient degut a que genera moltes emissions de CO2.
En mobilitat és urgent un canvi en el tipus de mobilitat als barris ja que la qualitat de l’aire
que respirem és molt dolenta i amb alts nivells de contaminació que superen els recomanats
per la OMS.
En d’energia és de gran importància que ens preguntem d’on prové tota l’energia que
consumim i sobretot si estem fent un consum conscient, és important entendre que vivim en
un planeta amb limitacions i per tant hem de consumir energia en conseqüència.
En residus és molt important conscienciar la població de reduir el consum, hi ha un gran repte
i per superar-los serà molt important promoure l’economia circular i un ús racional.

Recomanacions Polítiques
Alimentació
Per fer Barcelona més sostenible a nivell alimentari proposem:
1. Promocionar el consum d’aliments de qualitat per pageses i pagesos locals.
2. Donar una targeta mensual amb diners a les famílies vulnerables per gastar NOMÉS
en menjar local de primera necessitat.
3. Implantar almenys 2 dies a la setmana sense carn vermella ni blanca als menjadors
escolars.
4. Promoure horts comunitaris com a font d’aliment per a gent amb pocs recursos.

Residus
Per a generar menys residus i poder crear menys impacte en aquest sector, l’alumnat d’IES
Trinitat Nova proposa:
5. Substituir el plàstic del supermercats de Barcelona per envasos de cartró.
6. Posar més contenidors de reciclatge al barri,. especialment a prop d’escoles i
comerços..
7. Sistema de reciclatge i recollida de fruites i verdures del mercat dels dimecres que
normalment es tracten com a residus.
8. Proporcionar alternatives per a l’embolcall de l'entrepà.

Energia
Per a reduir l’ús energètic i poder fomentar les energies renovables, proposem:
9. Instal·lar plaques solars giratòries, com un gira-sol, per a energia il·limitada durant el
dia al sostre o al pati de l’escola.
10. Emmagatzematge d’aigua de pluja per el sistema de reg a l’escola.
11. Crear una formació per professores i professors i alumnes sobre eficiència energètica.
12. Disminuir l’ús d’energia i utilitzar més les energies renovables.

Mobilitat
Per a fomentar la mobilitat sostenible, des d’IES Trinitat nova proposem:
13. Promocionar el moviment en patinets elèctrics.
14. Crear un servei de lloguer de patinets elèctrics.
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15. Demanar descomptes per estudiants per així conscienciar i acostumar els joves amb
la mobilitat sostenible
16. Fer aparcaments segurs a l’escola i el barri per a les bicicletes i patinets.

Referències
Enquesta: https://tinyurl.com/respTrini

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-i-clima/
info@ecoserveis.net
ietrinitatnova@ietn.cat

