
Patronat Municipal d’Educació

WEBINAR “REORIENTAR EL TREBALL AMB RESIDUS A L'ESCOLA”
Comissió per la Resposta Escolar a l'Emergència Climàtica del CEM

Logo que ens regala el 
grup d’estudiants de la 
UB

Sant Cugat del Vallès, 20 de maig confinat 2020

1. PRESENTACIÓ

La  trobada  a  la  plataforma  decidim.santcugat.cat:
https://decidim.santcugat.cat/assemblies/CEM-emergencia/f/321/meetings/243 
Participació: 34 persones

Continua  oberta la  pluja  d'idees  per  la  reducció  paral·lela  al  Decidim:
https://decidim.santcugat.cat/assemblies/CEM-emergencia/f/332/ 

• Us animem a anar introduint idees per la reducció de residus afegint noves
propostes i que aneu també valorant les que trobeu, i això ho seguirem fent
en els propers dies. 

Així  avui  hem  fet  dues  activitats  paral·leles:  la  formació  en  idees  i  debat  i  la
proposta d'accions concretes.

Curiositats del món:  https://invidio.us/watch?v=P8TvfFUTSZI Heu vist el vídeo? És un
camió d'escombraries a Cotacachi, Equador. Allà li posem música...

Un joc pel xat: com s'eliminen els residus? Amb quina tecnologia? 
• Respostes unànimes: prohibint la seva generació!

Persones convidades:
• Edu, Martin, Peiyu i Laura, grup d'alumnes de la UB de Desenvolupament

Sostenible (profe Enric Tello)  que han estat treballant per nosaltres,  ens
han fet un Aprenentatge Servei, i avui ens han aportat fruits del seu treball. 

• Carla  Soler,  que  fa  pràctiques  i  segueix  treballant  en  aquest  tema  amb
nosaltres, de CCAA de la UB també.

https://decidim.santcugat.cat/assemblies/CEM-emergencia/f/321/meetings/243
https://invidio.us/watch?v=P8TvfFUTSZI
https://decidim.santcugat.cat/assemblies/CEM-emergencia/f/332/
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• Imma  Casajoana,  tècnica  de  prevenció  de  residus  de  l'Ajuntament,  que
també ha estat treballant amb nosaltres per la trobada d'avui.

• Celebrem  que  ens  hagin  acompanyat  gent  de  la  Xarxa  d’Escoles  per  la
Sostenibilitat de Catalunya (de Sant Feliu, l’Hospitalet i la Generalitat).

• Hem estat 34 persones entre famílies, docents, educadores, investigadores
i personal municipal! 

Per què ens hem trobat?
Aquesta formació-taller és el primer monogràfic per repensar els conceptes de
l'educació ambiental que fem, centrat en els residus, que fem com a comissió del
CEM per  la  resposta  escolar  a  l'emergència  climàtica,  planetària,  ambiental,
social, etc. 

Com  sabeu,  el  Consell  Escolar  Municipal  de  Sant  Cugat  va  voler  crear  una
dinàmica més participativa i en la darrera reunió del març va constituir aquesta
comissió. 

En la primera trobada del 23 de maç, ja confinada, érem poca gent però va ser
molt  fructífer,  i  vàrem  veure  que  el  més  interessant  era  fer  monogràfics  per
renovar idees sobre l'educació ambiental que fem. I comencem avui amb aquest
sobre residus.

Què hem fet?
• Per una banda, començar a escriure propostes de reducció de residus a la

plataforma  Decidim.santcugat.cat.  Volem  ajuntar  moltes  idees  per
començar-nos a animar a actuar!

• Per una altra  una  proposta de noves idees per l’educació ambiental amb
residus,  amb l’ajuda dels  diferents  col·laboradors/es que tenim. Les hem
recollit del treball que hem estat fent aquestes setmanes.

• Abans d’obrir el debat, idees sobre el tipus d'acció que es pot fer.
• Després ho discutim, ho debatem (ho cuinem).    

2. CONCEPTES ANTICS I NOUS

Si abans fèiem èmfasi en el reciclatge i els contenidors, ara el volem fer sobre la
reducció:

• els residus ja no haurien d'arribar al centre, i si arriben, han de sortir a les
butxaques de qui els ha dut

• el més important és fer l'esforç de comprar només allò que sapiguem que
no comporta problemes posteriors, d'organitzar el consum en funció de
diferents criteris

Si abans donàvem el sistema de reciclatge com a bo, ara el volem problematitzar:
• hi ha diferents models i maneres d'organitzar la gestió dels residus, i tenen

diferents impactes ambientals; el nostre model (els 5 contenidors de colors)
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permet ocultar que la majoria de residus no estan sent tractats...
• és important que entrem en el debat democràtic de polítiques de gestió de

residus,  perquè el  disseny de la  ciutat pot tenir  impactes  socioecològics
indesitjables; ens hem de formar com a  ciutadania activa i no passiva en
l’elaboració de polítiques

Si  abans  consideràvem  els  residus  com  un  problema  només  “amb  el  medi
ambient”, ara el volem considerar també com un assumpte de justícia eco-social:

• els residus que generem a Sant Cugat i no separem del tot o són de rebuig
es tracten a les zones més pobres de la zona metropolitana de Barcelona,
Montcada i Sant Adrià del Besòs, amb el que es produeix un efecte sobre la
salut  dels  més pobres;  també els  residus electrònics  acaben a Ghana,  la
Índia, els plàstics a la Xina... existeix un model que hem de qüestionar

• hem de pensar en tota l'àrea metropolitana, en tot el món, i no només en
Sant Cugat; 

Si fins ara  hem considerat un problema de residus, fem la taula d'emergència
“Residu Zero”, etc, ara volem considerar un problema de tot el cicle d'extracció –
transformació  –  comercialització  –  ús  –  tractament  com  a  residu  –  vida  post-
tractament dels materials que fem servir a la societat:

• els residus que passen per les nostres mans són només una petita part dels
que el sistema de producció-consum genera

• els cicles d'energia i materials dels que participem abasten tot el globus,
s'aprofiten de les desigualtats internacionals, dels sectors de població més
vulnerables;  estan  dominades  per  l'interès  en  un  benefici  que  no  és
beneficiós per nosaltres (pel planeta en general); estan organitzats segons
un disseny polític  que ens buida d'indústria  pròpia,  que dona per  bo el
creixement econòmic

• el mapa EJATLAS ens mostra la quantitat de conflictes socio-ecològics que
hi ha al món, molts per l’extracció i eliminació de materials de la indústria

• la sostenibilitat ha de ser solidària també, amb tot el planeta i això implica
reorientar de nou el disseny de la nostra societat amb criteris que no hem
de deixar en mans d'experts, sinó d'un fort debat democràtic

El  grup  d’estudiants  de  la  UB  ens  ofereix  un  treball  recollint  aquestes  idees,
properament el tindrem a disposició. Proposen una de ben original: constituir el
contenidor de la reducció! 

3. QUINA ACCIÓ AMBIENTAL ESCOLAR (ben lligada amb la reflexió)?

Algunes idees que recullen el que hem parlat a la trobada:
• Es  pot  començar  amb  una  caracterització  dedicada  a  la  reducció,  per

entendre bé el “sistema-escola”; 
◦ hauria  d'incloure  parlar  amb  el  personal  de  neteja,  i  acabar  amb

compromisos per fer una feina conjunta,
◦ hauria de descobrir el món del cicle  extracció-...  fins post-tractament, i

https://ejatlas.org/
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acabar amb recerca de què podríem fer a casa per reduir aquest cicle
(comprar de més a prop, fer-s'ho un mateix, etc), 

◦ hauria  de  plantejar  un  debat  sobre  diferents  sistemes  de  residus,  i
podem acabar escrivint una carta a les autoritats.

• Un bon debat anual sobre mesures per reduir residus seria interessant,
per  construir  conjuntament.  Aquí  poden  sortir  les  diferents  solucions:
entrepans,  carmanyoles,  boc-n-rols,  auto-prohibicions...  i  fer  cartells,
recomanacions,  organitzar-se  en  comissions...  les  mesures  han  de  ser
sentides, decidides conjuntament, renovades, fresques! 

• Potser un format interessant seria una jornada anual per plantejar aquesta
dinàmica. 

• Es pot acabar amb una altra  caracterització  per descobrir els canvis que
hem aconseguit.

• Què li podem oferir a l'alumnat? Fer-se càrrec de què?
• Per  exemple  es  podria  fer  tot  el  procés  de  decidir  quina

samarreta/uniform/bata volem...
• Podem treballar a partir de contes, «el recorregut d’un polar vermell».
• Podem crear punts d’intercanvi a les escoles. A l’escola Jaume Ferran i Clua

funciona molt bé a partir d’un grup de whatsapp.
• Les  visites  a  les  instal·lacions  poden  obrir  els  ulls,  sempre  ben

interpretades.
• Hi ha una proposta de Teachers 4 Future que es diu «recreo residuo cero»:

https://teachersforfuturespain.org/que-hacemos/recreos-residuo-cero/ 
• Fem comitès ambientals a l’escola en el que participem tothom!
• Són interessants  les  tècniques de la  gamificació,  dels  reptes  diaris...  fer

servir noves eines.
• https://www.bordaloii.com/  
• L’Aprenentatge Servei és un plantejament molt vàlid per treballar amb els

residus, tant per secundària com per primària. 

A la plataforma Decididim.santcugat.cat: https://decidim.santcugat.cat/assemblies/
CEM-emergencia/ trobareu el treball presentat pel grup d’estudiants de la UB.

Gràcies per la participació!

https://decidim.santcugat.cat/assemblies/CEM-emergencia/
https://decidim.santcugat.cat/assemblies/CEM-emergencia/
https://www.bordaloii.com/
https://teachersforfuturespain.org/que-hacemos/recreos-residuo-cero/

