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HI TROBAREU…   

 

Comencem la desena setmana de confinament, i compartim una nova entrega de recursos d’educació 
ambiental per seguir reflexionant i actuant des de casa. 

Per a qualsevol consulta i/o proposta, restem a la vostra disposició. 

Salut per a tothom! 

 

UNA DATA IMPORTANT 

5 de juny: DIA MUNDIAL DEL MEDI AMBIENT. 

ÉS EL MOMENT DE LA NATURA (TIME #FORNATURE) serà el lema del Dia Mundial del Medi ambient 2020. 

Els aliments que mengem, l’aire que respirem, l’aigua que bevem i el clima que fa habitable el nostre planeta 
provenen de la natura. Tot i això, vivim moments excepcionals en què la natura ens envia un missatge. La natura 
demostra que estem a l’abast d’una avaria. És el moment de despertar-nos. Per prendre nota. Per reimaginar la 
nostra relació amb la natura. És hora de pujar la veu per dir al món que ara necessitem accions. Aquest Dia 
Mundial del Medi Ambient, és el moment de la natura. 

Us enviem la proposta de treball “SOM SOSTENIBLES, A L’ESCOLA I A 
CASA” per a tots els centres educatius de la Mancomunitat La Plana que 
vulgueu celebrar aquesta data assenyalada des del confinament. Us 

animem a commemorar el Dia Mundial del Medi Ambient! 

Dia Medi Ambient confinat-proposta escoles 

https://escolesmancoplana.files.wordpress.com/2020/05/dia-medi-ambient-confinat-proposta-escoles.pdf
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ARTICLES PER PENSAR 

La crisi climàtica serà més greu que aquesta pandèmia. Entrevista a Jordi 
Sunyer, cap del programa de Salut Infantil de l’ISGlobal i catedràtic de 
Medicina Preventiva i Salut Pública de la Universitat Pompeu Fabra, publicada 
a Vilaweb el 16/04/2020. 

La crisi del coronavirus pot ajudar-nos a afrontar l’altra crisi, la climàtica? La 
Covid-19 ens ha fet sentir la incertesa a la qual estem exposats i ens ha 
recordat que som éssers biològics que depenem completament de la biosfera. 

Amb la crisi del coronavirus tenim una bona oportunitat per començar a practicar. Font: Josep Maria Camps 
Collet. CCMA. Publicada a Sostenible.cat el 27/04/2020 

El confinament transforma les ciutats en un oasi efímer per als animals. Daniel Sol, investigador del CSIC al CREAF, 
juntament amb els investigadors del CREAF Oriol Lapiedra i Aina Garcia, creuen que s’observaran canvis en el 
comportament, o fins i tot que es donarà un increment local de la biodiversitat, però també insisteixen en que és 
probable que aquests canvis siguin efímers. Per a molts animals, el coronavirus només haurà estat una trampa 
ecològica, és a dir, una falsa percepció que les ciutats són llocs apropiats per viure-hi. Publicat al blog del CREAF 
el 16/04/2020. 

L’altra primavera silenciosa. Article de Pere Josep Jiménez Mur, director tècnic del Grup de Natura Freixe i 
coordinador de la Reserva Natural de Sebes, publicat el dia 07/04/2020. Són reflexions en què relaciona les 
conclusions del llibre de Rachel Carson, Primavera Silenciosa, amb la crisi del coronavirus i el paper de les 
entitats ambientals en la conservació de la biodiversitat. 

Per què no sortim més a l’aire lliure a fer classe? El projecte europeu Clearing House llança una enquesta dirigida a 
mestres d’alumnes de primària i secundària de tota Catalunya per saber si es fa classe a l’aire lliure, quins 
inconvenients o barreres hi troben, i quins continguts es donen, o falten, que facin referència al verd de les 
ciutats. Publicat al bloc del CREAf el 05/05/2020. 

NOTÍCIES D’ACTUALITAT 

Covid-19 i plàstics. Notícia publicada al butlletí e-ambient de la Diputació de 
Barcelona el 15/05/2020. 

L’aturada de l’activitat humana provocada pel coronavirus es nota als 
sismògrafs. Notícia publicada a CCMA el 05/04/2020. 

La natura continua recuperant terreny: es capten imatges de llúdrigues al 
Besòs. Aquest mamífer es donava per extingit en aquesta àrea fluvial des de mitjans del segle passat. Notícia 
publicada a TV3 el 07/05/2020. 

 

 

https://www.vilaweb.cat/noticies/entrevista-jordi-sunyer-coronavirus-contaminacio/
https://www.sostenible.cat/node/123397
http://blog.creaf.cat/noticies/confinament-transforma-ciutats-oasi-efimer-animals/
https://www.freixe.cat/2020/04/07/laltra-primavera-silenciosa/
http://blog.creaf.cat/noticies/per-que-sortim-mes-laire-lliure-fer-classe/
https://www.diba.cat/es/web/mediambient/llistabutlletins/-/newsletter/53612548/129/316531224/-p-style-padding-left-1-padding-right-1-background-color-a1887f-color-black-text-align-left-font-family-arial-strong-residus-i-economia-circular-str-6?utm_source=eAmbient&utm_medium=correu&utm_content=-p-style-padding-left-1-padding-right-1-background-color-a1887f-color-black-text-align-left-font-family-arial-strong-residus-i-economia-circular-str-6&utm_campaign=129
https://www.ccma.cat/el-temps/laturada-de-lactivitat-humana-provocada-pel-coronavirus-es-nota-als-sismografs/noticia/3002514/
https://www.ccma.cat/el-temps/laturada-de-lactivitat-humana-provocada-pel-coronavirus-es-nota-als-sismografs/noticia/3002514/
https://www.ccma.cat/324/la-natura-continua-recuperant-terreny-capten-imatges-de-lludrigues-al-besos/noticia/3012017/
https://www.ccma.cat/324/la-natura-continua-recuperant-terreny-capten-imatges-de-lludrigues-al-besos/noticia/3012017/
https://www.vilaweb.cat/noticies/entrevista-jordi-sunyer-coronavirus-contaminacio/
https://www.diba.cat/es/web/mediambient/llistabutlletins/-/newsletter/53612548/129/316531224/-p-style-padding-left-1-padding-right-1-background-color-a1887f-color-black-text-align-left-font-family-arial-strong-residus-i-economia-circular-str-6?utm_source=eAmbient&utm_medium=correu&utm_content=-p-style-padding-left-1-padding-right-1-background-color-a1887f-color-black-text-align-left-font-family-arial-strong-residus-i-economia-circular-str-6&utm_campaign=129
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UN RECURS EDUCATIU 

Dona la nota, encara hi som a temps. Iniciativa del Departament d’Educació que pretén que 
infants i joves dels centres educatius de Catalunya prenguin consciència sobre l’emergència 
climàtica i participin de forma activa en el seu entorn més proper. S’ofereixen activitats, a 
través d’aquesta plataforma web a les quals s’hi poden afegir els centres per a unir esforços, 
per moure els milions de joves, professorat i famílies que formen part de la comunitat 

educativa i fer tot el possible per a salvar el nostre planeta. Proposen cantar la cançó “No ens desdibuixeu” el Dia 
Mundial del Medi Ambient. Moltes escoles ja l’esteu assajant, endavant! 

Joc “La máquina del tiempo. Cambia el futuro del planeta”. Joc en línia per alumnes de cicle mitjà i superior sobre 
el canvi climàtic de la Red Espanyola de Ciudades por el clima. Disponible en castellà i anglès. 

UNA ACTIVITAT PER FER AMB FAMÍLIA 

Plantes silvestres comestibles. El Col·lectiu Eixarcolant d’Igualada és una entitat sense ànim de lucre que té com 
a objectiu principal la recuperació dels usos tradicionals de la vegetació. Al llarg del confinament han anat fent 
propostes, com per exemple la campanya “Quan surtis de casa, agafa un guix”, que proposa pintar amb guix el 
nom de les plantes silvestres que anem trobant pels carrers i camins del nostre municipi, per ajudar a divulgar el 
coneixement científic que tots tenim i reivindicar la importància de la biodiversitat dins les ciutats. 

UN VÍDEO 

No podem seguir produint, consumint i vivint com ho hem fet fins ara. Quines conseqüències positives té per al 
medi ambient i la reducció de la contaminació aquesta paralització de l’activitat pel coronavirus? En parlem amb 
el filòsof i ecologista Jorge Riechamnn, que també ha analitzat els canvis socials que ens portarà aquesta 
pandèmia. Vídeo del programa FAQS de TV3, emès el 02/05/2020. 

UN CONSELL 

Reutilitzeu els envasos abans de llençar-los i convertiu-vos en veritables artistes. Reutilitzar és 
una de les 3R, i vol dir tornar a fer servir un producte abans de llençar-lo i convertir-lo en un residu. 
Feu servir la vostra creativitat i imaginació per convertir els envasos de plàstic, alumini, paper i 
cartó en peces de museu. Podeu fer escultures, instruments musicals, torratxes per a les plantes, 
joguines… i tot allò que vulgueu! 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=z5csyfS5B_o&feature=emb_rel_pause
https://projectes.xtec.cat/encara-hi-som-a-temps/
http://www.redciudadesclima.es/breakoutes
https://eixarcolant.cat/blog/quan-surtis-de-casa-agafa-un-guix
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/preguntes-frequents/jorge-riechmann-no-podem-seguir-produint-consumint-i-vivint-com-ho-hem-fet-fins-ara/video/6041246/
https://www.youtube.com/watch?v=z5csyfS5B_o&feature=emb_rel_pause

