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DUES DATES IMPORTANTS 

21 de març - Dia Internacional dels boscos  
El 2012 l’Assemblea General de las Nacions Unides va proclamar el 21 de març com a 
Dia Internacional dels Boscos. Amb aquesta celebració es vol retre homenatge a la 

importància de tots els tipus de boscos i s’intenta generar consciència per respectar-los. El tema del 2021 és 
Restauració forestal: un camí a la recuperació i el benestar.  

 En aquest enllaç trobareu el recurs EDUbosc de la Fundació boscos. Un recurs molt interessant per 
treballar els boscos a l’aula.  

 En aquest enllaç trobareu materials didàctics sobre la biomassa forestal, editats per l’entitat MEL, 
especialitzada en educació ambiental i justícia global.  

 També podeu llegir aquesta notícia publicada al web de la CCMA l’11/07/2020: Respirar l’aire dels boscos 
beneficia el sistema immunitari.  

 
 

22 de març - Dia Mundial de l’Aigua  
El Dia Mundial de l'Aigua se celebra anualment el 22 de març com un mitjà per centrar 
l'atenció en la importància de l'aigua dolça i la defensa de la gestió sostenible dels 
recursos d'aigua dolça. L'Assemblea General de les Nacions Unides va designar el 22 
de març de 1993 com el primer Dia Mundial de l'Aigua. El Dia mundial de l’aigua 2021 
tractarà sobre el que significa l’aigua per a les persones amb el lema #water2me o 

l'#AiguaXmi, del seu veritable valor i de com podem protegir millor aquest recurs vital. 
Per celebrar aquest Dia, la Diputació de Barcelona posa en préstec una oferta de recursos per als ens locals 
(exposicions, tallers i materials diversos).  
 
 

http://www.fao.org/international-day-of-forests/es/
https://www.fundacioboscos.org/projectes/edubosc/info
https://meleducacioambiental.cat/hem-dissenyat-materials-didactics-sobre-la-biomassa-forestal/
https://www.ccma.cat/324/respirar-laire-dels-boscos-beneficia-el-sistema-immunitari/noticia/3032085/
https://www.ccma.cat/324/respirar-laire-dels-boscos-beneficia-el-sistema-immunitari/noticia/3032085/
https://www.worldwaterday.org/
https://www.diba.cat/es/web/xarxasost/cataleg-recursos-aigua
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NOTÍCIES 

 DE LA MANCOMUNITAT LA PLANA 

Sortim al mapa d’horts escolars. Publicada al bloc el 25/02/2021. 

L’hort a les escoles. Publicada al bloc el 25/02/2021. 

Recollida amb cubells i contenidors intel·ligents a Malla. Publicada al web el 04/02/2021. 

Nova àrea d’emergència de residus a Tona. Publicada al web el 29/01/2021. 

 

 ALTRES NOTÍCIES PER REFLEXIONAR 

La clofolla d’arròs com a substitut del plàstic: des d’envasos fins a mobiliari urbà. El nou 
material es diu Orycite i permet fer productes 100% compostables i peces barrejades 
amb plàstic que redueixen la petjada de carboni. Notícia publicada al web de la CCMA 
l’01/02/2021. 

El volum de brutícia abocada al mar podria superar els 3 bilions de tones en els pròxims 
30 anys. Font: MónPlaneta. Notícia publicada a la revista Sostenible de la Diputació de 
Barcelona el 20/01/2021. 

La pròxima crisis será el acceso a la materia orgánica. Article publicat al bloc de Sergi 
Caballero, especialitzat en permacultura, economia sostenible, hort urbà i decreixement, el 15/02/2021. 

 

RECURSOS EDUCATIUS 

Diccionari de l’emergència climàtica. El TERMCAT, Consorci del Centre de 
Terminologia, és el centre de terminologia de la llengua catalana, creat per la Generalitat 
de Catalunya i l'Institut d'Estudis Catalans. Ara publica en línia aquest diccionari, que 
conté més de 200 termes relacionats amb la crisi climàtica.  

Joc / App Protegir el planeta. Un nou joc gratuït del Programa Ambiental de les Nacions 

Unides, que desafia els  jugadors a competir a través del temps per trobar una manera de 

protegir la capa d’ozó i canviar el futur. Es pot descarregar de manera gratuïta per a iOS 

a https://apple.co/3a7G6yy i per a Android a https://bit.ly/3p4XpV1   

 

https://escolesmancoplana.wordpress.com/2021/02/25/sortim-al-mapa-dhorts-escolars/
https://escolesmancoplana.wordpress.com/2021/02/25/lhort-a-les-escoles/
http://www.mancoplana.cat/actualitat/noticies/recollida-amb-cubells-i-contenidors-intelligents-a-malla.html
http://www.mancoplana.cat/actualitat/noticies/nova-area-demergencia-de-residus-a-tona.html
https://www.ccma.cat/324/la-clofolla-darros-com-a-substitut-del-plastic-des-denvasos-fins-a-mobiliari-urba/noticia/3074963/
https://www.sostenible.cat/node/124489
https://www.sostenible.cat/node/124489
http://www.sergicaballero.com/la-proxima-crisis-sera-el-acceso-a-la-materia-organica/
https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/295
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.UNEP.ResetEarth
https://apple.co/3a7G6yy
https://bit.ly/3p4XpV1
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VÍDEOS  

Documental Penjant del fil. La indústria tèxtil és la segona més contaminant del 
planeta, i cada any genera tones de residus. Només a Espanya, 900.000. Penjant del fil 
planteja els reptes i les complexitats de revertir aquest model de consum a favor 
d'altres que es basin en l'ètica i el respecte pel medi ambient. És un documental de 
producció pròpia del programa Sense ficció de TV3 emès el 22/12/2020. 

Residu zero a la cuina, consells amb Esther Peñarrubia. Vídeo on es mostren estris 
per fregar, idees per fer-vos el sabó, per conservar aliments sense fer ús del film i, en 
general, per prevenir els residus a la llar. Publicat per l’Ajuntament de Girona el 
30/11/2020.  

 

UN CONSELL 

 

 

BLOC escolesmancoplana 

https://escolesmancoplana.wordpress.com/  

https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/sense-ficcio/penjant-del-fil/video/6075675/
https://www.youtube.com/watch?v=pem9mf0ADKI&feature=emb_logo
https://escolesmancoplana.wordpress.com/

