
Assistents:
Esther Salat: Regidora d’Educació
Joan Recassens: primer tinent d’Alcalde de Presidència
Sílvia Àlvarez (CEIP Catalunya)
Andrea Codo i Bibiana Fontanet (CEIP l’Olivera)
Roser Franco (IES Joaquima Pla i Farreras)
Mari Garcia  en nom de les cinc Escoles Bressol (El Niu, Gargot, Cavall 
Fort, Tricicle i la Mimosa) 
Práxedes Gonzalez, Pepa Ruf i Francesc (IES Angeleta Ferrer)
Núria Farré, Carmen Navas, Pablo Pascual, Laura Perez i Annaïs Sastre 
(CEIP Pins del Vallès)
Carme Delgado (CEIP Turó can Mates)
German del Río (CEIP La Floresta)
Natàlia Iurman (CEIP Gerbert d’Orlhac)
Kevin Fisher (Argelaga)
Mariona Espinet (UAB)
Emmanuel Martín i Germàn Llerena (ajuntament)

S’excusa la resta.

Ordre del dia: 

1. Presentació del grup.
2. Lectura del manifest. 
3. Conversa amb els responsables de l’Ajuntament

1. Presentació del grup
En primer lloc es disculpa a l’Alcalde per no poder assistir. Potser al final 
de la reunió podrà aparèixer.

Tenim sobre la taula els pòsters que hem realitzat. Aquests pòsters els 
han acabat de donar forma el Txus Pintado i l’Eva Hilla, alumnes en 
pràctiques a l’ajuntament de l’Escola d’Art de Sant Cugat. El mapa de la 
xarxa d’horts de Sant Cugat l’ha fet la Laura Arroyo, delineant de medi 
ambient de l’ajuntament.
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ACTA DE LA REUNIÓ DEL GRUP D’EDUCACIÓ PER LA SOSTENIBILITAT AL 
LLARG DE LA VIDA amb l’Ajuntament, 
Sant Cugat del Vallès, 30 d’abril de 2008



Col·lecció de pòsters “Les escoles de Sant Cugat afronten la crisi 
de l’aigua”:

• CEIP La Floresta
• CEIP Gerbert d’Orlhac
• CEIP Pi d’en Xandri
• CEIP Pins del Vallès
• IES Angeleta Ferrer
• CEIP Turó can Mates
• CEIP l’Olivera
• EB el Niu
• CEIP Catalunya
• CEIP Collserola
• EB Gargot i EB Cavall Fort
• CEIP Ferran Clua
• Pòster del Manifest “Les escoles de Sant Cugat afronten la crisi de 

l’aigua”
• Mapa de la Xarxa d’Horts de Sant Cugat

La Mariona presenta el grup: la necessitat comuna de respondre al repte 
de la sostenibilitat des de l’educació, la selecció de l’hort com espai 
didàctic, la xarxa possible i el parc rural de la Torre Negra de rerefons, 
l’aparició del tema de l’aigua que ens va obligar a reaccionar.

2. Lectura del Manifest per part de l’Andrea.

GRUP DE TREBALL
D’EDUCACIÓ PER LA SOSTENIBILITAT AL LLARG DE LA VIDA

DE SANT CUGAT DEL VALLÈS
MANIFEST SOBRE LA CRISI DE L’AIGUA

Qui som?

El Grup de Treball d’Educació per la Sostenibilitat de Sant Cugat és un grup format 
per mestres, professors/es, i educadors/es ambientals interessats en desenvolupar 
l’educació per la sostenibilitat a les escoles de Sant Cugat del Vallès. Aquest grup 
forma part del Pla de Formació Permanent del Departament d’Educació de la 
Generalitat de Catalunya. 

Volem crear i coordinar una xarxa d’escoles de Sant Cugat que treballi conjuntament 
per promoure l’educació per la sostenibilitat tant en l’àmbit de l’escola com també en 
l’àmbit de la nostra comunitat i del nostre territori per construir així una escola 
vinculada a l’entorn. 
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En aquest curs 2007-2008 hem decidit treballar l’Educació per la Sostenibilitat a través 
de la creació d’horts escolars. Algunes escoles ja fa anys que treballen al voltant de 
l’hort com una eina educativa. Altres escoles han començat de nou aquest curs  a 
dissenyar plans per introduir l’hort ecològic com un espai educatiu on  desenvolupar el 
currículum. 

Però aquesta activitat s’ha vist truncada a partir del moment en que s’ha declarat 
l’Estat d’Excepcionalitat II del Decret vigent de Sequera, que, entre altres mesures, 
prohibeix regar els horts amb l'aigua potable de la xarxa d'abastament. 

Donat que l'hort és el centre del nostre treball i es tracta d'una eina educativa de 
primera importància, considerem prioritari reaccionar i abordar la situació 
col·lectivament. 

Què pensem?

Som conscients que aquesta situació no és puntual ni única, sinó un estat 
d'emergència planetària que ens porta ara a una crisi de l'aigua, que no és la primera 
ni serà la darrera. El canvi climàtic ens portarà més episodis d'aquesta situació, i el 
canvi global ens portarà altres moments crítics de crisis alimentàries i energètiques. 

Entenem que el Decret és una mesura presa pel Govern que sorgeix d'una situació 
límit a la que cal respondre. Però també veiem que aquesta situació s’ha anat repetint 
des de fa molts anys, i per tant hi ha una manca de previsió evident. 

Ens preocupa especialment l’ús i malbaratament d’aigua que es produeix a Sant Cugat, 
essent un dels municipis que gasta més aigua per càpita des de fa molts anys. Creiem 
que la Cultura de l’Aigua de tots plegats fomenta molt poca previsió i un 
malbaratament que cal treballar. Les darreres actuacions, però, demostren que el 
municipi té molta capacitat d’estalvi d’aigua. Esperem que aquesta capacitat puntual 
que s’ha demostrat es converteixi en permanent.

Què fem a l'escola?

Les escoles de Sant Cugat fa temps que treballem amb els nens, nenes i joves l’estalvi 
d’aigua en el context escolar, des dels més petits fins els més grans.

Les escoles de Sant Cugat també anem introduint el treball de l’aigua en fer un hort 
ecològic: hem fet, sempre que s’ha engegat un hort, l’opció de triar els sistemes de reg 
més eficients possibles. 

La Situació d'Excepcionalitat II ens ha agafat en un moment important de la nostra 
tasca. 

Què proposem en l’àmbit escolar?

1. Treballar per una nova cultura de l’aigua: Nosaltres, les escoles de Sant Cugat, 
ens proposem treballar a nivell educatiu amb els nens, nenes, joves, les seves famílies 
i el professorat per una Nova Cultura de l’Aigua que promogui la comprensió del paper 
de l’aigua en el món i la construcció d’accions col·lectives cap a l’ús racional i 
sostenible de l’aigua. 

2. Consolidar l’educació per la sostenibilitat a partir del treball a l’hort: També 
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ens proposem seguir mantenint i potenciant l’hort escolar com un tret identificatiu de 
les escoles de Sant Cugat que ens lliga al territori, ens arrela al municipi i a realitats 
com el parc rural de la Torre Negra. Els horts escolars són una eina didàctica que ha 
d’aconseguir implicar les comunitats escolars en els reptes de la sostenibilitat, 
especialment els relatius a l’aigua. En aquests horts, apart de l’Ajuntament, han 
invertit diners, esforç i il·lusió les AMPAs, i és important respectar i mantenir aquesta 
feina educativa.

3. Incorporar solucions tècniques per a l’estalvi d’aigua: Volem superar la 
contradicció a nivell de valors que afecta la nostra tasca educativa: d’una banda 
s’educa en l’estalvi d’aigua i d’una altra l’alumnat veu com els edificis i instal·lacions 
escolars no són gens eficients en l’ús de l’aigua en general. Alguns centres escolars 
hem introduït dipòsits d’aigües pluvials, airejadors-estalviadors a les aixetes i altres 
mecanismes quan ha estat possible. És important acabar aquesta tasca a tots els 
edificis i instal·lacions escolars. La nostra tasca serà continuar treballant 
educativament i serem transparents en com accedim a l’aigua. 

Què proposem en l’àmbit polític?

4. Valorar l’especificitat dels horts escolars: Demanem que l’administració faci un 
esforç per afinar més en la seva promulgació de mesures o en la seva aplicació per tal 
de distingir l’ús educatiu prioritari dels horts escolars per sobre d’altres realitats com 
són els jardins -fins i tot els escolars-, camps d’esport (golfs o altres). També veiem 
que és important distingir entre els jardins escolars i els horts, especialment. 

5. Desenvolupar mesures d’implantació de sistemes tècnics d’estalvi d’aigua a 
les escoles: És important reaccionar davant d’aquesta situació tot demanant la 
priorització al Pla d’Escoles de 

• la implantació de sistemes tècnics d’estalvi d’aigua als edificis i de 
• recaptació o altres tècniques que permetin diversificar l'entrada d'aigua pel reg 

dels horts (fonts alternatives d’abastament), de manera que les situacions 
futures de sequera no impedeixin l'activitat dels horts. Aquests sistemes han 
d'adequar-se a cada realitat i poden ser pous, recollides pluvials municipals, 
trasllat amb cubes des de plantes de depuració d'aigües residuals, o aquelles 
solucions més adequades.

6. Desenvolupar mesures per poder regar els horts escolars durant l’estiu 
2008:  Davant de la possibilitat de que a l’estiu hi hagi unes condicions excessivament 
dures pel manteniment de l’hort, demanem que aquestes mesures contemplin la 
necessitat de mantenir l’activitat amb els casals d’estiu i reprendre-la a la tornada al 
setembre de 2008. 

7. Potenciar un model de ciutat sostenible en relació a l’aigua: Plantegem la 
necessitat d'un canvi de model de ciutat que faci front de manera clara els reptes 
socioambientals actuals i fomenti escenaris de sostenibilitat: cal canvis de vegetació, 
estudis profunds sobre les possibilitats de diversificar l’accés a l’aigua al municipi, 
mecanismes d’estalvi col·lectius, etc.

Grup d’Educació per la Sostenibilitat al Llarg de la Vida 

Sant Cugat del Vallès, Abril 2008
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CEIP Catalunya
CEIP La Floresta
CEIP Turó Can Mates
CEIP L’Onzena
CEIP Ferran i Clua
IES Angeleta Ferrer
IES Joaquima Pla Farreras

EB Gargot
EB Cavall Fort
CEIP L’Olivera
CEIP Gerbert d’Orlach
CEIP Pi d’en Xandri
CEIP Pins del Vallès

3. Conversa sobre el tema

Pepa: als centres educatius i al grup hem estat reflexionant a fons 
sobre l’ús de l’aigua a Sant Cugat: jardineria, escola, casa. Sabem que 
hi ha molta quantitat d’aigües subterrànies. Voldríem saber si es coneix 
a fons, si es poden aprofitar. Igualment amb les pluvials: algunes ja es 
canalitzen: on van?

Joan Recassens: Algunes pluvials s’aprofiten ja fa anys. Ens varem 
trobar que hi havia massa gespa i poca vegetació autòctona. Per això el 
consum d’aigua era molt elevat i s’ha anat substituint la vegetació per 
d’altra més autòctona i per grames i altres tipus de “gespes”  que 
necessiten menys aigua, aprofitant també les aigües subterrànies. 

Mariona: hi ha qüestions urgents i d’altres més a llarg termini. Les 
mesures d’estalvi d’aigua, el canvi de model de ciutat, o el fet de no 
perdre els horts durant aquest estiu. Cal pensar com reaccionar per 
passar l’agost. Durant el curs, com es veu en els pòsters, l’activitat 
educativa ha fet possible que arribés aigua als horts tot i haver tancat 
les aixetes.

Natàlia: A l’agost, a més, les escoles estan tancades i no hi ha activitat.

Germán del Río: Cal pensar que es gasta molt poca aigua. Nosaltres 
portem molts anys amb l’hort, i en el nostre cas per exemple no 
regarem aquest agost, però estem parlant de quantitats d’aigua molt 
baixes. Lo important és que es tracta d’una eina didàctica que interessa 
molt que segueixi endavant. 

Bibiana: Educativament fem un treball que no és fàcil, perquè del 
respecte a la natura acabem amb accions com el fet de reutilitzar l’aigua 
dels menjadors, que és una activitat molt repetitiva, i moltes altres. 
Però ens trobem que els edificis no tenen reguladors a les aixetes o 
altres mecanismes (les cisternes dels vàters, etc.), i ens posa davant 
d’una dicotomia. És difícil explicar-ho als infants davant de la realitat 
social que ens trobem: piscines que es buiden i l’aigua es perd... 
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JR: En aquest tema els infants educaran els pares i mares.

GR: Hem d’aprofitar la sequera per treballar amb els infants. 

Kevin: Una de les eines de treball ha estat l’Agenda 21 Escolar. Hem 
pogut reaccionar per exemple al CEIP Ferran Clua amb mesures com 
recollides d’aigües pluvials. Aquestes mesures tècniques s’emporten tots 
els diners, i no en queden per l’actuació més didàctica. Té sentit 
funcionar així? Potser en un primer moment sí, però lo bo seria anar 
estenent els resultats de les ecoauditories a tots els edificis escolars, de 
manera que es vagin implementant els mecanismes d’estalvi d’aigua (o 
d’energia en altres casos), de recollida d’aigua de pluja i tal, sense 
esperar que una escola rebi el programa. 
L’agenda 21 Escolar hauria potser de canviar en aquest moment.

Esther Salat: ja parlarem amb la responsable de medi ambient perquè 
aquest programa s’actualitzi.

Carme Delgado: per una altra banda, nosaltres tenim la part didàctica 
per la mà, però són les mesures tècniques les que estan a les vostres 
mans. Per això hem vingut.

Germán Llerena: Jo puc informar que la brigada de l’Ajuntament, a 
petició de l’Oficina Sant Cugat Sostenible, s’ha posat a estudiar les 
mesures d’estalvi d’aigua que caldria posar als edificis escolars, i faran 
un pressupost per cada escola. Hi ha uns diners posats, però caldria un 
suport polític clar i segurament més diners. Aquí no entren les recollides 
d’aigües pluvials. 

Mari: Les Escoles Bressol ens trobem tot sovint marginades d’algunes 
actuacions municipals pel fet d’estar al Patronat, i m’agradaria que us 
asseguréssiu de que es compta amb les EB en aquesta qüestió concreta. 
A les EB es podria dotar també de dipòsits, segurament petits.

Andrea: Necessitem suport per poder accedir a les convocatòries 
d’ajuts, perquè la feina ens sobrepassa.

JR: fa poc temps relativament que la societat es sensibilitza, i en canvi 
fa molt que l’Ajuntament fa coses. És qüestió de priorització a l’hora de 
fer els pressupostos. Ara estem en un moment en que els pressupostos 
no s’han aprovat i podríem fer més coses que si s’haguessin aprovat ja. 
És molt important la vostra tasca d’aprofitar la sequera de manera 
didàctica. L’Ajuntament pot fer actuacions petites però hi ha altres més 
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potents, com són les multes.

Recollim la petició i la traslladarem als responsables.

ES: I recollirem aquesta necessitat també de modificar el programa 
Agenda 21 Escolar. Per això és important que ens feu arribar aquestes 
propostes.

Us volem agrair la feina que esteu fent.

CD: Podríem concretar quines mesures es podrien prendre? Podríem 
lligar compromisos més concrets?

ES: Però abans cal que els tècnics ens assessorin sobre la viabilitat de 
les actuacions a fer. Sí recollim les propostes i parlarem amb la regidora 
de medi ambient. Us donarem una resposta.

[Es decideix explicar els pòsters mentre el Joan va a buscar a l’alcalde. 
Surt la idea de fer una exposició amb els pòsters que han quedat molt 
bé i són molt explicatius del que fa el grup. Igualment, les escoles 
voldrien rebre com a mínim el seu pòster, el del manifest i el mapa de la 
xarxa d’horts. Arriba l’Alcalde i comenta que està molt bé la idea de 
l’exposició].

ES (explica a l’alcalde): S’han trobat tots junts per treballar en xarxa. 
Així fan accions en comú, cosa que no és fàcil, representa un 
sobreesforç a la seva feina. 

Pepa Ruf: Els educadors ambientals de Sant Cugat estem treballant des 
de fa un any tots junts. Això és molt important.

Lluís Recoder: Jo, per exemple, no ho sabia. Podem fer l’exposició.

[S’explica que els pòsters expliquen amb imatges el que s’ha fet amb els 
horts i concretament en el tema de l’aigua. Es posen alguns exemples. 
També serveix per demanar una implicació de l’Ajuntament en diverses 
qüestions. Se li dóna un manifest].

GR: Demanem especialment que els horts continuïn durant l’estiu, pel 
tema de l’aigua.

PR: Hem aturat els regs. Ni els arbres es reguen. Des de secundària fins 
les Escoles Bressol.
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Natàlia Iurman: en el bon sentit de la paraula, veníem a veure si et 
portàvem a l’hort. 

Francesc, alumne de l’Angeleta: Nosaltres farem un estudi de 
recerca sobre l’aigua [l’explica].

LR: La iniciativa és molt bona. Coincideix amb la nostra sensibilitat, com 
sabeu hem fet els primers horts municipals. Alguns eren per gestionar-
los per les escoles. 
 
[Acaba la reunió. L’Ajuntament es queda els pòsters. Pensarà com fer 
l’exposició i respondrà les preguntes fetes].

La propera reunió és a les 17:30h a la Torreblanca, com sempre:
 

Ens trobem a la Torreblanca, 
a les 17:30h

el dia 21 de maig de 2008.

Sant Cugat del Vallès, 30 d’abril de 2008
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