
Assistents:
Ana Valderrama 
Carme Navas 
Mavi Antas
Andrea Codó 
Germán del Río
Àngels Tomàs
Práxedes González
Pepa Ruf
Mariona Espinet
Núria Farré

Carme Delgado
Núria Puigdomènech
Sílvia Álvarez
Assumpta Bonet
Germán Llerena 
Natàlia Iurman 
Alicia Peratto
Laura Pérez-Moreno
Montserrat Palouzié 
Maura Aragay

S’excusen la Isabel, la Roser, la Núria, la Laura, el Pablo, el Francesc, el 
Kevin i l’Anna R. 

Ordre del dia: 

1. Intercanvi de material i de germinats. 
2. Presentació de la Maura Aragay (Oficina Sant Cugat Sostenible) de 

la situació de la sequera. 
3. Actuacions fetes als centres i altres idees per reaccionar.
4. Plantejament propera reunió.

1. Intercanvi de material i germinats
• La Mavi i la Mariona porten contes.
• Els germinats estan boníssims! I han fet molt bona 

germinació.
• Hi ha un “llit germinador” interessant.
• Es reparteix un dossier amb:

i. Notícies sobre la sequera per introduir el tema a 
classe,

1. de     Cugat.cat  , una plataforma interessant per lo 
local. Unes quantes notícies d'aquests dies.
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ACTA DE LA VUITENA REUNIÓ DEL GRUP DE TREBALL D’EDUCACIÓ PER LA 
SOSTENIBILITAT AL LLARG DE LA VIDA a Sant Cugat del Vallès, Curs 2007-8

Torreblanca, Sant Cugat del Vallès, 20 de febrer de 2008

http://agroecologiaescolar.files.wordpress.com/2012/05/55noticia_sequera4.pdf
http://agroecologiaescolar.files.wordpress.com/2012/05/54noticia3.pdf
http://agroecologiaescolar.files.wordpress.com/2012/05/53noticia2_reportatge.pdf
http://agroecologiaescolar.files.wordpress.com/2012/05/52noticia1.pdf


2. de   20 Minutos, breus i amb foto
3. N’hi ha del 2008... i del 2005! La situació es 

repeteix (“alumnes     porten     aigua     a     l  ’  escola     des   
de     casa  ”)

ii. Decret   de Sequera i Ban     Municipal  , consells.
iii. Documents de la història de la sequera i situació     dels   

embassaments. 

2. Presentació de la Maura de l’Oficina Sant Cugat Sostenible: 
Quina és la situació de sequera? Què s’ha prohibit? Quines 
alternatives es proposen? 

Breu explicació del que és l’Oficina Sant Cugat Sostenible, un recurs a 
l’abast de tothom que trobareu a: 
http://www.oficinasostenible.santcugat.cat/ i a Ajuntament pl. Vila, 1 
(entrada per c/ Dos de maig, 33) 08172 - Sant Cugat del Vallès Tel. 93 
565 70 98

Explicació del decret de sequera:

“El Govern va aprovar amb data 3 d'abril de 2007 el Decret de mesures excepcionals i 
d'emergència  per  a  la  gestió  dels  recursos  hídrics  com a  mesura  de  prevenció  per  tal 
d'assegurar al màxim els usos de l'aigua per a l'abastament de la població davant l'escenari 
de sequera que es preveia per al 2007”.

(De la web de l’Agència Catalana de l’Aigua ACA)

L’1 de febrer es va entrar a “l’estat d’excepcionalitat 2”  que preveu el 
decret perquè els embassaments estan al 22% de capacitat. Això 
implica unes prohibicions:

(del web de l’Oficina Sant Cugat Sostenible)
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Conjunt de pràctiques que NO poden usar aigua apta per al consum humà de les xarxes 
d'abastament

1. Reg de jardins, prats, horts, zones verdes i esportives, de caràcter públic o privat. 

2. Reg o aigualeig de vials, carrers, sendes i voreres, de caràcter públic o privat. 

3. Emplenament de piscines, estanys i fonts públiques i privades 

4. Fonts de consum humà que no disposin d'elements automàtics de tancament. 

5. Rentat de mànega de tota mena de vehicles exceptuant l'efectuat per una empresa 
dedicada a aquesta activitat. 

http://agroecologiaescolar.files.wordpress.com/2012/05/71anunci_febrer2008.pdf
http://agroecologiaescolar.files.wordpress.com/2012/05/69ban_sequera_2008.pdf
http://agroecologiaescolar.files.wordpress.com/2012/05/67noticia2005d_20minutos.pdf
http://agroecologiaescolar.files.wordpress.com/2012/05/67noticia2005d_20minutos.pdf
http://agroecologiaescolar.files.wordpress.com/2012/05/66noticia2008c_20minutos.pdf
http://agroecologiaescolar.files.wordpress.com/2012/05/65noticia2005c_20minutos.pdf
http://agroecologiaescolar.files.wordpress.com/2012/05/64noticia2007a_20minutos.pdf
http://agroecologiaescolar.files.wordpress.com/2012/05/63noticia2008b_20minutos.pdf
http://agroecologiaescolar.files.wordpress.com/2012/05/62noticia2005b_20minutos.pdf
http://agroecologiaescolar.files.wordpress.com/2012/05/61noticia2008a_20minutos.pdf
http://agroecologiaescolar.files.wordpress.com/2012/05/60noticia2005a_20minutos.pdf
http://agroecologiaescolar.files.wordpress.com/2012/05/59dades_embassaments.pdf
http://agroecologiaescolar.files.wordpress.com/2012/05/59dades_embassaments.pdf
http://agroecologiaescolar.files.wordpress.com/2012/05/58historic_decret_sequera.pdf
http://agroecologiaescolar.files.wordpress.com/2012/05/57prorroga_decret_sequera2007.pdf
http://agroecologiaescolar.files.wordpress.com/2012/05/56decret_sequera2007.pdf
http://www.oficinasostenible.santcugat.cat/


Això evidentment xoca amb la dinàmica d’horts escolars que treballem 
al grup. Es poden buscar alternatives sempre que no impliquin regar 
amb aigua potable de la xarxa, com ara portar aigua d’estacions 
depuradores d’aigües residuals, regar de pous, o de dipòsits de pluvials, 
o estalviar aigua domèstica i fer-la servir pel reg. El Decret estableix un 
màxim de 270 l/hab/any d’11 metres cúbics per trimestre (que es pot 
comparar amb la factura de SOREA, que també és bimensual), i el que 
s’estalviï d’això es pot recollir per els usos que siguin necessaris. Això a 
la pràctica significa que legalment sí es pot regar –si no parlem de 
consums molt exagerats- amb l’aigua que no arriba als 11m3.  

Però les alternatives, com en qualsevol altre recurs, no poden assumir 
els nivells de consum habituals (especialment a Sant Cugat), i sempre 
cal estalviar molt, fer un canvi important en el consum d’aigua, per fer-
les viables. Per tant, és necessari plantejar-se aspectes importants com 
piscines i jardins: cal reduir el consum d’aigua, no només amb gota a 
gota, sinó canviant de plantes. 

La situació pot empitjorar. Es calcula que, si no plou, al març arribarem 
a l’estat d’emergència 1 i al juny al 2. A la taula que hem donat, es veu 
com les restriccions seran cada vegada més importants.

Estat embassaments Dotació màxima 
aigua domèstica

Emergència  1 Entre el 15% i el 20 % 230 l/hab/dia
210 l/hab/dia

Emergència 2 entre el 10% i el 15% 180 l/hab/dia
130 l/hab/dia

(previsions del 4 de febrer)

Amb l’estat d’emergència 1 hi haurà les primeres restriccions a grans 
consumidors, i amb el 2 ja domèstiques. El control es farà via rebut de 
l’aigua.

Com que cada vegada serà menys excepcional aquesta excepcionalitat, i 
haurem de conviure cada vegada més amb restriccions d’aigua, cal 
plantejar-se:

o Canvi d’hàbits que permetin reduir significativament l’aigua que 
consumim per habitant i dia.

Grup de Treball Educació per la Sostenibilitat, Sant Cugat-2008. 
Document 70: acta de la vuitena reunió
Pàgina: 3

http://agroecologiaescolar.files.wordpress.com/2012/05/69bisrecursos_hidrics_murria.pdf


o Canvi de vegetació, de plantes ornamentals.

o Treure l’aigua de pous o de pluvials (no vol dir que sigui sempre 
possible ni recomanable).

L’Ajuntament rega amb aigua freàtica des de l’1 de novembre, i ara rega 
només lo molt imprescindible. Hi ha 3 recollidors de pluvials municipals. 
La neteja municipal, per ara, ha reduït molta aigua, però quan sigui 
temps d’al·lèrgies ja serà més difícil.

3. Actuacions fetes als centres i altres idees 

Discussió 

o La nostra pretensió com a grup es pot anar en orris? 
o Es discuteix molt sobre la coherència o no del decret, sobre el 

model de la ciutat que és molt insostenible... podem plantejar-nos 
diversos nivells: 

o Individual

o Escolar-educatiu

o Polític

o Hem arribat a aquesta situació a pesar de que portem temps 
treballant per l’estalvi. 

o És aquí que tenim aigua de l’aixeta, a moltes parts del planeta ni 
tan sols això.

o 11 metres cúbics no és significatiu, hauria de ser molt menys.

o A l’hort del Pi d’en Xandri ens ha agafat en un moment en què 
teníem planificat el sistema de reg! Ens hem de replantejar coses, 
i això que el gota a gota és un sistema d’estalvi d’aigua!

o Hem decidit treballar: quins punts tenim per l’estalvi d’aigua? 

o Aquests dies es fa difícil debatre amb els nens/es, a causa de la 
puja!

o Un nen de p4 em va dir: “a la cuina tenen un bidó d’aigua molt 
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gran per tu i per l’hort”. Ara portem aigua de casa i de la cuina per 
l’hort: en dos dies hem vist que omplim, i abans tota aquesta 
aigua la perdíem...

o No es pot saber quanta aigua cal per un hort, depèn de moltes 
coses. 

o Si es fan cobertures a l’hort, amb palla o matèria orgànica, cal 
molta menys aigua. 

o És important que els/les alumnes sàpiguen que l’escola estalvia 
aigua.

o Fa temps que es treballa el tema. Ara cal aprofitar per aprofundir-
hi, però cal també passar a casa aquesta consciència.

o El que passa és que, encara que ja ho sabíem, ara que estalviem 
de veritat estem recollint molta aigua!

o Fins que no te n’adones que no surt l’aigua de l’aixeta no ens 
conscienciem. 

o Sembla que no hi ha massa acord en quant a si l’alumnat està 
conscienciat o no. 

o Al Turó can Mates es recull l’aigua de rentades i es posen en 
garrafes; mesurem quantes plantes poden regar. De seguida te 
n’adones de la quantitat de garrafes que cal per regar. 

o Això es treballa al currículum; fem sumes, multiplicacions ... 
x5litres! Ho hem escrit.

o Cal que eduquem més? no fem prou amb l’estalvi d’aigua que 
promovem des de fa temps? Caldria incloure la sequera, obrir el 
tema?

o Podem educar a llarg termini. Com a escoles i ciutadans ens 
posicionem. Com escoles, com podem reaccionar educativament? 

o Què podem demanar a l’ajuntament? Cubes? Cisternes?

o És delicat regar amb aigües grises de la cuina, estan 
contaminades.
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o El decret ha estat poc fi i adequat a la realitat de les escoles i 
altres? No regar els horts és diferent que no regar jardins públics? 
No ha sabut distingir entre horts i jardins. De fet, aquesta 
“confusió” és bastant cultural, està arrelada. A Saragossa, després 
de les campanyes contra el transvasament de l’Ebre, parlen 
d’aigua “vida” i aigua “negoci”.

o La política de Sant Cugat és dolenta, però no cal oblidar-se de la 
part educativa. Podem actuar independentment:

o Creant hàbits

o Queixant-nos com escoles

o Avui estem parlant de l’aigua. L’any que ve... de què estarem 
parlant? Ens trobarem en crisis alimentàries, energètiques? Com 
reaccionarem llavors? Estem aprenent a reaccionar com a 
col·lectiu a quelcom que el canvi climàtic afavorirà cada vegada 
més. 

o L’Ajuntament ha d’optar on inverteix perquè en altres ocasions no 
ens quedem sense aigua: nosaltres? Els golfs?

o A l’escola bressol estem fent el “llibre viatger de l’aigua”: un llibret 
de comunicació entre families i escola, que és un quadern on 
s’apunten les accions i reflexions que es fan sobre l’aigua, i 
“viatja” cada dia a una família i es va fent col·lectivament.

o Cal crear una coherència entre el que es fa col·lectivament i 
personalment o a les famílies.

Podem organitzar la feina:

educativament:

una és les famílies, 

els més grans poden connectar amb les qüestions socials

que els nanos hi participin: tecnològica o no, qualsevol situació és 
interessant

cal tornar a plantejar el tema educativament, introduint el sema sequera 
i no només estalviar aigua. Es pot introduir a partir de contes, de 
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notícies

Lo polític no treu lo educatiu: els de secundària podrien anar als coles de 
primària a ajudar a posar els sistemes de reg gota a gota?

Els nanos han d’entendre què està passant

Amb les famílies!

Ens veiem en cor de fer alguna cosa? Que es pugui documentar. No 
només cal assumir l’estalvi d’aigua sinó també la sequera.

Cal parlar als claustres i parlar amb les famílies

Tenim temps fins el 9 d’abril

políticament:

o cal parlar amb l’ajuntament perquè els horts són importants
o cal demanar comptadors

o a Espanya la situació és dramàtica: l’agricultura no pot regar!

o Cal denunciar la política d’aigua de Sant Cugat! Lo primer és dir 
no a un consistori que està fent aquesta política d’aigua

o Cal saber distingir, igualment, que el decret surt d’una situació 
d’urgència i el fa la Generalitat per a tota la conca i que el ban 
municipal només la recull. L’ajuntament és qui fa el model de 
ciutat (un model de ciutat arrelat culturalment, per cert) i se li 
pot demanar canvis a llarg termini en quant al model de ciutat i 
“solucions” per a futures situacions (o per aquesta si es 
perllonga) perquè l’hort educatiu es consideri una necessitat i 
s’inverteixi en pluvials o altres possibilitats.

o Cal que proposem un text i parlar amb l’alcalde. 
o Que l’alcalde vingui a la propera reunió

o Cal fer un manifest per portar l’hort a l’alcalde

o Ens hem de presentar com a Grup ha de ser una cosa conjunta, 
meditada, cal fer una comissió
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o Fem una proposta, la fem córrer i demanarem una entrevista

4. Plantejament propera reunió

o Profes i mestres fem propostes als claustres, engeguem 
activitats i les portem el 9

o La Mariona i el German fan la proposta de carta i la fan 
córrer per mail

La propera reunió:
 

Ens trobem a la Torreblanca,
a les 17:30h (tot lo puntuals que puguem)

el dia 9 d’abril de 2008.
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