
Assistents:
Sílvia Àlvarez
Mavi Antas
Andrea Codo
Núria Farré
Pràxedes Gonzalez
Carmen Navas
Pablo Pascual
Laura Pérez
Mari Carmen Rabella

Anna Valderrama
Bibiana Fontanet
Àngels Tomas
Núria Fargas
German del Rio
Natàlia Iurman
German Llerena
Mariona Espinet

S’excusen la Mari, la Montserrat Palouzié, la Roser, la Pepa, la Núria 
Puigdomènech, el Francesc Carbó, la Isabel Alves i el Kevin. 

Ordre del dia: 

1. les accions que fem a les escoles arrel de la crisi de l’aigua (i que 
preferiblement implicava a les famílies)

2. el manifest que expressa la nostra visió i que farem servir a la 
reunió amb l’alcalde (entre altres)

3. Perspectives de futur: seguim l’any que ve?
4. Propera reunió.

1. Manifest
Es fa un repàs del manifest i surten diverses qüestions: 

• Sant Cugat som els que més gastem?
• Tenim molta capacitat d’estalvi? Podríem demanar que 

aquest esforç es faci permanent?
• Quin és el paper de la indústria?
• Pot produir-se un enfrontament entre veïns si comencem a 

denunciar-nos mútuament?
• Jo tinc un pou i no puc fer-lo servir. Costa molt legalitzar-lo. 
• SOREA i les altres companyies són una màfia que va 

aconseguir acabar amb les petites companyies d’aigua i ara 
estem molt a mercè d’elles.

• Per fer més permanent l’estalvi d’aigua als edificis escolars 

Grup de Treball Educació per la Sostenibilitat, Sant Cugat-2008.
Document 77: acta de la novena reunió

Pàgina: 1

ACTA DE LA NOVENA 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, 9 d’abril de 2008



caldria instal·lar mecanismes diversos. 
• Com a grup podem reclamar una implicació del Pla d’Escoles 

i altres instàncies amb el tema. Per ara, les Agendes 21 
Escolars que s’han fet sobre l’aigua ens serveixen de guia i 
model, i potser ja toca extrapolar els resultats i veure què es 
pot aplicar a tots els edificis municipals. 

• Cal reclamar estudis hidrogeològics del terme municipal que 
no existeixen, per saber quina capacitat d’aigües freàtiques 
existeix.

Sobre l’hort a l’estiu:
• És pedagògic, una eina didàctica, no és com els jardins. Cal que 

ho fem saber perquè no hi ha consciència d’això.
• Hem de remarcar que és l’objectiu del nostre grup.
• Cal fer evident la separació entre el jardí i l’hort.
• Es llencen molts litres d’aigua perquè els edificis no són eficients, 

i l’estalvi podria servir per regar. 
• Estem recollint l’aigua que llençaríem al menjador; això sortirà 

reflectit en els pòsters.
• Són dues aigües diferents les de netejar l’enciam i la de pluja. 

Necessitem aigua de qualitat per regar els horts (i no pels jardins, 
per exemple).

• Nosaltres ens adeqüem el reg, ens tornem a comprometre a 
mantenir l’hort i a estalviar en el seu reg.

• Si a l’estiu no es rega, ens carreguem els horts.
• Cal que ens reservin aigua.

La reunió amb l’Alcalde, després de trucades, queda pel 30 d’abril a les 
16:30h. Després no pot perquè té una reunió amb les directores/rs dels 
centres. 

2. Accions fetes

L’Angeleta explica els treballs de recerca que fan. En general, els pòsters 
no estan fets, estem a mitges. El canvi de data ens ha de servir per 
tenir-los llestos. 

Cal fer-los o enviar el material perquè es muntin a l’ajuntament o a la 
UAB. Ara hi ha un parell de nois de pràctiques de disseny que ens 
ajudaran a fer-los macos. Però cal fer fotos i textos senzills i clars que 
incloguin l’explicació de les accions fetes, a qui han involucrat (famílies), 
etc. 
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3. Qui continua l’any que ve?

Necessitem comunicar ja a l’Aurora del Servei Educatiu –  Centre de 
Recursos Pedagògics les persones i centres que s’apunten al grup en cas 
de que es vulgui fer una reedició. 

Està clar que es vol continuar, però en un primer moment es discuteix el 
tema que cal continuar treballant. 

Hem avançat en el tema hort. Hem de fer una recopilació del que hem 
fet, hem tocat diverses tecles i hem conegut persones i temes 
importants. Ens falta ara fer materials de treball amb l’alumnat.

El tema de l’aigua ens ha interromput en algun sentit el treball, però 
també és cert que la crisi de l’aigua ha entrat així en el tema de l’hort. 
Ja estalviàvem, però relacionàvem poc amb l’aigua en un sentit més 
ampli. Per tant, el que fem actualment és també hort. (En el futur, hi 
haurà altres crisis que entraran en els temes que treballem, com ara 
crisis energètiques o alimentàries).

En aquest sentit, continuar el treball no implica renunciar al treball en 
altres temes com residus o energia, i de fet el tema es pot obrir a 
l’alimentació, al menjador... 

Cal, a més, tractar amb la diversitat de situacions que tenim a les 
escoles. En algunes hi ha molta feina feta però no s’implica tota l’escola, 
en altres no s’ha començat a treballar però s’implicarà a tothom. 
L’intercanvi que es dóna en el grup ens ha de permetre aprendre 
mútuament.

És important a més la dimensió comunitària que li volem donar. 

Per tant, encara que hi ha altres temes relacionats importants, decidim 
continuar amb l’hort per acabar la feina començada. 

Apart, les escoles vivim el dia a dia de moltes situacions relacionades 
amb la sostenibilitat i fa temps que no ens fem sentir. En el fons, estem 
definint el tipus d’escola que volem pel municipi. 

Per ara, hi ha persones que ja tenen clar que sí continuaran. Per 
centres: Pins, Gerbert, Catalunya, Olivera, bressoleres totes (les cinc), 
11a escola. La resta s’ho pensen, en principi som prous perquè es 
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reediti el grup. I hi ha gent que s’apuntaran però no tenen clar en quin 
centre estaran, caldrà esperar. 

La propera reunió és amb l’alcalde:
 

Ens trobem a la Sala Ginesta de l’Ajuntament, 
c/Dos de Maig, 33

a les 16:30h (tothom que pugui ser)
el dia 30 d’abril de 2008.

Recordem els pòsters... 
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