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Mig centenar d’escoles
s’adhereixen a l’Agenda 21

El Grup Intergovernamental d’Experts
sobre el Canvi Climàtic de l’ONU ha
anunciat de manera clara i contundent
que hi ha un canvi climàtic, que és
causat sobretot per les emissions del
gas CO2 (diòxid de carboni) que es
produeixen principalment quan
cremem petroli, carbó i gas, i que per
sort encara som a temps de frenar
l’escalfament a uns límits que siguin
suportables. Cal deixar d’emetre CO2
i com més aviat millor. Catalunya ha
decidit, a l’estil d’Europa, ser
capdavantera en la reducció
d’emissions i posar en marxa un
conjunt de polítiques i d’actuacions
eficaces. Actuacions pensades per a
les empreses que més contaminen
però també per a la resta d’emissions
que depenen de com ens desplacem,
de com il·luminem i climatitzem
habitatges i oficines, del que consumim,
de com separem els residus, etc.

La Paeria posa a disposició dels col·legis
materials de suport; orientacions pràctiques i
recursos específics; un servei d’informació,
comunicació i assessorament tècnic i pedagògic,

Des de l’Agenda21 de Lleida recollim
les opinions de molts ciutadans que
desitgen i aposten per una Lleida més
sostenible.

posa't en contacte
agenda 21@paeria.cat
tel. 973 70 04 55

Escolars de Lleida en l’acte d’adhesió al document.

personalitzat i continuat i cursos de formació
específica adreçada a tot el professorat interessat.

L’Ajuntament regala
300 contenidors a Cuba
Els regidors
Ball i Barberà
es van reunir
amb el
president de
l’Associació
Amics de Cuba
de Lleida.

Ass. Amics de Cuba

Ens calen canvis urgents: necessitem
màquines millors que embrutin menys,
ciutats millors (amb poca presència
del vehicle privat, un dels principals
emissors), cases millors (perquè gastin
molt poc i aprofitin al màxim l’energia
entrant); però també, en el seu conjunt,
persones disposades a canviar els
seus hàbits.

digues la teva...

Hermínia Sirvent

Després d’un estiu de bonança climàtica, i de les primerenques nevades
als Pirineus, podríem dubtar si realment
existeix o no aquest tan anunciat canvi
climàtic. Tot i experimentar canvis de
temperatura que s’allunyen del que
considerem “normal”, un fet ja constatat
és que, globalment, la Terra s’està
escalfant, i cada cop més.

La proposta s’adreça a tots els centres escolars
d’educació infantil, primària, secundària,
d’educació especial, etc. de la ciutat de Lleida.
Les escoles desenvoluparan els projectes durant
el curs 2007-2008 amb l’objectiu que al juny
de l’any vinent es puguin presentar les memòries
de cadascun. Tots els treballs tenen en comú
el fet de ser un procés participatiu, de revisió
dels plantejaments i les pràctiques educatives
i de compromís en algunes accions de millora
amb relació al medi ambient i la sostenibilitat,
sovint del mateix centre.

cooperació

Però... hi ha o
no hi ha canvi
climàtic?

Un conjunt de 48 col·legis de Lleida s’han adherit
enguany a l'Agenda 21 escolar per tirar endavant
projectes que fomentin la sostenibilitat a la
ciutat i el respecte al medi ambient.

L’Ajuntament de Lleida donarà 300 contenidors de brossa de residus sòlids urbans en
desús que seran utilitzats a la ciutat d’Havana
Campo, a Cuba. Per tal d’organitzar l’enviament es van reunir la regidora de Drets Civils,
Cooperació i Immigració, Rosa Ball, i el regidor de Medi Ambient i Horta, Josep Barberà,
amb Lluís Companys Insa, president de l’Associació Amics de Cuba de Lleida. Pròxi-

mament se signarà un conveni per formalitzar
la col·laboració que preveu la donació
d’aquestes unitats, tot i que s’espera ampliarla un cop feta aquesta primera tramesa a Havana Campo. D’altra banda, Amics de Cuba
encetarà una campanya de recollida de material escolar per a aquest país, juntament
amb altres entitats, que es durà a terme a diferents centres cívics cedits per la Paeria.

