
167

Indicadors de Sostenibilitat de Barcelona. Informe 2016

Bona pràctica

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Descripció de la iniciativa

La Conferència Internacional de Joves Tin-
guem Cura del Planeta (CONFINT) és un 
procés global que convida joves de tot el món 
a reflexionar i actuar per millorar el planeta. 
La primera edició de la CONFINT va ser al juny 
del 2010 al Brasil i s’hi van trobar 400 joves 
de més de 50 països per debatre temes sobre 
medi ambient i canvi climàtic. D’aquesta 
trobada va sorgir la Carta internacional de 
responsabilitats dels joves, que és el full 
de ruta dels nois i les noies compromesos a 
construir un món més sostenible.

A Catalunya, la Conferència Internacional de 
Joves Tinguem Cura del Planeta es concreta 
en el procés Tinguem Cura del Planeta, que 
apropa la dimensió de la política ambiental 
a l’educació reglada. Mobilitza i compromet 
el jovent a analitzar i debatre els principals 
reptes socioambientals actuals amb la resta 
de la comunitat educativa. És un projecte de 
construcció de l’aprenentatge en el qual el 
jovent es reuneix i delibera sobre els temes 
proposats i escull representants que han de 
comunicar les idees acordades en diversos 
espais d’intercanvi.

Tinguem Cura del Planeta es planteja per 
a tres cursos escolars. Aquest període de 
temps permet, d’una banda, comprometre’s 
a dur a terme accions transformadores i, de 
l’altra, implicar altres agents en la realitza-
ció d’aquestes accions: govern, administració 
local, comunitat educativa, organitzacions o 
altres centres educatius. 

Tinguem Cura del Planeta
Un projecte per promoure la participació de 
l’alumnat de secundària en la millora del planeta

Per tal de facilitar el seguiment, s’estableix una 
proposta metodològica dels passos que cal 
seguir (a través d’una Guia metodològica), on es 
detallen un seguit d’objectius i fites que s’han 
d’aconseguir per a cadascun dels tres cursos:

• 1r curs. Diagnostiquem, planifiquem i actuem
Cal conèixer el centre i l’entorn i decidir quines 
responsabilitats i accions transformadores hi 
durem a terme.

• 2n curs. Millorem i impliquem
Analitzem les actuacions que encara no hem 
acomplert o que es poden millorar i ens cen-
trem a implicar-hi els actors del nostre entorn.

• 3r curs. Comuniquem i passem el relleu
Avaluem el canvi que ha fet el centre res-
pecte a les accions que s’havien escollit 
i diagnosticat durant el primer curs. Així 
doncs, mitjançant indicadors, comparem 
l’estat del centre al llarg d’aquests tres cur-
sos. És el moment de comunicar, dins i fora 
del centre, les millores que s’han aconseguit 
gràcies a la implicació de tothom.

Aquest procés és simultani a escala mundial 
amb altres centres i, per tant, es fan troba-
des d’intercanvi entre joves a escala catalana, 
estatal, europea i internacional. Aquestes con-
ferències són un punt rellevant de motivació per 
a l’alumnat i de millora de la qualitat de les pro-
postes. Enguany, i des del 2009, s’han celebrat 
cinc conferències catalanes, tres conferències 
estatals i dues conferències europees.
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https://vimeo.com/54429668
http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/documents-i-mes/document/4083/guiatinguemcuraplaneta.pdf
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Durant el 2016 es va celebrar la V Conferèn-
cia Catalana i la III Conferència Estatal. La 
V Conferència Catalana es va dur a terme el 
27 d’abril de 2016 a l’Espai Jove La Fontana 
(Barcelona) i hi van participar 130 joves de 32 
centres educatius d’arreu de Catalunya, 10 
dels quals eren de Barcelona: FEDAC Mare 
de Deu de la Mercè, Escola Pia Sant Antoni, 
Col·legi Sant Ramón Nonat, Escola Pia de Sar-
rià-Calassanç, Institut Joan Brossa, Escola 
Frederic Mistral, Escola Els Arcs, Institut 
Príncep de Girona, Col·legi Princess Margaret 
i Col·legi Pare Manyanet. Durant la jornada es 
van fer tallers, dinamitzats per experts, sobre 
consum responsable (Escola de Consum de 
Catalunya), biodiversitat (Departament d’Eco-
logia, Universitat de Barcelona), mobilitat 
sostenible (VAIC), malbaratament alimentari 
(Espigoladors) i qualitat ambiental (ZeroHub). 
També es van intercanviar i compartir les acci-
ons dutes a terme als centres sobre prevenció 
de residus, biodiversitat, contaminació acús-
tica, participació i canvi climàtic, etcètera. Per 
acabar, es van escollir els delegats que més 
tard van participar en la III Conferència Estatal 
a Logronyo, La Rioja. 

Per ampliar informació sobre totes les activi-
tats que es van dur a terme es pot consultar 
el web de la XESC a: http://www.escolaxesc.
cat/index.php/espais-d-intercanvi/confint/
confint-2017

La III Conferència Estatal es va celebrar del 
16 al 19 de novembre de 2016 a Logronyo (La 
Rioja) i hi van participar 120 joves de diverses 
comunitats (Albacete, Canàries, Catalunya, 
La Rioja, Palència, Madrid, Navarra i País 
Basc), 46 docents, 23 tècnics i 12 facilitadors. 
Al llarg dels tres dies, es van organitzar espais 
d’intercanvi on es van exposar les experièn-
cies dutes a terme i es va reflexionar sobre les 
“Claus per a una vida més sostenible”. Es van 
organitzar tallers d’“educomunicació” sobre 
com crear un rap, un vídeo o un còmic i es va 
elaborar un manifest. 

9

Per ampliar informació i saber-ne més es 
pot consultar el vídeo d’ESenRED: https://
esenred.blogspot.com.es/2017/02/video-de-la- 
confintlog2016.html

Objectiu del Compromís Ciutadà per la Soste-
nibilitat: Objectiu 9. Educació i acció ciutadana: 
de la conscienciació a la corresponsabilització 
amb coneixement de causa.

http://www.escolaxesc.cat/index.php/espais-d-intercanvi/confint/confint-2017
http://www.escolaxesc.cat/index.php/espais-d-intercanvi/confint/confint-2017
http://www.escolaxesc.cat/index.php/espais-d-intercanvi/confint/confint-2017
https://esenred.blogspot.com.es/2017/02/video-de-la-
confintlog2016.html
https://esenred.blogspot.com.es/2017/02/video-de-la-
confintlog2016.html
https://esenred.blogspot.com.es/2017/02/video-de-la-
confintlog2016.html
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Indicadors associats

130 joves de 32 centres 
educatius van participar en 
la V Conferència Catalana.

El 30% dels centres parti-
cipants en la V Conferència 
Catalana són de Barcelona 
(Escoles+Sostenibles).

75% d’increment de par-
ticipació dels centres de 
Barcelona des del 2011.

Durada: El projecte s’estén al llarg de tres cursos 
escolars i es van celebrant trobades per inter-
canviar les accions dutes a terme. Des del 2009 
s’han celebrat cinc conferències catalanes, tres 
conferències estatals i dues conferències euro-
pees. A la tardor del 2017 està previst fer una 
nova conferència catalana, a Barcelona.

Valors destacables de la bona pràctica: Inici-
ativa col·laborativa, pedagògica, innovadora, 
comunicativa, participativa, de treball en xarxa.

Impulsor: És un projecte de la Xarxa d’Esco-
les per la Sostenibilitat de Catalunya (XESC) 
i la coordinació es fa des de l’Ajuntament de 
Barcelona (Escoles +Sostenibles), el Depar-
tament de Territori i Sostenibilitat (Generalitat 
de Catalunya) i l’Ajuntament de Sant Feliu de 
Llobregat (Agenda 21 escolar de Sant Feliu).

Contacte: Secretaria tècnica de la XESC | Av. 
Diagonal, 523-525. 08029 Barcelona | 934 445 
000, extensió 4477 | xesc@gencat.cat | Secreta-
ria Barcelona Escoles +Sostenibles | La Fàbrica 
del Sol. Pg. de Salvat Papasseit, 1. 08003 Barce-
lona | 932 562 599 | escolessostenibles@bcn.cat 

Col·laboradors: ESenRED (Escuelas hacia la 
Sostenibilidad en Red), ONG Monde Pluriel.

http://www.escolaxesc.cat/
http://www.escolaxesc.cat/
mailto:xesc%40gencat.cat?subject=
mailto:escolessostenibles%40bcn.cat?subject=

