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El millor residu és  

el que no es produeix 

 

 

El passat dimecres 24 d’octubre es va celebrar la X Jornada Intergeneracional 

COM MIMAR EL PLANETA? Cada acció suma! en el Casal de la Gent Gran de la Vall 

d’Hebrón amb la participació de l’alumnat de 3r d’ESO de l’IES Narcís Monturiol i 

persones grans dels diferents casals del districte d’Horta-Guinardó de Barcelona. Han 

estat més 100 persones amb la col·laboració del professorat de l’IES i dinamitzadors/es 

d’altres casals del mateix districte. Enguany hem tingut la col·laboració de dues entitats 

vinculades amb el medi ambient: WWF (Fons Mundial per la Natura) que és una 

organització a nivell mundial que vetlla per la conservació global del medi ambient, 

investigació i de defensa ambiental i, per altra banda, el Punt d’assessorament energètic 

d’Horta-Guinardó de l’Ajuntament de Barcelona que dóna assessorament en matèria de 

pobresa energètica, així com facilita orientació per millorar l’eficiència energètica de la 

llar optimitzant els recursos i reduint el sobrecost del serveis de la llum, aigua i gas. 

Aquest any hem celebrat el 10è aniversari de les jornades recordant les temàtiques que 

han unit persones de diferents generacions des del 2008 de manera interrompuda en el 

mateix Casal de la Gent Gran de la Vall d’Hebrón. L’amor, les amistats, la família, els valors 

o la sexualitat han estat alguns dels ponts escollits que han permès el diàleg entre 

persones adolescents i grans durant aquests deu anys. 
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En la taula inaugural de la jornada, hi ha participat Carmen Borreguero 

Tècnica de Serveis a les Persones i al Territori de l’Ajuntament de Barcelona que ha donat 

la benvinguda a totes les persones assistents, ha presentat la temàtica escollida per la 

10a edició i també ha explicat el funcionament de la jornada. Seguidament, el voluntari 

Javier Vega de l’entitat WWF ha ofert a les persones assistents una conferència 

introductòria didàctica i rigorosa sobre l’estat actual del nostre planeta posant exemples 

d’espècies animals que actualment ja estan extingides, així com la gran presència de 

plàstics en els mars i els riscos que això comporta per la fauna marina i la nostra 

alimentació, el temps necessari perquè un plàstic es desintegri, el canvi climàtic que ha 

estat l’únic que ha provocat l’ésser humà al llarg de la història, l’estat actual de l’Antàrtida 

i les conseqüències sobre l’augment del nivell del mar en una ciutat com Barcelona. Ha 

estat una conferència que ha animat els comentaris d’algunes persones assistents fent 

al·lusió a la necessitats dels actuals governs d’implicar-se en aquestes decisions per 

preservar el medi ambient i la importància de l’educació medio-ambiental en els centres 

educatius. Un professor de l’IES Narcís Monturiol va intervenir explicant les accions que 

estan duent a terme en el centre per promoure hàbits sostenibles i gestió eficient dels 

residus.  

 

 
 

Què vol dir mimar el planeta? Aquesta va ser la pregunta que vaig llençar al públic 

per reflexionar sobre el que està a les nostres mans per cuidar millor el nostre planeta. 

Per això, cada acció suma. Ser conscients que cada català genera 1 kg. de residus cada 

dia i 3,5 milions de tones de deixalles cada any només a Catalunya, és a dir, 9 vegades 

l’espai que ocupa el Camp Nou de Barcelona. La natura no genera residus ja que té una 

cadena circular; en canvi, els éssers humans generem residus que hem d’aprendre a 

reduir, reutilitzar i reciclar. La societat de consum, les noves tecnologies, els plastificats 

en els supermercats, el consum de bosses de plàstic, els productes d’un sol ús i el consum 

energètic són alguns dels aspectes que vaig abordar per tractar la temàtica de la jornada 

a un terreny assumible i proper en el nostre dia a dia. Tenir en compte la quantitat de 

residus a l’hora de comprar qualsevol producte és una bona forma de prevenció. No 

reciclar bé perjudica el medi ambient i es converteix en una despesa econòmica afegida. 

Seguidament, es va visionar un fragment de la pel·lícula futurista d’animació WALL·E 

(2008) que aborda la qüestió d’un planeta terra on no s’hi pot viure per la quantitat de 
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contaminació, residus i pol·lució i obliga als éssers humans viure viatjant per l’espai. Una 

sèrie d’imatges amb música instrumental van captivar l’atenció de les persones assistents 

per la combinació entre un planeta terra contaminat i, al mateix temps, suggerències per 

contribuir a mimar més i millor el planeta.  

 

Abans del descans, es va plantejar la distribució del públic assistents en 8 grups 

per diferents espais del Casal on buscaran respostes a la temàtica plantejada amb 

l’objectiu d’escoltar i crear noves solucions per poder cuidar millor el nostre medi 

ambient. L’activitat individual que han de dur a terme consisteix en trobar idees per 

reduir, reutilitzar i reciclar els redius que generem. Cada persona tenia una cartolina que 

havia de col·locar en un dels tres plafons que estaven ubicats a l’espai exterior de la plaça. 

Va ser una activitat molt participativa on, després del debat en grup, van compartir idees 

com REUTILITZAR la bossa, els mocadors de tela, la roba, pots de vidre per manualitats 

o l’aigua de la pluja per regar les plantes, REDUIR la compra d’aliments en envasos de 

plàstic, el temps de jugar a l’ordenador, utilitzar el transport públic, el consum innecessari 

o el consum de plàstic i RECICLAR l’oli o el paper. 

 

 
 

En les conclusions de la jornada, ha participat un dels tècnics del Punt 

d’assessorament energètic de l’Ajuntament de Barcelona que ha donat consells pràctics 

per reduir la despeses energètica a la llar, així com els criteris que s’han d’escollir per 

comprar electrodomèstics que suposen una major despesa energètica. El consum de la 

bateria dels telèfons mòbils ha despertat interès per part de les persones adolescents ja 

que acostumen a deixar-lo carregant durant tota la nit i, a part del consum energètic, 

malmet la bateria del propi telèfon. També ha donat senzills consells per ventilar la casa 

només durant deu minuts al dia o el cost energètic que implica deixar la nevera oberta 

més estona de la que és necessària. Seguidament, s’han comentat quatre de les set 

preguntes per grups que han anat sortint per exposar a la resta de grups de la jornada. 

Abans de compartir els seus comentaris, es va visionar un reportatge sobre el canvi 

climàtic que trobareu en la llista de links al finalitzar aquestes conclusions.  

 

1. Què feu per reduir deixalles? A l’hora d’anar a comprar, què és el que teniu 

en compte per reduir el volum d’escombraries?  
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Dos dels grups participants han exposat que el que tenen en compte per reduir 

les deixalles a l’hora de comprar és l’ús de bosses de tela abans de sortir de casa 

i, al mateix temps, es redueix el consum de plàstic de les bosses als supermercats. 

També han sortit els embolcalls dels entrepans on ha sortit una alumne de l’IES 

que ha ensenyat el que es pot comprar en el propi centre, els recipients de vida 

per col·locar la carn o el peix evitant els envasos de plàstic, comprar envasos de 

tamany familiar o substituir les càpsules de cafè per cafè molt.  

 

2. Creieu que hi ha residus que realment són evitables? Exposeu a quin tipus 

de residus ens referim. Si es poden evitar, què ens empeny a fer-ho?  

Comprar només per modes, l’ús excessiu de bosses de plàstic o les llaunes de 

refrescos han estat algunes de les idees que han aparegut. Arreglar un aparell 

electrodomèstic enlloc de comprar-ne un de nou i convertir residus en recursos 

han estat altres idees.  

 

3. Què feu per reutilitzar abans de convertir-ho en escombraries? Poseu 

exemples dels vostres hàbits.  

Portar l’oli al punt verd, anar a mercats de segona mà, aprofitar la roba d’altres 

persones o convertir les ampolles en recipients i torretes per les plantes han estat 

algunes de les idees que han sortit en dos dels grups participants.  

 

4. He substitut l’hàbit de comprar productes d’un sol ús per altres de llarga 

durada? Enumera aquests productes. 

Han exposat com a exemple la compra d’ampolles de vidre enlloc de plàstic, les 

copes menstruals o l’ús d’un filtre de recipients d’aigua de l’aixeta.   

 

 

 
 

En la clausura de la 10a jornada, ha participat Fernando Marin, conseller de 

Districte d'Horta-Guinardó que ha estat present durant tot el matí i ha destacat les 

aportacions de tothom qui ho ha fet possible ja que cada acció suma, agraint 

especialment a les dinamitzadores del Casal de la Gent Gran de la Vall d’Hebrón per la 

feina realitzada durant aquests deu anys de jornades i el compromís per part de l’equip 

docent de l’IES Narcís Monturiol any rere any. Moltes gràcies a totes i tots per fer-ho 

possible!  

 

Daniel Borrell Giró 

Psicòleg i formador 

www.quantumpsicologia.com 

http://www.quantumpsicologia.com/
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Links d’interès: 

 

• World Wildflie Fund 

Fons Mundial per la Natura 

https://www.wwf.es   

 

• Ajuntament de Barcelona 

Punt Assessorament energètic  

http://habitatge.barcelona/ca/serveis-ajuts/drets-energetics#PAE 

 

• Ajuntament de Barcelona 

Barcelona fa front al canvi climàtic  

https://www.youtube.com/watch?v=oyK16tyjsKI 

 

• WALL·E 

https://www.youtube.com/watch?v=nLx_7wEmwms&list=PLw9ulqwEaTTc8k68u

VB45yGcCmf2UrFaE 

 

• Reportatge 30 MINUTS  

“Plastificats”  

https://www.sostenible.cat/article/30-minuts-plastificats 

 

https://www.wwf.es/
http://habitatge.barcelona/ca/serveis-ajuts/drets-energetics#PAE
https://www.youtube.com/watch?v=oyK16tyjsKI
https://www.youtube.com/watch?v=nLx_7wEmwms&list=PLw9ulqwEaTTc8k68uVB45yGcCmf2UrFaE
https://www.youtube.com/watch?v=nLx_7wEmwms&list=PLw9ulqwEaTTc8k68uVB45yGcCmf2UrFaE
https://www.sostenible.cat/article/30-minuts-plastificats

