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Deu centres educatius signen un
compromís amb l’Agenda 21
Faran una ecoauditoria a les escoles i instituts, i desenvoluparan accions per fer-los més sostenibles
Les escoles i els
instituts treballaran
en diversos àmbits:
l’energia, l’aigua, el
consum, els residus, la
mobilitat i el medi urbà
i natural

L’Agenda 21 Escolar és
una de les iniciatives
previstes en el Pla
director d’educació
ambiental de
L’Hospitalet, elaborat
per mestres i educadors

Representants de deu centres

l’Agenda 21 Escolar. La signatu
ra d’aquest compromís significa
a
que les escoles i els instituts
m
implicats proposaran i desen
b
voluparan actuacions per fer els
i
centres més sostenibles.
e
Els deu primers centres de
n
la ciutat que han decidit pren
t
dre aquest compromís són Sant
Josep el Pi, Patufet Sant Jordi,
Ramon y Cajal, Pare Enric d’Ossó,
Joan XXIII, Sant Jaume, Bellvitge,
Mercè Rodoreda, Santa Eulàlia i
Rubió i Ors.
El primer pas que han de fer les
escoles i instituts és realitzar una
ecoauditoria per conèixer quina és
la situació actual del centre. Poste
riorment s’elaborarà una proposta
d’actuació i per últim s’avaluarà el
seguiment del projecte i el grau
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m
educatius i l’alcalde de la ciutat,
e
Celestino Corbacho, han signat
d
el compromís per desenvolupar
i

L’alcalde i els regidors d’Educació i de Medi Ambient amb representants de les escoles

d’efectivitat. L’Agenda 21 Escolar vol
fer partícip tota la comunitat edu
cativa: alumnes, pares, professors
i treballadors. Per desenvolupar
l’Agenda 21, els centres educatius
comptaran amb material que ha
elaborat l’entitat educativa El Ca
salet, que també ofereix un servei
d’assessorament i monitoratge.
Les actuacions s’han dividit en

Se instalan los últimos tramos de las escaleras mecánicas
de la avenida de Can Serra
Los dos últimos tramos de escaleras mecánicas instalados en la avenida de
Can Serra, entre los números 44 y 54 son sólo de subida y están junto a la
plaza de la Carpa. Ahora queda por instalar un último tramo que comunicará
el lateral y la vía principal de la avenida de Can Serra y un ascensor en la
calle de Peníscola cuya instalación está prevista para finales de enero.

La Generalitat ampliará
la estación Hospital de
Bellvitge de la Línea 1
La obra se llevará a cabo para am
pliar la cola de maniobras de la
estación del Metro, necesaria para
acoger el aumento de trenes que
causará la futura conexión entre las
Líneas 1 y 9. Las obras significan
una ampliación de 515 metros lo
que permitirá estacionar 18 trenes
en vez de los 8 actuales. El coste
de las obras es de 30 millones de
euros y se iniciarán este año.

Últimos días para
colaborar con la caravana
de ayuda al Sáhara
La campaña solidaria para recoger
azúcar, aceite y lentejas para la Cara
vana Catalana de ayuda humanitaria
para el pueblo saharaui finalizará el
31 de diciembre. Los productos se
pueden llevar a la Asamblea Local de
la Cruz Roja, calle de Miquel Peiró, 47,
de lunes a viernes de 10 a 20h y a la
Asociación de familias solidarias con
niños saharauis, calle Primavera 2,
martes y jueves, de 18 a 21h.

Campaña del Institut Català de la Salut para vacunar de
sarampión a niños y niñas de entre 9 y 15 meses
El departamento de Salud ha decidido vacunar de sarampión a 32.578
menores de entre 9 y 15 meses de la región metropolitana de Barcelona
después de detectarse a finales del año pasado 89 casos confirmados de
esta enfermedad, que estaba prácticamente eliminada. Ante la reaparición
del sarampión se ha avanzado la edad de vacunación.

diversos àmbits: energia, aigua,
consum, residus, mobilitat i medi
urbà i natural. Cada escola decidirà
en quins àmbits vol incidir.
El procés d’elaboració de l’Agen
da 21 Escolar es va obrir al maig
passat, amb la presentació als direc
tors i als caps d’estudi dels centres
del material pedagògic necessari
per desenvolupar aquest projecte

de sostenibilitat mediambiental.
L’Agenda 21 Escolar és una ini
ciativa prevista en el Pla director
d’educació ambiental de L’H, aprovat
pel Ple municipal l’any 2005. El pla,
que s’estendrà fins el juny de 2011
impulsat per l’Àrea de Medi Ambi
ent i Sostenibilitat, ha estat elaborat
per la societat La Vola, per polítics i
tècnics municipals de les àrees que

desenvolupen alguna activitat del
programa i per representants de les
entitats que formen part del Consell
Municipal de la Sostenibilitat, del
Consell Escolar Municipal i d’altres
associacions.
Per a l’alcalde Celestino Corba
cho, “cal agrair a les escoles que
prenguin un compromís públic de
treballar per la sostenibilitat. Fa anys
que es parla de la necessitat de
prendre mesures mediambientals,
però ara ja es parla dels símptomes
patents del canvi climàtic i dels seus
efectes nocius. És un problema glo
bal però sobre el qual hem d’actuar
localment”.
Corbacho ha insistit en la impor
tància de treballar la sostenibilitat
des de les escoles per tal que els
nens i els joves tinguin consciència
crítica i cura del medi ambient.
“Aquesta motivació i aquest com
promís és segur que els transmetran
als adults”, ha afegit. # núria toril

