
MANIFEST ESCOLA VERDA 

Aquest és un manifest basat en la carta de les responsabilitats de la 

conferència internacional CUIDEM EL PLANETA portada a terme a Brasil el 

2010.  

Nosaltres, nens , nenes i joves d’aquest col·legi, us convidem a compartir la 

responsabilitat de cuidar el planeta. 

Som conscients dels reptes mediambientals als que s’enfronta  la Terra. Si 

volem millorar el nostre món i el volem més verd i sostenible,  aleshores 

haurem de dur a terme una sèrie d’accions i responsabilitats que són les 

següents: 

1- Sensibilitzar i informar les persones sobre l’ús eficient i responsable 

de l’aigua, l’energia i els recursos biològics i minerals, millorant així 

els nostres propis hàbits de consum així com els de tots. 

2- Reduir, a fi de parar, la contaminació de l’aigua , amb el suport i 

l’acció del govern , de les empreses, dels agricultors i altres entitats. 

3- Informar i estimular a la gent perquè redueixi les emissions de gasos 

d’efecte hivernacle, a través de l’ús de totes les energies renovables, 

contant amb el suport del govern, quan sigui possible, per accions que 

puguem posar en pràctica. 

4- Estimular una agricultura sustentable, conscient i menys impactant 

social i ambientalment promovent l’educació rural per a posar en 

pràctica formes més eficients de l’ús de recursos, assegurant la 

seguretat alimentària. 

5- Cuidar el medi ambient, enfortint i aprofundint en els projectes 

d’educació, invertint en la participació dels joves i en les seves 

capacitats en la presa de decisions, transformant comunitats i 

escoles d’aprenentatge i exigint que sigui respectat. 

6- Crear grups ecològics, en escoles i comunitats, que protegeixin, 

preservin i valorin la biodiversitat, cuidant els ecosistemes per a 

contribuir amb la sostenibilitat de la biosfera, utilitzant els recursos 

naturals de forma racional. 

7- Fomentar el consum adequat i la política de les 5Rs ( REFLEXIONAR, 

REBUTJAR, REDUIR, REUTILITZAR I RECICLAR) adaptant-t’ho a la 



vida diària, constituint d’aquesta manera, societats i estils de vida 

sostenibles. 

8- Reduir l’ús de les energies impactants, conscienciant i mobilitzant a la 

societat sobre l’ús de mitjans de transport ecològics, respectant els 

canvis que aquestes noves actituds portaran. 

9- Implementar perspectives i valors ambientals amb la fi de millorar el 

punt de vista de la gent, per a estimular una ciutadania activa. 

 

Avui i aquí, infants, joves i adults presents en aquest acte tan important 

per al nostre col·legi, ens comprometem a dur a terme, en la mesura que 

sigui possible, aquestes accions i a assumir aquestes responsabilitats. 

Necessitem actuar ara, des de les nostres cases i des de la nostra 

escola.  

Per això hem pres el compromís de ser ESCOLA VERDA. Una escola 

verda més dintre l’entramat de xarxes d’escoles verdes, una més per 

millorar i cuidar el món, una escola més per construir una Terra més 

sostenible, en definitiva UN MÓN MILLOR. 

 

 

 


