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Acte de Signatura de Compromís 

Agenda 21 Escolar de Lleida, curs 2019 / 2020 

Dimecres 20 de novembre 2019 

 

 

Un compromís pel Clima 

 

L’Acte de Signatura de Compromís amb l’Agenda 21 Escolar de Lleida vol simbolitzar la implicació 

de cada centre en desenvolupar el seu projecte ambiental, i el compromís de l’Ajuntament de 

Lleida, representat pel seu alcalde, de donar-los suport en aquest procés d’aprenentatge i 

sensibilització cap als valors de la sostenibilitat.  

Davant de l’emergència climàtica, l’Agenda 21 Escolar de Lleida, vol donar reconeixement a les 

mobilitzacions estudiantils que han sorgit des dels centres durant els darrere mesos, amb 

projectes i accions individuals per part dels centres com col·lectives sota el paraigua de les 

mobilitzacions internacionals Fridays for Future. A la nostra ciutat, Fridays for Future Lleida des 

del passat mes de març va sorgir per instar a les institucions de la Paeria a fer front als grans 

reptes que suposa convertir el canvi climàtic en un eix transversal de polítiques ambientals i de 

ciutat.  

En aquest context, l’Acte de Signatura de Compromís “Un compromís pel Clima” ha de 

capitalitzar les il·lusions i els esforços dels centres cap a la reflexió sobre les causes del canvi 

climàtic i fomentar una adaptació respectuosa amb el nostre entorn de la mà de la Paeria i 

contemplant la nostra implicació amb els Objectius del Desenvolupament Sostenible (ODS) i 

concretament el ODS 13 Acció pel clima.  

 

 

 

 

 

https://urbanisme.paeria.cat/sostenibilitat/A21E
https://www.fridaysforfuture.org/
https://twitter.com/f4flleida?lang=es
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
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ACTE “UN COMPROMÍS PEL CLIMA” AL SALÓ DE PLENS DE LA PAERIA 

Com cada any, organitzem un acte institucional en el qual sou convidats un nombre reduït de 

centres degut a les limitacions d’aforament del Saló de Plens.  

Alguns centres ja ens heu comunicat el vostre interès. Si esteu interessats a participar, ens podeu 

escriure a: agenda21escolar@paeria.es [Assumpte: Acte Signatura] i ens posarem en contacte 

amb vosaltres. Valorarem el vostre interès i la resta de criteris que habitualment utilitzem com: 

convidar a centres que fa anys que no són convidats, centres nouvinguts, etc.  

Els centres assistiran amb una representació d’entre 5 i 8 persones aproximadament (inclòs 

professors/es i membres familiars). 

Els membres participants al Saló de Plens s’han de comprometre a participar en l’ACCIÓ “Un 

Bosc pel Clima” descrita a continuació. 

 

ACTE “UN COMPROMÍS PEL CLIMA” ALS CENTRES 

Pels centres que no vulguin o no puguin assistir a l’Acte institucional us convidem com cada any 

a signar el diploma de compromís que us enviarem per correu postal. No cal retornar-nos aquest 

diploma. 

A més, us volem engrescar per realitzar la mateixa dinàmica que farem al Saló de Plens “Un Bosc 

pel Clima” inspirat en la proposta “El Bosc de la Vida” promogut per la Setmana Europea de la 

Prevenció de Residus. 

 

ACCIÓ “UN BOSC PEL CLIMA”  

Us convidem a reflexionar COM EL VOSTRE PROJECTE AMBIENTAL ES COMPROMET AMB EL 

CLIMA.  

Reflexionar sobre com els vostres projectes d’hort escolar, biodiversitat, mobilitat, reciclatge i 

consum, estalvi energètic i d’aigua contribueixen a fer de Lleida una ciutat més sostenible. 

Accions que tenen un efecte amb les persones i les seves conductes, les famílies i els seus hàbits, 

els centres i la seva organització o la ciutat i el seu funcionament, com a exemples. 

mailto:agenda21escolar@paeria.es
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Idees: 

- Quan em renti els dents, tacaré l’aixeta 

- Explicaré als meus pares com millorar la recollida selectiva dels residus 

- Intentaré consumir fruita de Lleida 

- Canviarem les llums de casa per unes de menys consum 

- Ens associarem amb una entitat o centre per treballar junt a la millora del medi 

ambient a Lleida 

Volem fer-vos reforçar la transformació social i ecològica de les petites accions que fem tenen 

al nostre entorn.  

Que heu de fer per realitzar “Un Bosc pel Clima”: 

1. Dinamitzar entre els alumnes aquesta reflexió  

2. Escriure i/o dibuixar en unes targetes preparades prèviament la resposta dels alumnes 

a aquesta pregunta. Aquestes targetes simbolitzen les fulles de l’arbre.  

a. Recomanem que la mida de les targetes sigui de 30 x 5 cm fetes amb paper o 

materials reciclats. 

b. Podeu fer un forat a un dels extrems per penjar les targetes. 

3. Cercar un lloc dins del centre per fer l’arbre i penjar les fulles. 

a. Els arbres podem ser de cartró, llistons de fusta, branques naturals o simbolitzar 

branques amb fills. 

4. Els centres convidant al Saló de Plens, han de portar a l’Acte les targetes dels membres 

participants preparades per penjar-les durant l’Acte. 

5. Voldríem recuperar aquestes targetes pels Actes de Cloenda d’aquest curs, per tant, us 

sol·licitem que les deseu fins llavors, si us plau!    

  

Podeu consultar AQUÍ les imatges de l’activitat “El Bosc de la Vida” del qual ens hem inspirat per 

realitzar aquesta acció. 

 

 

 

https://www.instagram.com/proyectoelarboldelavida/
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RECULL DE FOTOGRAFIES I TESTIMONIS 

Ens agradaria que els centres participants envieu una fotografia del vostre arbre a: 

agenda21escolar@paeria.es, assumpte: [ARBRE]. Farem difusió a la web i les xarxes! 

Si realitzeu alguna notícia a les xarxes, si us plau, no oblideu d’indicar que és una activitat 

organitzada per l’Agenda 21 Escolar de Lleida, #A21ELleida. 

Termini per l’enviament de fotografies i testimonis: dijous 5 de desembre de 2019. 

PROPOSTA - PROGRAMA DE L’ACTE DE SIGNATURA DE COMPROMÍS, CURS 2019-2020 

Data:  Dimecres 20 de novembre 

Hora: De 9.30 a 11.30h 

Lloc: Saló de Plens, Palau de la Paeria 

 

9.30 – 9.40h Recepció dels centres al Saló de Plens 

9.40 – 9.50h  Parlament de l’alcalde 

9.50 – 10.00h Benvinguda al programa de l’Agenda 21 Escolar de Lleida i explicació d’Un 
Bosc pel Clima. 

10.00 – 11.20 Signatura de Compromís dels centres convidats i participació a “Un Bosc 
pel Clima”. 

11.20 - 11.30 Espai reservat  
 

11.30 Fotografia col·lectiva 
 

  

 

 

 

Gràcies per la vostra col·laboració! 

 

 

Equip de l’Agenda 21 Escolar de Lleida 

Regidoria d’Habitatge i Transició Ecològica 

Ajuntament de Lleida 

mailto:agenda21escolar@paeria.es

