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“LA TERRA no és una herèn-

cia dels nostres pares, sinó un 

préstec dels nostres fills.” 

Proverbi indi

Una campanya familiar

Des d’una perspectiva de futur, el cotxe actual és un objecte peri-
llós per al medi ambient: contamina, afavoreix l’efecte hivernacle 
i crema un fòssil que no es pot renovar. Malgrat això, de vegades 
no en podem prescindir. Què els semblaria als teus familiars 
posar un adhesiu al costat del tub d’escapament que digui “Jo 
col·laboro... a canviar el clima”? En general, no ens agrada gaire 
pregonar que estem participant en una cosa que ens perjudica. 
Si us decidiu a fer-ho, l’acord ha de ser consensuat entre tots els 
membres de casa.

DES DEL PUNT DE VISTA ECO-
LÒGIC, és clar que viure com 
vivim no solament perjudicarà 
les generacions futures, sinó 
que comença a perjudicar-nos 
a nos altres mateixos. Si no 
volem que això passi, hem 
de començar a canviar per 
a reduir la nostra empremta 
ecològica. Aquests canvis es 
poden produir a casa, a l’insti-
tut..., però també han de tenir 
lloc a escala mundial.

Com que viurem en el món 
que construïm ara, és impor-
tant tenir en compte aquests 
canvis. Una vida ecològica-
ment sostenible requereix que 
els canvis siguin també sos-
tenibles, és a dir, que puguin 
mantenir-se durant un temps 
indefinit. 

Activitats
Llegeix la llista i anota les mesures 
que ja poses en pràctica. 

Compara la teva llista amb la dels 
teus companys i companyes. 

Tria 10 mesures que no portis a 
terme. Pots comprometre’t a dur-
les a la pràctica? Anota-les.

Pensa si hi ha alguna acció que no 
estigui inclosa en la llista i que cre-
guis que es pot fer. Afegeix-la-hi. 

A classe, reviseu-ne periòdicament 
el compliment.

Si compliu totes les mesures, afe-
giu-n’hi més. 
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Disseny adhesiu

Realització

Impressió

APLICACIÓ

Consens

Rebatiment  
de les objeccions

Proposta argumentada

Recerca d’arguments

Cotxe i canvi climàtic

Efectivitat de les 
mesures individuals

El protocol de Kyoto

L’any 1997 es va signar a Kyoto (Ja-
pó) un acord internacional pel qual 
s’adquiria el compromís de reduir 
les emissions de CO2 i altres ga-
sos que malmeten el medi ambient 
amb la finalitat de frenar el canvi 
climàtic. El protocol preveia una 
sèrie d’actuacions que han d’anar 
aplicant els seus signataris en les 
seves polítiques de país. 

Podeu consultar el contingut del 
protocol de Kyoto (http://unfccc.int/
resource/docs/convkp/kpspan.pdf), 
que us pot servir per a:

–  Fer un treball sobre el compliment 
dels acords de Kyoto i d’altres 
acords internacionals.

–  Fer un treball sobre el clima medi-
terrani, l’aigua i la proliferació de 
camps de golf.

–  Muntar un projecte conservacio-
nista a la vostra localitat.

Per a reduir l’empremta ecològica

 1   Aprofitar la llum natural: apagar els llums no necessaris.

 2   Fer servir bombetes de baix consum.

 3   Fer servir més el transport públic.

 4   Anar amb bicicleta.

 5   Si cal utilitzar el cotxe, aprofitar-lo entre més persones.

 6   Desconnectar els carregadors quan no es facin servir.

 7   Desconnectar l’stand by dels aparells com la TV o el DVD.

 8   Disminuir l’ús de l’aire condicionat: a l’estiu, fer servir sistemes  
de ventilació i refrescament naturals.

 9   No deixar obertes les finestres de la classe a l’hivern.

10   Estalviar aigua en rentar-nos.

11   Reciclar les aigües grises (del bany).

12   No fer servir el vàter de paperera. 

13   Anar a comprar amb un cistell per a estalviar bosses de plàstic.

14   Reduir o eliminar la compra de productes empaquetats.

15   Fer servir cosmètics no testats amb animals.

16   Disminuir el consum de carn i augmentar el de fruites i hortalisses.

17   Interessar-se per l’origen dels aliments que consumim.

18   Reutilitzar els envasos.

19   Separar la brossa: plàstic, vidre, paper, fracció orgànica...

20   Dur a la deixalleria altres residus: piles, medecines, ordinadors...

21   Comprar productes que han estat fabricats respectant el medi. 

22   No fer servir més paper del necessari, que cal que sigui reciclat  
i no tractat amb clor.

23   No fer més fotocòpies de les imprescindibles. 

24   Si no és estrictament necessari, no fer servir paper d’alumini.

25   Preservar la natura. 

26   Criticar la publicitat amb manca de sensibilitat vers el medi ambient.

27   Col·laborar en campanyes de preservació del paisatge natural  
i humà tradicional.

28   Col·laborar en campanyes de preservació de la biodiversitat.

29   Demanar el vot per als partits polítics que proposin mesures clares 
de protecció del medi ambient i, si és possible, votar-los.

Publicitat enganyosa

En molts anuncis ens donen gat per llebre; és a dir, que ens 
fan creure que determinades marques són respectuoses 
amb el medi ambient. Dóna un cop d’ull a la pàgina web 
www.consumehastamorir.com i pensa quins anuncis res-
ponen a aquest tipus de publicitat enganyosa.


