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Hi participen els ajuntaments següents:

Alella

Cornellà de Llobregat

Mediona

Arenys de Mar

Cunit

Moià

Argentona

Dosrius

Molins de Rei

Artés

El Masnou

Mollet del Vallès

Sant Feliu de
Llobregat

Avinyó

El Prat de Llobregat

Sant Fruitós de Bages

Badia del Vallès

Esplugues de
Llobregat

Monistrol de
Montserrat
Montgat

Sant Hipòlit de
Voltregà

Balsareny
Begur
Bigues i Riells
Calaf
Caldes de Montbui
Canovelles

Sant Cebrià de
Vallalta

Santa Margarida de
Montbui

Sant Feliu de Codines

Santa Margarida i els
Monjos

Gelida

Navàs

Sant Joan de
Vilatorrada

Granollers

Òdena

Sant Joan Despí

Subirats

Igualada

Olivella

Sant Just Desvern

Tàrrega

Palafolls

Sant Llorenç Savall

Teià

Sant Pol de Mar

Terrassa
Tiana

La Granada

Palau-solità i
Plegamans

Cardona

La Pobla de Lillet

Parets del Vallès

Sant Quirze de
Besora

Castellar del Vallès

L'Arboç

Pineda de Mar

Sant Quirze del Vallès

Castellbell i el Vilar

Les Franqueses del
Vallès

Polinyà

Sant Sadurní d'Anoia

Puigcerdà

Sant Salvador de
Guardiola

Castellet i la Gornal
Castellví de Rosanes
Centelles
Cervera
Collbató
Consell Comarcal de
la Segarra
Copons

Santa Perpètua de la
Mogòda

Montornès del Vallès

La Pobla de
Claramunt

Castelldefels

Santa Maria d'Oló

Garraf

Cànoves i Samalús

Castellbisbal

Santa Maria de
Palautordera

Les Masies de
Voltregà

Reus

L'Esquirol

Roda de Ter

Lliçà de Vall

Rubí

Lloret de Mar

Sallent

Malgrat de Mar

Sant Adrià de Besòs

Manlleu

Sant Andreu de la
Barca

Martorell
Masquefa

Sant Andreu de
Llavaneres

Mataró

Sant Boi de Llobregat

crèdits

Sentmenat

Torelló
Torrelles de Llobregat
Torroella de Montgrí
Ullastrell

Sant Vicenç de
Montalt

Vacarisses

Sant Vicenç dels
Horts

Vic

Santa Coloma de
Gramenet
Santa Eugènia de
Berga
Santa Eulàlia de
Ronçana

Vallbona d'Anoia

Viladecans
Vilafranca del
Penedès
Vilanova del Camí
Vilanova i la Geltrú
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dades
per sona l s

Nom i cognoms

DNI

Adreça

Tel.

A/e

Grup sanguini

Al·lèrgic/a a

Nom de l’escola o IES

Adreça

Curs

Grup

Tutor/a

En cas d’accident aviseu

Adreça

Tel.
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presentació
Trad ici ó i ci è n cia, ju ntes cap a la sosten i bi l itat
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La nostra societat cada vegada està més desconnectada del medi natural. Els continguts
d'aquesta agenda emfasitzen la importància de recuperar el coneixement sobre l'entorn que
s'ha adquirit al llarg de les generacions per tal d'impulsar alguns hàbits tradicionals que són
molt més sostenibles que no pas els actuals. S'hi proposen activitats per conèixer l'entorn,
gaudir-ne i recrear-se amb l'observació.
Algunes activitats de l'agenda també fomenten la mirada científica i crítica. Ja que només
coneixent, aprendrem a estimar i respectar.
En aquest sentit es vol commemorar el 50è aniversari de la mort de Rafael Patxot, un gran
mecenes i home de ciència i de lletres. Patxot va dur a terme una immensa acció de
mecenantge i de suport a la cultura del país. No hem d'oblidar mai que la generació de
coneixement a través de la recerca científica és l'eina més potent que tenim els humans per
afrontar els reptes de futur que ens vénen a sobre. Per tant, és d'una gran importància que des
de la societat donem suport i ens impliquem en tota mena d'iniciatives que fomenten el
coneixement i la cultura, tal i com va fer Patxot.
Els joves teniu l’empenta, les ganes, la força per canviar el món. Que no us faci por
experimentar, qüestionar-vos tot allò que està establert, raonar i tirar endavant idees i
projectes.
Que tingueu un curs ben profitós!
Joan Puigdollers i Fargas
President de la Xarxa de Ciutats i
Pobles cap a la Sostenibilitat
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Catalunya
i la Xa r xa de Ci u tats i Pobles cap a la sosten i bi l itat

Catalunya és un país mediterrani situat al nord-est de la península Ibèrica. Té una superfície de
32.000 quilòmetres quadrats i més de 7 milions d’habitants, distribuïts en un total de 946
municipis, 59 dels quals superen els 20.000 habitants. S’hi parla el català, una llengua
romànica que té més de 9 milions de parlants.
Al territori de Catalunya trobem paisatges molt diversos, des dels cims dels Pirineus fins a les
platges del litoral mediterrani, que constitueixen un patrimoni natural de bellesa incomparable.
Disposa, doncs, d’una geografia molt variada, condicionada pel litoral mediterrani, amb 580
quilòmetres de costa, i per les grans unitats de relleu dels Pirineus, al nord.
Al llarg de la història, Catalunya ha mantingut relacions d’intercanvi i diàleg amb els pobles de
la Mediterrània i de la resta d’Europa. Això es reflecteix en una cultura rica i intensa. Catalunya
conserva un patrimoni cultural ric format, entre d’altres, per vestigis de ciutats romanes, per
esglésies romàniques i catedrals gòtiques. Del segle passat són conegudes arreu les obres
d’artistes com l’arquitecte modernista Antoni Gaudí o els pintors Joan Miró i Salvador Dalí, entre
molts d’altres.

6

agenda 15-16 tripa Lei_Maquetación 1 29/05/15 10:20 Página 7

El 1990 el Govern català va crear el Consell de Protecció de la Natura, un òrgan consultiu en
matèria de protecció de la natura i del paisatge, amb el propòsit de conèixer, estudiar, protegir i
gestionar el medi natural català. Els parcs naturals dels Aiguamolls de l’Empordà, del CadíMoixeró, de Montserrat, del Montseny, del Cap de Creus i d’Aigüestortes i l’Estany de Sant
Maurici són alguns exemples de les polítiques de protecció engegades en aquesta línia.
La Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat és una associació de municipis
creada l'any 1997 a Catalunya. Reuneix més de 260 entitats locals –i representa el 82% dels
habitants de Catalunya–, que treballen conjuntament per millorar la gestió ambiental local i
aprofundir en un model de desenvolupament sostenible.
La Xarxa és una plataforma de cooperació i intercanvi d’experiències en què els municipis
troben un marc adequat per discutir els seus problemes i interessos, i per promoure i dur a
terme projectes d’interès comú. Entre els seus objectius destaquen l’impuls de les polítiques
locals de sostenibilitat, a través de l’aplicació de les Agendes 21 Locals o el Pacte d'Alcaldes per
una Energia Sostenible Local, i la participació de tots els sectors socials en aquest procés. Per
dur a terme aquests objectius, desenvolupar els plans de treball i garantir-ne un bon
funcionament, la Xarxa s’estructura en una assemblea general, una comissió de seguiment,
una secretaria tècnica, set grups de treball i tres comissions tècniques.
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Osca

“Hi havia una vegada un riu dels Pirineus... Les seves aigües naixien cristal·lines de la neu
conservada en muntanyes per sobre dels 3.000 metres. Sota un cel blau, espècies de gran
renom com la llúdria, el trencalòs, el voltor, l'àliga i altres de més humils, com la cadernera, la
cigonya o la perdiu, habitaven un gran territori en el qual els humans compartien amb tots ells
la gran sort de viure en aquest espai.”
En molts llocs del nostre país, aquest text breu podria ser perfectament una faula. A Osca,
encara avui gaudim d'aquestes emocions i sensacions en molts espais propers. Hem tingut
sort, més que en altres indrets, de disposar d’un entorn natural privilegiat que no ha patit
l’impacte del desenvolupament insostenible fins a extrems irrecuperables.
Quan temes com els efectes del canvi climàtic comencen a ocupar les primeres planes dels
diaris i a colpir la consciència de la societat, l’experiència duta a terme a Osca des de la Diputació
i els ajuntaments que desenvolupen les Agendes 21 encara té més valor.
Potser és perquè els habitants d’aquest territori som més a prop dels ecosistemes, de la natura
ben conservada, de les llúdries, dels trencalossos, etc., raó per la qual no hem perdut ni tan
sols les referències visuals d’aquests elements del nostre entorn. Però això no vol dir que els
nostres privilegis naturals no siguin amenaçats per la contaminació, l’efecte d’hivernacle, el
forat de la capa d’ozó o la contaminació acústica. El nostre món és cada cop més global i els
problemes també.
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Per això, des de la Diputació d’Osca i els ajuntaments de la Rete 21 s’ha considerat que la
participació dels joves i el compromís dels no tan joves en la sostenibilitat i en el
desenvolupament sostenible tenen un interès estratègic. Joventut és sinònim de força, de
ganes de canviar les coses, de solidaritat... Tots aquests principis que necessita el nostre
planeta per continuar tenint vida a la superfície, com en el cas d’aquest riu dels Pirineus del
qual parlàvem al començament.
Aquesta agenda és un instrument i una guia perquè, al llarg del curs, entenguem millor i de
manera amena quin és el nostre paper en la història ambiental. Ens ajudarà a comprendre com,
amb cada petita acció quotidiana que emprenguem cadascun de nosaltres, el planeta i el
nostre petit entorn poden fer-se sostenibles i, encara més important, “habitables”.

Recordeu que també ens trobareu a:

http://facebook.com/agendaescolar
http://twitter.com/agenda_escolar

L’Agenda Escolar Europea del Medi Ambient i el Desenvolupament ha estat elaborada per la Gerència de Serveis de
Medi Ambient, de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, i hi ha participat la Diputació d’Osca.
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horari
pr i mer tr i mestr e

dilluns

dimarts

dimecres

dijous

divendres

lunes

martes

miércoles

jueves

viernes
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horari
segon tr i mestr e

dilluns

dimarts

dimecres

dijous

divendres

lunes

martes

miércoles

jueves

viernes
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horari
tercer tr i mestr e

dilluns

dimarts

dimecres

dijous

divendres

lunes

martes

miércoles

jueves

viernes
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calendari
escola r a Cata l u nya

Festes de 2015

Festes de 2016

11 de setembre
Diada Nacional de Catalunya

1 de gener
Cap d’Any

12 d’octubre
Festa Nacional d’Espanya

6 de gener
Reis

1 de novembre
Tots Sants

25 de març
Divendres Sant

6 de desembre
Dia de la Constitució

28 de març
Dilluns de Pasqua Florida

8 de desembre
La Immaculada

1 de maig
Festa del Treball

25 de desembre
Nadal

24 de juny
Sant Joan

26 de desembre
Sant Esteve

15 d’agost
L’ Assumpció
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2015/2016
ca lenda r i

setembre 2015

octubre2015

novembre 2015

6
7 8
9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27

4
5 6
7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25

28 29

26 27

1

2

3

4

5

30

1

28

2

3

29 30 31

1
8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
2

3

4

5

6

7

30

desembre 2015

gener 2016

6
7 8
9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
1

28 29

2

30

3

4

5

31

febrer 2016
1

2
9

5

6

7

8

11 12

13

14

15 16

18 19

20

21

22 23

25 26

27

28

29 30

4

3
10
17
24
31

7

1

2

3

4

5

6

8

9

10

11

12

13 14

15 16

17

18

19 20 21

22 23

24

25

26 27 28

29

març 2016

abril 2016

6
7 8
9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
1

2

3

4

5

maig 2016

3
4
5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
1

25 26

27

28

2

29 30

1
8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
2

3

4

5

6

7

30 31

juny 2016

juliol 2016

5
6
7
8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
1

27 28

2

29 30

3

4

4

5

agost 2016
1

2

8

9

6

7

11 12

13

14

15 16

18 19

20

21

22 23

25 26

27

28

29 30

14

3
10
17
24
31

7

1

2

3

4

5

6

8

9

10

11

12

13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

31
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2016/2017
ca lenda r i

setembre 2016

octubre2016

4
5 6
7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
1

26 27

28

2

3

29 30

novembre 2016
1

3

4

5

6

7

8

10 11

12 13 14 15

17 18

19

20

21 22

24 25

26

27

28 29

2
9
16
23
30

7

1

2

3

4

8

9

10

11 12 13

5

6

14 15

16

17

18 19 20

21 22

23

24

25 26 27

28 29

30

31

desembre 2016

gener 2017

4
5 6
7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
1

2

febrer 2017

3

2

3

4

9

5

6

7
14

10

11

12

13

16 17

18

19

20 21

23 24

25

26

27 28

1
8
15
22
29

6

7

4

5

1

2

3

8

9

10 11 12

13 14

15

16

17 18 19

20 21

22

23

24 25 26

27 28

30 31

març 2017

abril 2017

maig 2017

5
6 7
8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26

10 11 12 13 14 15
17 18 19 20 21 22

27 28

24 25

1

2

29 30

3

4

31

juny 2017

26 27

28

3

4

5

26

6

27

7

8

28 29

2
9
16
23
30

juliol 2017

4
5
6
7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
1

1

2

29 30

1
4

5

6

7

8

10 11

12

13

14 15

17 18

19

20

21 22

24 25

26

27

28 29

31

15

2

3

4

5

6

8

9

10

11

12

13 14

7

15 16

17

18

19 20 21

22 23

24

25

26 27 28

29 30

31

agost 2017

3

3

1

2
9
16
23
30

7

5

6

1

2

3

4

8

9

10

11 12 13

14 15

16

17

18 19 20

21 22

23

24

25 26 27

28 29

30

31
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2015/2016
pla del cu r s
SETEMBRE

OCTUBRE

NOVEMBRE

DESEMBRE

GENER

FEBRER

2015

2015

2015

2015

2016

2016

1 DT.

1 DJ.

1 DG.

1 DT.

1 DV.

1 DL.

2 DC.

2 DV.

2 DL.

2 DC.

2 DS.

2 DT.

3 DJ.

3 DS.

3 DT.

3 DJ.

3 DG.

3 DC.

4 DV.

4 DG.

4 DC.

4 DV.

4 DL.

4 DJ.

5 DS.

5 DL.

5 DJ.

5 DS.

5 DT.

5 DV.

6 DG.

6 DT.

6 DV.

6 DG.

6 DC.

6 DS.

7 DL.

7 DC.

7 DS.

7 DL.

7 DJ.

7 DG.

8 DT.

8 DJ.

8 DG.

8 DT.

8 DV.

8 DL.

9 DC.

9 DV.

9 DL.

9 DC.

9 DS.

9 DT.

10 DJ.

10 DS.

10 DT.

10 DJ.

10 DG.

10 DC.

11 DV.

11 DG.

11 DC.

11 DV.

11 DL.

11 DJ.

12 DS.

12 DL.

12 DJ.

12 DS.

12 DT.

12 DV.

13 DG.

13 DT.

13 DV.

13 DG.

13 DC.

13 DS.

14 DL.

14 DC.

14 DS.

14 DL.

14 DJ.

14 DG.

15 DT.

15 DJ.

15 DG.

15 DT.

15 DV.

15 DL.

16 DC.

16 DV.

16 DL.

16 DC.

16 DS.

16 DT.

17 DJ.

17 DS.

17 DT.

17 DJ.

17 DG.

17 DC.

18 DV.

18 DG.

18 DC.

18 DV.

18 DL.

18 DJ.

19 DS.

19 DL.

19 DJ.

19 DS.

19 DT.

19 DV.

20 DG.

20 DT.

20 DV.

20 DG.

20 DC.

20 DS.

21 DL.

21 DC.

21 DS.

21 DL.

21 DJ.

21 DG.

22 DT.

22 DJ.

22 DG.

22 DT.

22 DV.

22 DL.

23 DC.

23 DV.

23 DL.

23 DC.

23 DS.

23 DT.

24 DJ.

24 DS.

24 DT.

24 DJ.

24 DG.

24 DC.

25 DV.

25 DG.

25 DC.

25 DV.

25 DL.

25 DJ.

26 DS.

26 DL.

26 DJ.

26 DS.

26 DT.

26 DV.

27 DG.

27 DT.

27 DV.

27 DG.

27 DC.

27 DS.

28 DL.

28 DC.

28 DS.

28 DL.

28 DJ.

28 DG.

29 DT.

29 DJ.

29 DG.

29 DT.

29 DV.

29 DL.

30 DC.

30 DV.

30 DL.

30 DC.

30 DS.

31 DJ.

31 DG.

31 DS.
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2015/2016
pla del cu r s
MARÇ

ABRIL

MAIG

JUNY

JULIOL

AGOST

2016

2016

2016

2016

2016

2016

1 DT.

1 DV.

1 DG.

1 DC.

1 DV.

1 DL.

2 DC.

2 DS.

2 DL.

2 DJ.

2 DS.

2 DT.

3 DJ.

3 DG.

3 DT.

3 DG.

3 DC.

4 DV.

4 DL.

4 DC.

3 DV.

4 DL.

4 DJ.

5 DS.

5 DT.

5 DJ.

4 DS.

5 DT.

5 DV.

6 DG.

6 DC.

6 DV.

5 DG.

6 DC.

6 DS.

7 DL.

7 DJ.

7 DS.

6 DL.

7 DJ.

7 DG.

8 DT.

8 DV.

8 DG.

7 DT.

8 DV.

8 DL.

9 DC.

9 DS.

9 DL.

8 DC.

9 DS.

9 DT.

10 DJ.

10 DG.

10 DT.

9 DJ.

10 DG.

10 DC.

11 DV.

11 DL.

11 DC.

10 DV.

11 DL.

11 DJ.

12 DS.

12 DT.

12 DJ.

11 DS.

12 DT.

12 DV.

13 DG.

13 DC.

13 DV.

12 DG.

13 DC.

13 DS.

14 DL.

14 DJ.

14 DS.

13 DL.

14 DJ.

14 DG.

15 DT.

15 DV.

15 DG.

14 DT.

15 DV.

15 DL.

16 DC.

16 DS.

16 DL.

15 DC.

16 DS.

16 DT.

17 DJ.

17 DG.

17 DT.

16 DJ.

17 DG.

17 DC.

18 DV.

18 DL.

18 DC.

17 DV.

18 DL.

18 DJ.

19 DS.

19 DT.

19 DJ.

18 DS.

19 DT.

19 DV.

20 DG.

20 DC.

20 DV.

19 DG.

20 DC.

20 DS.

21 DL.

21 DJ.

21 DS.

20 DL.

21 DJ.

21 DG.

22 DT.

22 DV.

22 DG.

21 DT.

22 DV.

22 DL.

23 DC.

23 DS.

23 DL.

22 DC.

23 DS.

23 DT.

24 DJ.

24 DG.

24 DT.

23 DJ.

24 DG.

24 DC.

25 DV.

25 DL.

25 DC.

24 DV.

25 DL.

25 DJ.

26 DS.

26 DT.

26 DJ.

25 DS.

26 DT.

26 DV.

27 DG.

27 DC.

27 DV.

26 DG.

27 DC.

27 DS.

28 DL.

28 DJ.

28 DS.

27 DL.

28 DJ.

28 DG.

29 DT.

29 DV.

29 DG.

28 DT.

29 DV.

29 DL.

30 DC.

30 DS.

30 DL.

29 DC.

30 DS.

30. DT.

31 DT.

30 DJ.

31 DG.

31. DC.

31 DJ.
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Introducció
a l s conti ng u ts del cu r s

Explica una faula que si poses una granota en una olla
d’aigua freda i vas augmentant la temperatura de manera
lenta i progressiva, la granota, per la seva capacitat
d’adaptació a l’entorn, no percep el perill i acaba bullida.
En canvi, si poses una granota en una olla d’aigua bullent,
en surt ràpidament fent un bot. La capacitat d’adaptació a
l’entorn fa que la granota no noti el perill fins al final, quan
ja serà massa tard.

18
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Aquesta història s’utilitza com a metàfora de la poca
capacitat que tenim les persones per reaccionar als canvis
significatius que es produeixen gradualment. Ens passa
una mica el mateix amb el canvi climàtic i la degradació del
medi ambient. Com que els efectes perjudicials són
progressius, ens ha costat molt adonar-nos de la
insostenibilitat de moltes de les coses que fem cada dia.
En aquesta agenda trobareu informació per explorar
costums més sostenibles, per qüestionar-vos i per
experimentar.

Que tingueu un molt bon curs!

19

agenda 15-16 tripa Lei_Maquetación 1 29/05/15 10:20 Página 20

agost/setembre2015

31
dilluns
l u nes

1

dimarts
ma r tes

2

dimecres

m i é rcoles

20

agenda 15-16 tripa Lei_Maquetación 1 29/05/15 10:20 Página 21

La nostra proposta!
Sabies que pots reutilitzar l’oli que has fet servir a l’hora de fregir per fer sabó?
Molts dels vostres avis segur que ho havien fet alguna vegada. Prova-ho, és divertit i ecològic!

3

dijous

jueves

4

divendres
v iernes

5

6

diumenge

dissabte

dom i n go

s á bado
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setembre2015

7

dilluns
l u nes

8

dimarts
ma r tes

9

dimecres

m i é rcoles
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Per reflexionar...
T’has parat mai a pensar per què ens surten tan barats alguns productes fabricats a l’altra punta del món? Comprem barat perquè la mà
d’obra es paga molt poc als països on es fabriquen aquests objectes. Ens queixem de les deslocalitzacions industrials que ens aboquen a
l’atur, però no estem disposats a pagar el doble per l’aparell que ha estat fabricat aquí. Tenim aparells barats. I també gent aturada.

10
dijous

jueves

Diada Nacional
de Catalunya

11

divendres
v iernes

12

13

diumenge

dissabte

dom i n go

s á bado
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setembre2015

14
dilluns
l u nes

15
dimarts
ma r tes

16

Dia Internacional per a la Protecció de la Capa d’Ozó
#CapaOzo #DiaOzó

dimecres

m i é rcoles

24
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Et recomanem...
Com s'explica la globalització? Coneix el camí que ha de fer una armilla polar des de
l'extracció de la matèria primera fins que arriba a les teves mans, amb el llibre: "La volta al
món d'una armilla polar: Una petita història sobre la gran globalització" de Wolfgang Korn.

17
dijous

jueves

18

divendres
v iernes

19

20

diumenge

dissabte

dom i n go

s á bado
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setembre2015

21

Dia Internacional de la Pau
#DiaPau

dilluns
l u nes

22

Dia Europeu sense Cotxes
#sensecotxes #diasensecotxes

dimarts
ma r tes

23

dimecres

m i é rcoles
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La nostra proposta!
Comença el curs i comença la tardor... és temps de móres! Nyam!
Aprofita el temps lliure i surt a buscar-ne per marges i camins. Fes melmelada amb les que no et puguis menjar!

24
dijous

jueves

25

divendres
v iernes

26

27

diumenge

dissabte

dom i n go

s á bado
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setembre/octubre2015

28
dilluns
l u nes

29
dimarts

Dia Mundial del Cor
#DiaMundialCor
Dia Internacional de les Persones Sordes
#sordesa

ma r tes

30

dimecres

m i é rcoles
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Sabies que...?
L’ etnobotànica estudia la relació entre les societats humanes i les plantes: s’encarrega d’explorar la manera
en què les persones s’han relacionat amb la biodiversitat del seu entorn, incloent la gestió tradicional dels recursos naturals.

Dia Internacional de la Gent Gran
#GentGran

1

dijous

jueves

2

divendres
v iernes

3

Dia Mundial dels Animals
#DiaAnimals
Dia Mundial dels Ocells
#DiaOcells

dissabte

s á bado

29

4

diumenge
dom i n go
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Atreveix-te
amb la garrofa!
Ets d'aquells que quan vénen els reis mags d'orient ofereixes pa amb xocolata
als reis i garrofes als camells? Saps que tu també pots menjar garrofes?
I el millor de tot, saps que el seu gust s'assembla al de la xocolata? Sí!
Farina de garrofa (esquerra) i beines de
garrofa (dreta). El fruit del garrofer forma una
beina, la garrofa, que un cop madura és de
color entre marró fosc i negre. Les beines es
torren i trituren per fer-ne farina de garrofa.

El garrofer (de nom científic Ceratonia
siliqua) és un arbre propi del litoral
mediterrani.

AIXÒ ÉS UNA MOLT BONA NOTÍCIA per als
llaminers de mena. Antigament la garrofa ja
s’utilitzava per endolcir, i si no pregunteu-ho
als vostres avis, esbrineu per què en
menjaven!

llarg. Àfrica i Amèrica del Sud són els indrets
on es produeix més cacau. Per tant, s’ha de
transportar milers de quilòmetres perquè
arribi fins aquí i ha de passar per un reguitzell
d’intermediaris que n’encareixen molt el preu.
A més a més, si no comprem productes de
comerç just és molt probable que els
camperols que la produeixen hagin estat
explotats i recompensats vergonyosament
per tal d’obtenir productes competitius al
mercat (guanyen menys d’un euro al dia!).

La farina de garrofa es pot utilitzar com a
succedani del cacau, té pocs greixos en
comparació amb el cacau pur i no conté
substàncies addictives com la xocolata.
El camí de la xocolata fins que arriba als
prestatges dels nostres supermercats és molt

30
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el repte:
Aquí tens una rajola de xocolata de 20 preses. Tenint en compte que el preu de la
rajola és de 2 euros (10 cèntims per cada presa de xocolata), quina part d’aquests
diners en paguem a l’agricultor del cacau? Pinta el nombre de preses de xocolata que
creus que paguem a l’agricultor (recorda que cada presa són 10 cèntims).

El consum del cacau ha augmentat
en els últims deu anys, sobretot en
països que fins ara gairebé no en
consumien tal com en consumim
nosaltres. La xocolata en un futur
podria arribar a ser un luxe! Però la
bona notícia és que aquí en tenim
un substitut fantàstic!
Per tant, el consum de garrofa pot
ser una opció excel·lent per
substituir de tant en tant la
xocolata: des del punt de vista
nutritiu és esplèndida, i a més a
més estem parlant d’un cultiu
propi del país i, per tant, més
ecològic!

Suposo que ara ja
ho tens clar:
LA GARROFA està
de moda i TORNA
amb molta força,
T’HI ATREVEIXES?

31
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octubre2015

5

Dia Mundial dels Professors
#DiaProfessors

dilluns
l u nes

6

Dia Mundial de l’Hàbitat
#Hàbitat #DiaHàbitat

dimarts
ma r tes

7

dimecres

m i é rcoles

Dia de l’Anar a Peu a l’Escola
#walktoschoolday #anarapeuescola
Dia Internacional per a la
Reducció de Desastres Naturals
#Desastres #DiaDesastres
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Per saber-ne més...
Si vols més informació sobre les propietats nutricionals de la garrofa consulta la pàgina web
http://www.etselquemenges.cat/rebost/la-garrofa

8

dijous

jueves

Dia Mundial de la Vista
#Vista

9

divendres
v iernes

10

11

diumenge

dissabte

dom i n go

s á bado
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octubre2015

12

Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura
#setmanamobilitat

Festa Nacional
d’Espanya

dilluns
l u nes

13

dimarts
ma r tes

14

dimecres

m i é rcoles
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La cita...
“Que l'aliment sigui la teva medicina i que la medicina sigui el teu aliment”
Hipòcrates.

15

dijous

jueves

Dia Mundial de l’Alimentació
#SobiraniaAlimentaria

16

divendres
v iernes

Dia Internacional per
a l’Eradicació de la Pobresa
#pobresa

17

18

diumenge

dissabte

dom i n go

s á bado
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octubre2015

19
dilluns
l u nes

20
dimarts
ma r tes

21

dimecres

m i é rcoles
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Sabies que...?
L’ortiga té mala fama per la coïssor que ens produeix en tocar-la, però és una verdura excel·lent. Les ortigues s’han de
collir amb guants i cal escaldar-les, d’aquesta manera perden els pèls urticants. Després es cuinen com qualsevol altra
verdura i se’n fan unes truites per llepar-se’n els dits!

22
dijous

jueves

23

divendres
v iernes

Dia Mundial d’Informació
sobre el Desenvolupament
#desenvolupament

24

25

diumenge

dissabte

dom i n go

s á bado
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octubre/novembre2015

26
dilluns
l u nes

27
dimarts
ma r tes

28

dimecres

m i é rcoles

38

agenda 15-16 tripa Lei_Maquetación 1 29/05/15 10:21 Página 39

La nostra proposta!
Les plantes remeieres i aromàtiques no necessiten gaires atencions i, en canvi, t’ofereixen
benestar i salut. Moltes situacions de malestar sovint es resolen amb una simple tisana.
Així que ja ho saps, a cultivar herbes remeieres s’ha dit!

29
dijous

jueves

30

divendres
v iernes

Dia Universal de l’Estalvi
#DiaEstalvi

31

Tots
Sants

1

diumenge

dissabte

dom i n go

s á bado
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Planta, salut
i benestar!
Els humans hem après a utilitzar les plantes
del nostre entorn per beneficiar-nos de les
seves propietats. A base d’observació i
experiència hem après a distingir les
plantes que ens proporcionen beneficis de
les que no. Aquests coneixements s’han
anat transmetent de generació en generació.

Reconèixer les plantes que tenim a l’entorn
hauria de formar part del nostre
bagatge cultural. N’hi ha un bon grapat
que tenen propietats medicinals,
culinàries i aromàtiques i faríem bé de
recuperar-ne el seu ús. Conèixer-les ens
ajudarà a revalorar l’antiga saviesa popular.
Et proposem un joc perquè descobreixis com
estàs de coneixements sobre plantes i després
t’encoratgem a plantar-les tu mateix,
ja sigui en balcons, terrasses, jardineres
o bé en petites torretes.

40
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el repte:
A la pàgina següent trobaràs una sèrie de fotografies de plantes que
són útils o bé com a remeieres, o bé com a aromàtiques a la cuina, o
tot a la vegada. Relaciona les fotografies de les plantes amb la seva
fitxa d’identificació, on trobaràs les seves propietats i usos. Anota
als espais que trobaràs al costat de cada fotografia el número de la
fitxa d’identificació corresponent. Per comprovar si ho has encertat,
consulta el web de l'Agenda Escolar (http://agendaescolar.diba.cat).
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1. Sàlvia (Salvia officinalis)

4. Espígol (Lavandula latifolia)

És una planta autòctona de la Mediterrània
que té moltes propietats (d’aquí ve el seu
nom). S’utilitza per millorar la digestió i per
regular desordres hormonals i menstruals
(també per disminuir els fogots i les suors
nocturnes durant la menopausa). Les fulles
joves de la planta tenen un efecte
antibacterià i antisèptic. Pista: Les fulles
tenen un tacte vellutat per la presència de
pèls.

Arbust llenyós propi de la conca mediterrània.
La seva aroma és molt característica i té un
efecte relaxant i sedant. Les substàncies que
conté tenen propietats antisèptiques i
desinfectants. S’utilitza principalment per
aromatitzar: un ram de les seves flors pot
perfumar una habitació durant dies i evitar
que les arnes s’acostin als armaris. Prova-ho i
fes-te el teu petit saquet ple de flors seques
d’espígol! L’oli essencial d’aquesta planta
s’usa en colònies, sabons i cosmètics. Pista:
Flors de color violeta que s’agrupen en una
mena d’espigues molt allargades.

2. Estèvia (Stevia rebaudiana)
També anomenada fulla del sucre. El seu
hàbitat natural són ambients tropicals. Les
fulles d’estèvia són un edulcorant natural.
Regula el sucre a la sang i redueix la pressió
arterial. També és un regulador intestinal i un
laxant suau. Les fulles, fresques o seques, les
podeu utilitzar per endolcir les infusions.
Pista: Té unes fulles el·líptiques amb el marge
lleugerament serrat.

5. Farigola (Thymus vulgaris)
Petit arbust llenyós i aromàtic de les nostres
contrades. Probablement és l’herba remeiera
més important de Catalunya. Es fa servir per
condimentar molts plats de cuina. La infusió
de farigola va bé per les infeccions de coll.
Ajuda a fer la digestió. En casos de bronquitis
i constipats també es fa servir com a
expectorant. Té propietats antisèptiques i
cicatritzants. El seu oli essencial s’empra en
perfumeria i cosmètica. Pista: La textura de
les fulles és herbàcia i mesuren a tot estirar
un centímetre de llarg.

3. Calèndula o boixac
(Calendula officinalis)
Originària de l’Orient Mitjà. Des de temps
antics és molt apreciada per les seves virtuts
medicinals. Suavitza i calma les irritacions de
la pell, és antiinflamatòria i cicatritzant. Per
això s’usa en cremes per tenir cura de la pell i
per tractar ferides, picades, cremades,
berrugues, etc. També es pot prendre en
forma d’infusió. Pista: Els seus pètals
normalment són de color groc ataronjat,
poden ornamentar les amanides i, a més a
més, te’ls pots menjar!

6. Àloe (Aloe vera)
Originària del nord-est d’Àfrica, tot i que
actualment es cultiva a moltes regions
càlides del planeta. Repara i protegeix la pell:
per curar cremades o ferides es posa
directament la fulla oberta per la meitat sobre
la ferida. Té propietats cicatritzants i
regeneradores i serveix per tractar la irritació

44
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9. Camamilla
(Matricaria chamomilla)

de la pell i les mucoses. Pista: Les fulles
tenen els marges dentats i formen una mena
de roseta.

És una planta medicinal de llarga tradició.
Ajuda a fer la digestió, evita les flatulències,
les digestions pesades, i és tranquil·litzant.
S’utilitza per a les afeccions a la pell i la
conjuntivitis. S’empra en ús extern per les
seves propietats antiinflamatòries. La
camamilla també es fa servir per enrossir els
cabells. Pista: Té una lleugera retirada a les
margarides.

7. Fonoll (Foeniculum vulgare)
Es troba fàcilment als marges dels camins i
camps. El seu bulb és diürètic (fa fer pipí) i
els fruits afavoreixen la digestió i eviten les
flatulències (els pets!). La planta sencera té
una aroma anisada. Els fruits, sencers o
mòlts, s’usen en rebosteria i en salses com el
curri, ja que tenen un gust dolç i fresc. Les
fulles o tiges de les varietats dolces també
s’utilitzen per aromatitzar plats. Pista: Les
flors són grogues i estan agrupades en
umbel·les.

10. Alfàbrega (Ocimum basilicum)
Planta originària de l’Àsia. Forma part de
moltes receptes de la cuina mediterrània. Les
fulles s’utilitzen com a condiment, en olis i
vinagres aromàtics o directament en
amanides. Pista: Fulles grans i amples,
intensament aromàtiques.

8. Romaní (Rosmarinus officinalis)
És un arbust aromàtic i remeier típic de la
Mediterrània. Usat externament és un
relaxant muscular i sedant de dolors
articulars i musculars. Es fa servir per
desinfectar ferides i afavorir-ne la
cicatrització. Les fulles i tiges tendres s’usen
per aromatitzar tot tipus de plats. L’oli
essencial és força utilitzat en la indústria
alimentària i en perfumeria. En infusió
combat el cansament i els constipats. Pista:
Les fulles tenen un color verd brillant i són
petites (d’uns tres centímetres de longitud).

11. Menta (Mentha sp.)
Planta molt preuada pel seu aroma gràcies a
la presència del mentol. Aquesta substància
dóna una sensació molt refrescant. És una
planta molt invasora: és molt fàcil de
propagar a causa de les seves tiges
subterrànies. Les infusions són molt
digestives i tenen propietats contra la tos.
S’usa a la cuina per aromatitzar tot tipus de
plats, des de carns i sopes fins a amanides,
postres o sucs de fruita. Pista: Les fulles
sovint tenen el marge serrat.

Comprova si ho has encertat entrant al web de l'Agenda Escolar:
http://agendaescolar.diba.cat.
45

agenda 15-16 tripa Lei_Maquetación 1 29/05/15 10:21 Página 46

novembre2015

2

dilluns
l u nes

3

dimarts
ma r tes

4

dimecres

m i é rcoles
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Et recomanem....
Si vols cultivar plantes beneficioses per a la salut o per condimentar els teus plats, et recomanem un
llibre que et guiarà en tots els aspectes del seu cultiu: L'hort urbà: plantes aromàtiques. Manual de cultiu
de plantes medicinals i aromàtiques en balcons i terrats, de Josep M. Vallès.

5

dijous

jueves

Dia Internacional per a la Prevenció de l’Explotació del
Medi Ambient en la Guerra i els Conflictes Armats
#ConflictesiMediAmbient

6

divendres
v iernes

7

8

diumenge

dissabte

dom i n go

s á bado
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novembre2015

9

dilluns
l u nes

10

Dia Mundial de la Ciència al Servei
de la Pau i del Desenvolupament
#DiaCiència

dimarts
ma r tes

11

Sant Martí
#estiuet

dimecres

m i é rcoles
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La nostra proposta!
Prop teu tens un munt de parcs naturals que t’ofereixen una gran oferta d’activitats lúdiques
i de descoberta del patrimoni natural i cultural. Consulta la pàgina http://www.viuelparc.org. Tria un parc i viu-lo!

12
dijous

jueves

13

divendres
v iernes

14

15

diumenge

dissabte

dom i n go

s á bado
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novembre2015

16

Dia Internacional per a la Tolerància
#tolerància

dilluns
l u nes

17

dimarts
ma r tes

18

dimecres

m i é rcoles
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Sabies que...?
L’ofici de trementinaire va ser una activitat duta a terme principalment per dones que es va
desenvolupar durant els segles XIX i XX. Les trementinaires es desplaçaven arreu de Catalunya per tal
de vendre la trementina, herbes remeieres i altres productes de muntanya.

19
dijous

jueves

Dia Mundial de la Infància
#Infància

20

divendres
v iernes

21

22

diumenge

dissabte

dom i n go

s á bado
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novembre2015

Setmana Europea de la Prevenció de Residus
#EWWRCat #prevenció

23
dilluns
l u nes

24
dimarts
ma r tes

25

Dia Internacional per a l’Eliminació
de la Violència contra la Dona
#violènciadona

dimecres

m i é rcoles
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La nostra proposta!
T'has cansat de la roba que portes? Tens ganes de renovar el teu armari? Quina mandra haver d'anar a una gran superfície a gastar-se
els calerons! Et proposem que organitzis amb els teus amics un intercanvi de roba. Prova-ho, segur que et divertiràs!

26
dijous

jueves

27

divendres
v iernes

Dia sense Compres
#DiaSenseCompres

28

29

diumenge

dissabte

dom i n go
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novembre/desembre2015

30
dilluns
l u nes

1

Dia Mundial de la Lluita contra la Sida
#DiacontralaSIDA

dimarts
ma r tes

2

dimecres

m i é rcoles
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Per reflexionar...
Els humans depenem totalment de la riquesa dels diversos ecosistemes del planeta per obtenir els nostres aliments, la nostra energia i
les matèries primeres. Hem modificat el planeta que ens acull sense tenir en compte que els recursos són limitats. Ha arribat el moment
de prendre consciència com a espècie que si seguim per aquest camí les regles del joc de la supervivència juguen en contra nostra.
Dia Internacional de les Persones
amb Discapacitat
#discapacitat

3

dijous

jueves

4

divendres
v iernes

Dia Internacional dels Voluntaris
per al Desenvolupament
Econòmic i Social
#voluntaris
Dia Mundial del Sòl
#DiaMundialSòl

5

Dia de la
Constitució

6

diumenge

dissabte

dom i n go

s á bado
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Fes-te bruixa
o bruixot
per un dia!
Ara que saps que al nostre abast tenim un reguitzell de remeis naturals, en
aquesta activitat et proposem que vagis un pas més enllà. T’encoratgem a
fer una passejada pels boscos o camins fora de l’entorn urbà, que
reconeguis les plantes en el seu hàbitat natural, i que amb les herbes
remeieres que recullis, tu mateix et fabriquis un parell de pocions
màgiques... en realitat un remei per curar constipats i un altre per calmar els
cops! Fes-te bruixa o bruixot per un dia!
No hi ha res millor que prendre’s una infusió
de farigola quan ens trobem refredats o
fatigats. Una infusió de farigola al dia és
preventiva i reforçant. La farigola també és
coneguda a molts llocs amb el nom de timó, i
és la remeiera per excel·lència del nostre país;
s’utilitza en una gran quantitat de remeis i

plats culinaris. Pregunta als teus avis com
feien la típica sopa de farigola!
Ara que s’acosta l’hivern, una infusió de
farigola és un remei excel·lent. Aquí te’n
donem la recepta perquè la posis en pràctica.

INFUSIÓ DE FARIGOLA
• Recolliu les branques florides de farigola.
• Guardeu-les ben seques dins un pot de vidre.
• Escalfeu l’aigua i quan comenci a bullir retireu-la del foc i
aboqueu-la a la tassa, on ja hi haurà la cullerada de farigola
(una cullerada si la farigola és seca o una mica més si és fresca).
Les fulles les heu d’escaldar entre uns cinc i deu minuts. Coleu-ho.
• Afegiu-hi un raig de suc de llimona.
• Endolciu-ho amb una cullerada de mel. Ja teniu el remei a punt!

Ja ho saps, doncs: per a la gola, farigola!
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Hi ha una dita popular que diu: “Qui té oli
de pericó, no li cal metge ni doctor”. I és
que aquest oli fet a base de les flors
grogues de l’herba de Sant Joan
(Hypericum perforatum) va molt bé per
als cops, les ferides i les cremades, ja que
afavoreix la cicatrització i redueix la
inflamació. La planta floreix al juny, pels
volts de Sant Joan, d’aquí ve el seu nom.
Així que per fer aquesta preparació
t’hauràs d’esperar al juny: ja t’ho pots
apuntar a l’agenda!

OLI DE COP
• Colliu les flors grogues de
l’herba de Sant Joan (floreixen
pel juny normalment).
• Poseu les flors (seques o
fresques) en un pot de vidre
fosc i de boca ampla.
• Afegiu-hi oli d’oliva fins que
cobreixi les flors.
• Macereu les flors durant un
mes a sol i serena, agitant el
pot de tant en tant.
• Després d’aquest temps l’oli
s’haurà tornat de color
vermell. Filtreu-lo. Convé
guardar l’oli en diferents pots
de vidre opac per poder-lo usar
unes quantes vegades sense
que s’alteri.
• Ja us el podeu aplicar amb
una gasa quan en tingueu
necessitat!
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desembre2015

7

dilluns
l u nes

8

La Immaculada

dimarts
ma r tes

9

dimecres

m i é rcoles
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Et recomanem...
Gaia. Una ciencia para curar el planeta, de James Lovelock. James Lovelock és l’autor de la hipòtesi
Gaia, que considera el nostre planeta com un organisme viu. En aquest llibre, James Lovelock ens
ensenya l’anatomia i la fisiologia de Gaia conjuntament amb les seves malalties.
Dia dels Drets Humans
#dretshumans

10
dijous

jueves

Dia Internacional de les Muntanyes
#muntanyes #DiaMuntanyes

11

divendres
v iernes

12

13

diumenge

dissabte
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desembre2015

14
dilluns
l u nes

15
dimarts
ma r tes

16

dimecres

m i é rcoles
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La nostra proposta!
Quan et reuneixis amb els teus amics aprofita per convidar-los a una infusió
de les herbes aromàtiques o remeieres que cultivis. Talleu unes fulles de les que més us vinguin de gust i salut!
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dijous

jueves
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divendres
v iernes

19

20

diumenge

dissabte

dom i n go

s á bado

61

agenda 15-16 tripa Lei_Maquetación 1 29/05/15 10:22 Página 62

desembre2015

21
dilluns
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22
dimarts
ma r tes

23

dimecres
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Sabies que...?
Antigament, a les envistes de Nadal, es matava el porc. La matança del porc era una de les festes familiars més importants del
calendari i és possible que antigament es fes coincidir amb la festa del solstici hivernal; aquest dia es feia un gran àpat per celebrar la
fita solar. El refranyer ja ho diu: “ditxós mes, que entra amb llardons i surt amb torrons!”

24
dijous

jueves

Nadal

25

divendres
v iernes

Sant Esteve

26

27

diumenge

dissabte
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desembre2015/gener2016

28
dilluns
l u nes

29
dimarts
ma r tes

30

dimecres

m i é rcoles

64

agenda 15-16 tripa Lei_Maquetación 1 29/05/15 10:22 Página 65

La nostra proposta!
S'acosten els Reis. I si en comptes de gastar-te els diners en alguna fotesa no proves de regalar alguna cosa feta per tu? Amb el
munt d'idees que hi ha a internet no tens excusa. Posa al buscador "diy" de l'anglès "do it yourself" -fes-t'ho tu mateix- i veuràs la
varietat de coses que pots arribar a fer!

31
dijous

jueves

Cap d’any

1

divendres
v iernes
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3

diumenge
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dom i n go
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L’entrevista
més gran
de totes!
Ara que tenim a tocar les
vacances de Nadal i és
època de reunir-nos amb
tota la família, et
proposem que ho aprofitis
per conversar i entrevistar
els teus avis. En només
una o dues generacions
s’han produït molts canvis
en el nostre estil de vida.
És important saber d’on
venim i ser conscient dels
canvis que s’han produït
en tants pocs anys. Res
millor per adonar-nos-en
que xerrar amb els nostres
avis!

Parla amb els teus avis, investiga com vivien
durant la seva infantesa i joventut, i grava’ls!
Al cap d’uns anys t’adonaràs que maco que
és poder tornar a sentir la seva veu explicantte a tu com eren ells de petits i què feien.

Et proposem una llista de preguntes, però no
te n’estiguis de sortir del guió i preguntar tot
el que et passi pel cap. Ah! Aprofita per
mostrar les últimes aplicacions del mòbil als
teus avis ;)
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A casa...

Amb els amics...

• Quines diferències hi ha entre la teva casa
actual amb la casa en què vivies quan eres
petit?
• Com eren les cases? Teníeu nevera? I
cuina?
• Amb quin tipus de roba us vestíeu? Com la
rentàveu?
• On anàveu a buscar el menjar? Quin tipus
de plats cuinàveu? Com cuinàveu?
Menjàveu bé i variat?

• Ara utilitzem la tecnologia per comunicarnos amb els amics, com ho fèieu abans?
• Què feies en el temps lliure?
• A quins jocs jugàveu? Com us divertíeu?

Per acabar, les reflexions finals...
• T’imagines viure en un món com el que han
viscut els teus avis? Què en penses de la
manera com vivien?
• T’hauria agradat néixer a la seva època?
• Diries que en aquells temps la vida era més
fàcil o més difícil que ara?
• Creus que alguns dels hàbits quotidians de
la infantesa dels teus avis són més
sostenibles que els actuals? Quins?
• Quines coses canviaries de l’estil de vida
que portem actualment?
• Quines són les causes d’aquestes grans
diferències produïdes en tan sols dues
generacions?

En el poble o ciutat...
• Com era la zona on vivies?
• Ha canviat gaire el teu poble o ciutat al llarg
dels anys? Quines són les diferències?
• Com et desplaçaves? Hi havia transport
públic?
• Quins oficis hi havia al poble? Quins oficis
han desaparegut?
• Si et posaves malalt, on anaves? (No
t’estiguis de preguntar quins remeis feien
servir, ara que ja en saps uns quants!)

Envia’ns la gravació de la
teva entrevista a
agendaescolar@diba.cat,
i també la reflexió que en
facis en acabar (pots
seguir el guió). Ho
compartirem al web de
l’Agenda Escolar!
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gener2016

4
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dimarts
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Reis

dimecres
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Sabies que...?
Gairebé totes les formes de vida depenen directament o indirectament de la fotosíntesi. La quantitat d’energia capturada per la
fotosíntesi és immensa (d’aproximadament 60 terawatts) i és la base de tota la xarxa tròfica.
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dijous

jueves
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v iernes
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gener2016

11
dilluns
l u nes

12

dimarts
ma r tes

13

dimecres

m i é rcoles
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La nostra proposta!
Sabies que a Catalunya hi ha un centre de recerca punter en les ciències de la llum? No t’estiguis de visitar l’Institut de Ciències
Fotòniques i fliparàs en colors amb tot el que és possible fer amb la llum. Proposa al teus mestres de fer-hi una visita!
http://outreach.icfo.eu/ca_index/
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dijous

jueves
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divendres
v iernes
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gener2016

18
dilluns
l u nes

19
dimarts
ma r tes

20

dimecres

m i é rcoles
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Sabies que...?
Els científics han desenvolupat una càmera fotogràfica que fa uns 4 bilions de fotogrames per segon. La càmera
és tan ràpida que ha aconseguit fotografiar la conducció de la calor, que es transmet a una velocitat equivalent a
un sisè de la velocitat de la llum. Fiuuuuuu!
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dijous

jueves

22

divendres
v iernes
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gener2016

25
dilluns
l u nes

26

Dia Mundial de l’Educació Ambiental
#EducacioAmbiental

dimarts
ma r tes

27

dimecres

m i é rcoles
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La nostra proposta!
El documental HOME (de ‘llar’, la Terra) dirigit per Yann Arthus-Bertrand, mostra a través de precioses imatges preses des de l’aire
la biodiversitat de la Terra i com els humans hem esdevingut una amenaça per l’equilibri ecològic amb el planeta. La pel·lícula està
disponible a internet: http://www.homethemovie.org/es
Dia Mundial de la Reducció de les Emissions de CO2
#EmissionsdeCO2 #EmissionsCO2

28
dijous

jueves

29

divendres
v iernes

Dia Escolar de la
No-Violència i la Pau
#noviolencia

30
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Juguem amb
la llum!
Durant l’any 2015 s’ha celebrat l’Any
Internacional de la Llum i de les Tecnologies
Basades en la Llum. Sabies que gairebé tota la
biosfera del planeta funciona gràcies a la llum
que rep del Sol? L’energia solar és aprofitada
pels organismes fotosintètics, que són la base de
tota la xarxa tròfica. L’energia de la llum solar
també manté en funcionament els processos
climàtics, i és una energia renovable, inesgotable
(fins que el Sol arribi al final de la seva vida, que
serà d’aquí a uns 5.000 milions d’anys). La llum,
però, també és una eina per a la recerca, la
tecnologia, la indústria i la societat. Les coses
que fem i utilitzem de forma quotidiana tenen una
relació molt estreta amb la llum i les seves
propietats.

el repte:
I si t’hi atreveixes, escriu
amb un raig de llum
alguna frase o eslògan
relacionat amb el medi
ambient. La frase més
impactant tindrà premi!

76

agenda 15-16 tripa Lei_Maquetación 1 29/05/15 10:23 Página 77

Et proposem que juguis amb la llum, veuràs que divertit pot ser! És tan fàcil com dibuixar en
un lloc fosc amb la llum del teu mòbil mentre un amic et fa la fotografia. D’aquesta manera
podràs veure fotografiat allò que hauràs dibuixat movent la llum!

L’únic requisit: cal fer una
exposició llarga.

Fes el fantasma: vés obrint i
apagant el llum del teu
mòbil, mou-te i... duplica’t,
triplica’t, quadruplica’t en el
mateix fotograma!

Sigues imaginatiu! Les possibilitats són infinites! Envia’ns les teves fotos jugant amb la
llum a agendaescolar@diba.cat, les penjarem a la pàgina web de l’Agenda Escolar perquè
entre tots puguem veure fins on pot arribar la nostra imaginació!
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febrer2016

1

dilluns
l u nes

2

Dia Internacional dels Aiguamolls
#Aiguamolls #DiaAiguamolls
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Sabies que...?
Moltes de les estrelles que veiem segurament ni existeixen, ja que poden haver passat milions d’anys abans que la seva llum hagi
arribat als nostres ulls. Quan mirem la llum que ens arriba de les estrelles, no estem veient com són actualment, sinó que les veiem
tal com eren en el moment que la llum va sortir d’elles. Estem mirant el passat!

Dia Internacional contra el Càncer
#diacàncer

4
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febrer2016

8

dilluns
l u nes

9

dimarts
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10
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Sabies que...?
La llum viatja a una velocitat molt ràpida, a 300.000 km per segon. Quan es diu que una estrella està a un any llum volem dir que està a la
distància que recorre la llum en un any, o sigui, a gairebé deu bilions de quilòmetres (9.461×1012 km). El sol està a vuit minuts llum: o sigui,
la llum triga 8 minuts a fer el camí del Sol a la Terra. Així, quan mirem el Sol, el veiem tal com era fa 8 minuts!
Dia Mundial del Malalt
#diamalalt

11
dijous

jueves

12

divendres
v iernes

13

Dia Europeu de la Salut
Sexual #salutsexual
Dia de l’Energia
#EnergiaSostenible #Energia
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febrer2016

15
dilluns
l u nes

16
dimarts
ma r tes

17

dimecres

m i é rcoles

82

agenda 15-16 tripa Lei_Maquetación 1 29/05/15 10:23 Página 83

La nostra proposta!
Surt a explorar l’espai sideral en una nit fosca! Agafa un mapa abans de començar el viatge estel·lar,
l’aplicació SkyMap de Google és una bona opció per no perdre’s!
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Dia Internacional
de la Llengua Materna
#llenguamaterna
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I tu, què pots fer?
La nostra societat és dependent dels combustibles fòssils, però el petroli a bon preu s’acaba.
Dóna suport a iniciatives de petita escala de producció d’energies renovables.
Evitem ser dependents de les grans multinacionals energètiques, hi sortirem guanyant!
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26
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Dia Internacional de l’Ós Polar
#óspolar
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febrer/març2016
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Per reflexionar...
El creixement de la nostra civilització es basa en una falsedat: que els recursos naturals són abundants i barats.
Vivim en un planeta finit. Recicla tots els residus que generis, així estalviarem una gran quantitat de primeres matèries.
Dia Mundial de la Natura
#DiadelaNatura #Natura
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Dia Mundial de
l’Eficiència Energètica
#EficienciaEnergetica
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De ruta per
un cel fosc!
Trobar un bon cel estrellat no és fàcil, la qualitat del cel fosc
és un bé escàs. Qui no ha intentat mai mirar cap al cel per
veure les estrelles i s’ha adonat que la llum del poble o
ciutat impedien fer-ne una bona observació? En aquest cas,
la llum és una font de contaminació. Arran d’aquest fet, han
sorgit una sèrie d’iniciatives per tal de protegir el cel
nocturn de la contaminació lumínica. La fundació Starlight
(http://fundacionstarlight.org) promou la protecció del cel
nocturn, per tal de fomentar-lo com un recurs científic,
ambiental i cultural (a la seva pàgina hi trobaràs una llista
amb una sèrie de destins en què podràs veure les estrelles
tal com Déu mana!).
El paisatge estel·lar és un bé més de la naturalesa que hem de poder gaudir!
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Troba a la següent sopa de lletres el nom de 13 constel·lacions
que formen part del paisatge estel·lar.

Z
K
J
M
S
X
T
L
A
S
R
X
L
I
D
V
W
L
X
X

I
S
L
H
Z
Z
S
C
Y
C
E
E
K
E
Z
U
Q
P
T
T

H
B
W
U
A
D
M
Q
X
M
P
O
E
L
L
C
A
K
W
T

E
H
J
A
E
J
F
C
C
X
M
V
Q
D
S
N
P
Q
E
C

M
C
X
H
P
E
D
B
Q
M
T
R
P
F
A
E
H
Y
D
A

X
G
U
M
O
Q
W
J
X
H
R
G
Q
V
R
L
J
V
L
H

A
N
D
R
I
S
R
L
C
X
J
A
A
S
M
C
W
I
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R

Comprova si ho has encertat entrant al web de l'Agenda Escolar:
http://agendaescolar.diba.cat.
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Et proposem 3 rutes perquè viatgis a través del cel fosc,
no tinguis por i endinsa-t’hi!

a) Itinerari “No perdis el nord!” Per
saber on tens el nord has de
localitzar l’Estrella Polar. Per
trobar-la primer has d’identificar
laconstel·lació de l’Óssa Major
(“el Carro”). Traça una línia
imaginària que passi per les
dues estrelles del seu extrem.
Sobre aquesta línia i a cinc
vegades la distància entre
aquestes dues estrelles hi ha
l’Estrella Polar. Ara ja saps on
tens el nord!

Polaris
1
Óssa Menor

2
3
4
5

Óssa Major

b) Itinerari “Néixer estrellat” A primera hora
d’una nit de primavera encara podem
veure algunes constel·lacions hivernals
com ara Orió o Taure (també Sírius,
l’estrella més brillant de tot el firmament!).
Però has vist mai algun lloc d’on neixin les
estrelles? No? Busca la constel·lació
d’Orió. Situa’t al sud del cinturó d’Orió (les
anomenades “Tres Maries”), allà hi ha
localitzada la nebulosa d’Orió. Aquesta

nebulosa és la zona de formació d’estels
més propera a la Terra i és un dels objectes
del firmament més espectaculars. A ull nu
es veu com una estrella borrosa, però si
agafes uns prismàtics (fes-ho!), veuràs
que es tracta d’una nebulosa que conté
unes quantes estrelles immerses dins un
núvol de gas. Ara ja has vist un dels llocs
d’on neixen les estrelles!

90
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c) Itinerari “Les 7 nimfes fugisseres” Després de fer una visita a Orió podem anar cap
a Taure, que està just al seu costat. A Taure s’hi troben les Plèiades, el cúmul estel·lar
més famós del cel. És un dels cúmuls d’estrelles més propers, i a ull nu podem
distingir entre sis i vuit estrelles, però si agafem uns prismàtics en veurem moltes
més. Algunes cultures han fet servir l’observació de les Plèiades com un test de
visió: mesuraven l’agudesa visual pel nombre d’estels que l’observador podia veure
a les Plèiades. Tu quantes en veus?

Plèiades

TAURE
Aldebaran

ORIÓ

Tres Maries

Nebulosa
d’Orió

91
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març2016

7

dilluns
l u nes

8

Dia de la Dona Treballadora
#donatreballadora

dimarts
ma r tes

9

dimecres

m i é rcoles
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Per reflexionar...
Per viure de manera sostenible primer de tot cal que ens replantegem els nostres valors i que canviem part del nostre comportament.
Les persones hem d’emprar els recursos de què disposem amb sobrietat i eficiència. Ajuda als teus pares i familiars a prendre
consciència i a canviar el seu comportament explicant les noves idees que hagis après a l’escola.

10
dijous

jueves

11

divendres
v iernes

12

13

diumenge

dissabte

dom i n go

s á bado
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març2016

14

Dia Europeu per a la Prevenció del Risc Cardiovascular
#risccardio

dilluns
l u nes

15

Dia Mundial
dels Drets del Consumidor
#consum

dimarts
ma r tes

16

dimecres

m i é rcoles
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Per reflexionar...
Llencem milions de residus electrònics i només en reciclem una petita fracció. Sabeu on van a parar? La majoria s'acaben enviant
il·legalment a grans abocadors dels països del Sud. Les conseqüències són molt greus per al medi ambient i per a la salut de la gent que hi
viu a prop. Abans de tirar cap aparell, fés el possible per poder arreglar-lo o bé assegura't que se'n podran reciclar el màxim de components.

17
dijous

jueves

18

divendres
v iernes

Sant Josep
#santjosep

Dia sense Carn
#diasensecarn

19

20

diumenge

dissabte

dom i n go

s á bado
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març2016

21

Dia Internacional dels Boscos
#DiadelsBoscos #Boscos

dilluns

Dia Internacional de l’Eliminació
de la Discriminació Racial
#discriminacioracial

22

Dia Mundial de l’Aigua
#DiaAigua

l u nes

dimarts
ma r tes

23

Dia Meteorològic Mundial
#meteorologia

dimecres

m i é rcoles
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Sabies que...?
De canvis climàtics n’hi ha hagut molts a la història de la Terra.
La novetat del procés actual és la seva gran rapidesa i que arribi en el moment de màxima presència humana en el planeta.

24
dijous

jueves

Divendres
Sant

25

divendres
v iernes

26

27

diumenge

dissabte

dom i n go

s á bado
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març/abril2016

28

Dilluns
de Pasqua

dilluns
l u nes

29
dimarts
ma r tes

30

dimecres

m i é rcoles
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Per reflexionar...
Mai cap generació ha tingut tantes coses en la història de la humanitat com la nostra. Tenim de tot, però a més a més sentim que ens
manquen encara moltes coses. El nostre ADN consumista xoca amb qualsevol projecte socioambiental compromès. El
desenvolupament sostenible suposa sobretot un canvi de mentalitat.

31
dijous

jueves

1

divendres
v iernes

2

3

diumenge

dissabte

dom i n go

s á bado
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De flor en
flor,
pol·linització!

insectes pol·linitzadors en plena feina

Sabies que el principal benefici que ens aporten les abelles és la pol·linització
de les plantes silvestres i els conreus més que no pas l’obtenció de la mel i
d’altres productes del rusc?
Quan una abella “aterra” en una flor a
buscar el seu gustós nèctar, el pol·len
se li enganxa a les potes i quan
l’abella va a la següent flor (perquè a
les abelles també els agrada anar de
flor en flor), el pol·len que porta
enganxat a les potes pot ser que entri
en contacte amb l’òrgan femení de la
flor i que es produeixi la fecundació. La
pol·linització és molt important
perquè les plantes es reprodueixin,
contribueix a la conservació de les
espècies i a la diversitat biològica. Si
no fos per això, molts arbres fruiters
no podrien produir fruits.
Però ara, tot això perilla. Les colònies
d’abelles salvatges estan gairebé
extingides als països desenvolupats i
moltes de les colònies dels ruscs
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estan morint. Les causes d’aquest
desastre encara no són del tot
conegudes, però sembla que hi
podrien haver diferents factors
implicats, entre els quals l’aplicació
d’insecticides, la transformació dels
terrenys forestals en agrícoles, la
contaminació ambiental i la destrucció
dels hàbitats naturals dels
pol·linitzadors.
La disminució del nombre d’abelles
ens pot abocar a un problema greu de
conservació de la biodiversitat i de la
producció agrícola. Nosaltres podem
aportar el nostre petit gra de sorra
plantant flors (calèndula, espígol,
marduix...) que ens beneficien tant a
nosaltres com a les abelles.
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Completa els següents mots encreuats amb paraules relacionades amb
el món de les abelles, entre les quals hi ha el nom de les diferents
substàncies que obtenim gràcies a la seva feina.
1
2
2
3

4
5

8

6
7
9
10

11

10

12

VERTICALS: 1. Cambra hexagonal que construeixen les
abelles amb la cera. 2. Substància resinosa que
elaboren les abelles a partir de resines vegetals que
secreten alguns arbres i plantes, i que utilitzen per tapar
les clivelles del rusc i momificar els cadàvers que no
poden treure del rusc. 3. Líquid dolç que secreten les
plantes i que les abelles xuclen. 4. Transport del pol·len
des de l’antera fins a l’estigma d’una flor. 5. Insecte de
vida social domesticat per l’home. 8. Substància
groguenca secretada per les abelles per tal de construir
les bresques. Es fon amb facilitat. 10. Substància
natural dolça fabricada per les abelles a partir del nèctar
de les flors i altres elements dolços que recullen al
camp. 11. Femelles estèrils d’una colònia d’abelles que
constitueixen la quasi totalitat de la població.

HORITZONTALS

2. Polsim que es troba als estams de les flors.
6. Cria d’abelles per a aprofitar-ne els seus productes.
7. Habitacle construït per allotjar-hi una comunitat
d’abelles. 9. Punxa que les abelles tenen a la part
posterior del seu ventre amb què poden picar.

10. Procés que experimenta una abella durant el seu
desenvolupament en passar de l’estat larvari a l’estat
adult d’insecte. 12. Substància nutritiva rica en
proteïnes, glúcids i vitamines, que és segregada per les
abelles obreres per tal d’alimentar la reina adulta i les
larves que seran reines.

Comprova si ho has encertat entrant al web de l'Agenda Escolar:
http://agendaescolar.diba.cat.
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abril2016

4

dilluns
l u nes

5

dimarts
ma r tes

6

dimecres

m i é rcoles

102
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Et recomanem...
D'on vénen les coses que comprem? On van a parar quan les llencem? Quins són els costos ecològics del creixement econòmic?
Descobreix-ho en el llibre "La historia de las cosas: de cómo nuestra obsesión por las cosas está destruyendo el planeta, nuestras
comunidades y nuestra salud. Y una visión del cambio" d'Annie Leonard. També pots veure el vídeo "La Historia de las Cosas" a YouTube.
Dia Mundial de la Salut
#DiaSalut

7

dijous

jueves

8

divendres
v iernes

9

10

diumenge

dissabte

dom i n go

s á bado
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abril2016

11
dilluns
l u nes

12

dimarts
ma r tes

13

dimecres

m i é rcoles

104
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La nostra proposta!
Hem d’aprendre a identificar el que no ens cal, a estalviar i a no malversar els recursos disponibles.

14
dijous

jueves

15

divendres
v iernes

Dia Mundial de la Veu
#DiaVeu

16

17

diumenge

dissabte

dom i n go

s á bado
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abril2016

18
dilluns
l u nes

19

Dia Mundial
de la Bicicleta
#DiaMundialdelabicicleta

dimarts
ma r tes

20

dimecres

m i é rcoles
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Sabies que...?
La producció de biocombustibles a partir d'algues podria arribar a ser un bon substitut
dels combustibles fòssils. Un dels grans avantatges respecte d'altres biocombustibles es
troba en el ràpid creixement de les algues.

21
dijous

jueves

Dia de la Terra
#DiadelaTerra

22

divendres
v iernes

Dia Mundial del Llibre i dels
Drets d’Autor. Sant Jordi
#SantJordi

23

Dia Mundial de l’Animal
de Laboratori
#animaldelaboratori

24

diumenge

dissabte

dom i n go

s á bado
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Un món de
cooperants!
Sabies que en el nostre cos tenim deu vegades més cèl·lules “microbianes”
que no pas “humanes”? En el cos humà hi habita una gran quantitat de
microorganismes, molts dels quals són beneficiosos per a nosaltres.
En el nostre intestí hi viu una
abundant microbiota (conjunt de
microorganismes que viuen en un
mateix lloc). Són milions de
bacteris, entre 500 i 1.000 espècies
diferents! Alguns són
imprescindibles: ens ajuden a pair,
duen a terme una gran varietat de
reaccions metabòliques, alguns
sintetitzen la vitamina K, d’altres
formen metà (un gas d’efecte
hivernacle molt més potent que no
pas el CO2!), etc.
Entendre la nostra microbiota s’ha
convertit en un dels reptes
científics més importants del nostre
temps. Quins són tots aquests
microbis i com ens afecten?
Normalment les espècies
individuals no tenen importància, el
que és primordial és la diversitat de
tot l’ecosistema. De la mateixa
manera que en una selva tropical,
un microbioma sa és un ecosistema
en equilibri.

108

Per tant, de la mateixa manera que
hem de cuidar el medi ambient,
també hem de tenir cura de la
nostra microbiota. En realitat, tot
està lligat, si cuidem el medi
ambient, ens cuidarem a nosaltres i
gaudirem de més salut. Per tal de
mantenir una microbiota sana cal
fer una dieta variada i rica en fibra,
fer exercici i ingerir les calories
adequades segons les nostres
necessitats energètiques. Tampoc
no hem d’abusar dels antibiòtics, ja
que debiliten el bon funcionament
de la microbiota.
No som els únics que necessitem
els microorganismes per viure; si
no, fixeu-vos, per exemple, en la
relació que mantenen les vaques
amb els seus microorganismes: una
vaca sense els seus bacteris que
degraden la cel·lulosa moriria de
desnutrició en poques setmanes.
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La simbiosi és l’associació de dos organismes diferents units més
o menys íntimament, habitualment amb benefici recíproc.
Hi ha diferents graus de simbiosi, des de simbionts
que estableixen una relació de comportament
(per exemple, el peix pallasso amb les
anemones) fins a l’endosimbiosi, l’exemple
per excel·lència del qual és la formació de
la cèl·lula eucariota.
La cooperació triomfa a la naturalesa!

el repte:
Troba el camí que ha de fer el peix pallasso per arribar fins l'anemone. D'aquesta manera
l'anemone podrà protegir el peix pallasso dels seus predadors i el peix pallasso protegirà
a l'anemone dels atacs dels paràsits. Que bé s'ho monten aquests dos oi?

Comprova si ho has encertat entrant al web de l'Agenda Escolar:
http://agendaescolar.diba.cat.
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abril/maig2016

25

Dia Africà del Paludisme
#malària

dilluns
l u nes

26
dimarts
ma r tes

27

dimecres

m i é rcoles

110

agenda 15-16 tripa Lei_Maquetación 1 29/05/15 10:25 Página 111

Sabies que...?
El planeta que habitem mai no deixa de sorprendre’ns. Sabies que hi ha llacs naturals de quitrà, com el Pitch Lake, a Trinitat i Tobago?
Aquest dipòsit natural de quitrà conté vida microbiana capaç de viure sense oxigen i gairebé sense aigua, en un ambient per a
nosaltres tòxic! Se us acut per què ens poden ser útils els microorganismes que viuen en aquests llocs tan extravagants?

28
dijous

jueves

Dia Internacional sense Soroll
#DiaSoroll #Soroll
Dia Internacional de la Dansa
#DiaDansa

30

Dia Internacional
dels Treballadors
#DiaTreballadors

29

divendres
v iernes

1

diumenge

dissabte

dom i n go

s á bado
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maig2016

2

dilluns
l u nes

3

dimarts
ma r tes

4

dimecres

m i é rcoles

112
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Per reflexionar...
Tot el plàstic sintètic que s’ha fabricat des del 1950 encara existeix avui en dia, ja que tarda milers d’anys a descompondre’s. Les
escombraries de plàstic es poden fusionar amb roques i altres materials per formar un nou material: el plastiglomerat. Aquest material
podria arribar a convertir-se en una part més del registre geològic... En un futur, se’n dirà “l’Edat del plàstic” de la nostra època?
Dia Mundial de l’Asma
#asma

5

dijous

jueves

6

divendres
v iernes

7

8

diumenge

dissabte

dom i n go

s á bado
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maig2016

9

9 de maig – Dia Mundial de les Aus Migratòries
#DiaAusMigratories @WMBD

dilluns
l u nes

10
dimarts
ma r tes

11

Sant Ponç
#SantPonç

dimecres

m i é rcoles
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Sabies que...?
Les nostres deixalles han arribat a les parts més profundes dels oceans abans que
nosaltres. Evitem-ho! Intentem no malgastar bosses de plàstic i d’altres envasos.

12
dijous

jueves

13

divendres
v iernes

Dia Mundial de la Hipertensió
#hipertensió

14

Dia Internacional
de la Família
#família

15

diumenge

dissabte

dom i n go

s á bado
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maig2016

16
dilluns
l u nes

17

Dia Internacional contra
l’Homofòbia i la Transfòbia
#homofobia

ma r tes

Dia Mundial de les Telecomunicacions
Dia d’Internet
#diainternet

dimarts

Dia Mundial del Reciclatge
#joreciclo #residus #reciclatge

18

Dia Internacional dels Museus
#diamuseus

dimecres

m i é rcoles
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Sabies que...?
El plàstic és el major contaminant del medi aquàtic i forma acumulacions de residus que naveguen entre mars i oceans.
Els animals es veuen atrapats enmig dels residus o els confonen amb preses i se’ls mengen. Sigues net quan vagis a la platja:
si generes residus, diposita’ls als contenidors. La millor manera de gaudir de l’entorn és cuidant-lo!

19
dijous

jueves

20

divendres
v iernes

Dia Mundial de la Diversitat
Cultural per al Diàleg i el
Desenvolupament
#diàleg

21

Dia Internacional de
la Diversitat Biològica
#Biodiversitat

22

diumenge

dissabte

dom i n go

s á bado
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maig2016

23
dilluns
l u nes

24

Dia Europeu dels Parcs Naturals
#parcsnaturals

dimarts
ma r tes

25

Dia de l’Àfrica
#diaÀfrica

dimecres

m i é rcoles
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La nostra proposta!
No et perdis la pel·lícula Planet Ocean, de Yann Arthus-Bertrand i Michael Pitiot. A través d’un conjunt bellíssim
d’escenes ens transmet la importància que els humans sapiguem viure amb harmonia amb els oceans i el conjunt
del planeta. Organitza un cinefòrum de la pel·lícula amb els teus companys de classe!

26
dijous

jueves

27

divendres
v iernes

Dia Nacional de la Nutrició
#nutrició

28

29

diumenge

dissabte

dom i n go

s á bado
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maig/juny2016

30
dilluns
l u nes

31

Dia Mundial Sense Tabac
#diasensetabac

dimarts
ma r tes

1

dimecres

m i é rcoles

120
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Per reflexionar....
Els nivells de mercuri a la part superior de l’oceà s’han triplicat des del començament de la Revolució Industrial. Les activitats
humanes com la crema de combustibles fòssils i la mineria en són els principals culpables.

2

dijous

jueves

3

divendres
v iernes

4

Dia Mundial del Medi Ambient
#diaMA

5

diumenge

dissabte

dom i n go

s á bado
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Un planeta
que batega
Sabies que els oceans es comporten com un gran pulmó per al planeta?
De la mateixa manera que les plantes
terrestres a partir de la llum solar i
els nutrients són capaces de generar
nova matèria vegetal (fotosíntesi), al
mar, els encarregats d’aquesta
funció són, sobretot, les algues i
alguns bacteris. En un sol mil·lilitre
d’aigua de mar hi ha milers d’aquests
éssers microscòpics que

s’encarreguen d’absorbir el diòxid de
carboni que nosaltres aboquem a
l’atmosfera, i alhora generen gran
part de l’oxigen que respirem.

En aquesta fotografia de la Terra, el
verd fosc dels continents mostra on
es troba la vegetació, mentre que el
marró mostra les zones desèrtiques.
De la mateixa manera que en els
ecosistemes terrestres, als oceans,
els colors vermell, groc i verd
mostren les regions amb
proliferacions denses de fitoplàncton
(conjunt de microorganismes
planctònics que fan la fotosíntesi i

que constitueixen la base de la xarxa
tròfica dels oceans), mentre que els
blaus i liles corresponen a llocs amb
poc fitoplàncton, els anomenats
deserts oceànics.
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Qui ho diria, uns éssers tan petits i
alhora amb unes funcions tan
importants!

Així que ja ho saps, els oceans són
fonamentals per a la vida: regulen el
clima i ens proporcionen una gran
varietat de recursos. Cuidem-los!
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el repte:
Si resols aquest trencaclosques, descobriràs l’aspecte
d’un d’aquests microorganismes
oceànics que fan feines tan valuoses
per a nosaltres.

No et
perdis
aquest
vídeo! Mira
com batega
la Terra
amb el pas
de les
estacions!

Comprova si ho has encertat entrant al web de l'Agenda Escolar:
http://agendaescolar.diba.cat.
123
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juny2016

6

dilluns
l u nes

7

dimarts
ma r tes

8

Dia Mundial dels Oceans
#DiaOceans

dimecres

m i é rcoles
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Sabies que...
Els efectes tòxics del mercuri s’amplifiquen a cada esglaó de la xarxa tròfica: per exemple, el nivell de mercuri en un
gran depredador com és la tonyina és 10 milions de vegades superior que en l’aigua circumdant!

9

dijous

jueves

10

divendres
v iernes

11

12

diumenge

dissabte

dom i n go

s á bado
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juny2016

13

Dia Europeu de la Prevenció del Càncer de Pell
#cancerpell

dilluns
l u nes

14

Dia Mundial del Donant de Sang
#donantsang

dimarts
ma r tes

15

Dia Mundial del Vent
#diamundialdelvent

dimecres

m i é rcoles
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Per reflexionar...
Els protectors solars protegeixen la pell humana dels raigs ultraviolats (UV) del Sol de manera eficaç, però s'acumulen
en el mar i tenen efectes tòxics sobre els organismes marins. Evita exposar-te al Sol a les hores de màxima intensitat,
la teva pell i l'ecosistema t'ho agrairan. La prioritat, però, és sempre protegir-se del Sol!

16
dijous

jueves

Dia Mundial de la Lluita contra la Desertització i la Sequera
#desertificacio #sequera

17

divendres
v iernes

18

19

diumenge

dissabte

dom i n go

s á bado
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juny2016

20
dilluns
l u nes

21

Dia Mundial de la Música
#diamúsica

dimarts
ma r tes

22

dimecres

m i é rcoles
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Sabies que...?
Les meduses cada vegada són més abundants a les nostres platges. La sobrepesca i la desaparició dels seus depredadors naturals ha
fet que augmenti la seva població. Bon estiu! Amb meduses o sense!

23
dijous

jueves

Sant Joan

24

divendres
v iernes

25

Dia Internacional de la Lluita contra l’Ús
Indegut i el Tràfic Il·lícit de Drogues
#drogues

26

diumenge

dissabte

dom i n go

s á bado
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juny2016

27
dilluns
l u nes

28
dimarts
ma r tes

29

dimecres

m i é rcoles
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Sabies que...?
El mar és una immensa font potencial d'energia. Els científics i enginyers continuen investigant per tal de trobar
un mètode òptim per transformar de forma eficient i sostenible la força de les onades en electricitat.

30
dijous

jueves

1

divendres
v iernes

2

3

diumenge

dissabte

dom i n go

s á bado
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Que no et
venguin gat
per llebre!

La gran majoria dels productes que consumim experimenten moltes manipulacions al llarg de
la seva vida industrial. Molts dels aliments estan més o menys adulterats per tal que els
productors en puguin treure un benefici més alt: no val el mateix una hamburguesa de carn
que una hamburguesa barrejada amb fècula de patata. Moltes d’aquestes adulteracions estan
permeses i, per tant, allò que fa un temps era una falsificació flagrant ara s’ha convertit en un
pas més en el procés d’elaboració. A més a més, alguns dels colorants, conservants i altres
additius permesos podrien no ser innocus a llarg termini.
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Et convidem a preguntar-te d’on vénen i com s’elaboren
els aliments que consumeixes. Quan vagis a comprar fixa’t
bé en la llista d’ingredients, t’adonaràs de qui i de quina
manera ens intenten prendre el pèl.

El cas del pernil dolç.
El pernil dolç s’obté de la cocció de la part posterior del porc. Per
facilitar-ne la manipulació es va canviar la forma original, i això vas ser
el tret de sortida de tota mena d’adulteracions. El pernil reconstruït és
un fet general: s’arriba a fer amb qualsevol tipus de carn. Aquesta carn
es pica, es tenyeix i es barreja amb greixos per tal de donar-li aspecte
de pernil. Per això, molts pernils porten fècules (midó extret de la
patata) que augmenten la consistència de la carn picada, porten
substàncies que retenen aigua, colorants, sal per facilitar-ne la
conservació, sucre per dissimular la sal, i aromatitzants per donar gust
a tot el conjunt adulterat. Tela, oi?

Entre un embotit de carn de porc i un
altre “embotit” reconstruït amb
fècules, colorants, i greix vegetal,
quin et quedaries? Et proposem un
experiment perquè no compris
fècula de patata a preu de pernil.

utilitzen els vegetals). Quan el iode
reacciona amb substàncies que
contenen midó es produeix un canvi
de color a blau molt fosc o negre.
D’aquesta manera veurem si els
embotits han estat adulterats amb
productes vegetals.

En aquest experiment farem servir
un colorant, el iode, que tenyeix el
midó (una de les principals
molècules de reserva energètica que

133

agenda 15-16 tripa Lei_Maquetación 1 29/05/15 10:26 Página 134

Experiment
Material necessari:
• Talls de pernil dolç ben prims, de tots els
pernils que vulguis analitzar. Apunta-hi el
preu per quilo!
• Control positiu (un tros de pa)

• Control negatiu (carn de porc)
• Tintura de iode (per exemple, Betadine)
• Recipients per dipositar per separat cada
mostra i els controls
• Morter per triturar
• Bolígraf i paper

Procediment:

1. Tritura per separat les mostres i els
controls en un morter amb l’ajuda
d’unes gotetes d’aigua i després
diposita cadascun d’aquests
elements en un recipient diferent
(assegura’t de rentar bé el material
de triturar entre mostra i mostra).

2. Afegeix 1 o 2 gotes de iode al
recipient que conté el pa triturat
(control positiu). Observa el canvi
de color que es produeix i apunta els
resultats. Afegeix les gotes a la carn
de porc triturada (control negatiu).
Apunta els resultats de l’observació.
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3. Afegeix les gotes de iode a les diferents mostres de pernil dolç i observa si
hi ha un viratge de color (reacció positiva) o bé no varia (reacció negativa),
comparant-ho amb la coloració dels controls. Apunta els resultats i
compara-ho amb el preu de cada pernil. Ja pots saber quin fabricant t’està
aixecant més la camisa!

Canvi de color o no? (+ o -)

Preu del pernil

Control negatiu
Control positiu
Pernil núm. 1
Pernil núm. 2
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Desenvolupa el
teu ull crític! No
et conformis!
Pregunta!
Investiga!
Decideix amb
criteri el que
consumeixes!
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juliol2016
1

DV

2

DS

3

DG

4

DL

5

DT

6

DC

7

DJ

8

DV

9

DS

10

DG

11

DL

12

DT

13

DC

14

DJ

15

DV

16

DS

17

DG

18

DL

19

DT

20

DC

21

DJ

Dia Internacional de les Cooperatives. #diacooperatives

Dia Mundial de la Població. #DiaPoblació

22 DV
23

DS

24

DG

25

DL

26

DT

27

DC

28

DJ

Dia Internacional per a la Defensa dels Manglars. #manglars

29 DV
30

DS

31

DG
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agost2016
1

DL

2

DT

3

DC

4

DJ

5

DV

6

DS

7

DG

8

DL

9

DT

10

DC

11

DJ

12

DV

13

DS

14

DG

15

DL

16

DT

17

DC

18

DJ

19

DV

20

DS

21

DG

Dia Mundial de les Persones Indígenes al Món. #indígenes
Sant Llorenç. #SantLlorenç

Dia Internacional de la Joventut. #diajoventut

Dia Internacional de l’Assistència Humanitària. #diaassistència

22 DL
23

DT

24

DC

25

DJ

26

DV

27

DS

28

DG

29

DL

30

DT

31

DC

Dia Internacional de la Solidaritat. #solidaritat
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Dia Mundial de l’Orangutan. #diaorangutan
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Diades primer trimestre
Setembre
16 de setembre
Dia Internacional per a la
Protecció de la Capa d’Ozó
#CapaOzo #DiaOzo
El 1994, l’Assemblea General de les Nacions Unides va
proclamar el 16 de setembre Dia Internacional de la
Preservació de la Capa d’Ozó, en commemoració del dia en
què, el 1987, es va firmar el protocol de Montreal relatiu a
les substàncies que danyen la capa d’ozó. Amb això, es
convidava els estats a dedicar aquest dia a la promoció, en
el pla nacional, d’activitats que corresponguessin als
objectius del protocol de Montreal per tal de protegir la
capa d’ozó.

21 de setembre
Dia Internacional de la Pau
#DiaPau
Des del 28 de setembre del 2001 aquest dia s’observa
com un dia de cessació del foc i de la no-violència en
l’àmbit mundial, per tal que totes les nacions i pobles se
sentin motivats a suprimir les hostilitats i fomentar la pau.

22 de setembre
Dia Europeu sense Cotxes
#sensecotxes
#diasensecotxes
Aquesta diada neix amb l’objectiu de conscienciar els
ciutadans sobre la contribució del trànsit privat a les
emissions dels gasos d’efecte hivernacle. Els cotxes són
responsables del canvi climàtic, alhora que contribueixen
a disminuir la qualitat de vida pel soroll i la contaminació
odorífera que suposen. Més de 200 ciutats espanyoles, en
què, conjuntament, habiten uns 17 milions de persones,
participen en aquesta iniciativa europea. Avui, si has de
desplaçar-te no utilitzis el cotxe!

29 de setembre
Dia Mundial del Cor
#DiaMundialCor
L’últim diumenge del mes de setembre, se celebra a tot el
món el Dia Mundial del Cor, amb l’objectiu de sensibilitzar i
promoure l’adopció de mesures preventives que
disminueixin les malalties cardiovasculars, en particular,
les cardiopaties i els accidents cerebrovasculars,
principals causes de mort a tot el món.

29 de setembre
Dia Internacional de les Persones
Sordes
#sordesa
La sordesa és la deficiència sensorial més freqüent i sovint
és causa de discapacitat. El nombre de casos va en
augment, sobretot, als països desenvolupats. Els sorolls
forts i continuats contribueixen a la seva aparició. Amb
aquest dia es vol conscienciar de la necessitat de tenir cura
de l’oïda per prevenir possibles trastorns auditius en un
futur, així com de seguir avançant en l’àmbit de la recerca.

Octubre
1 d’octubre
Dia Internacional de la Gent Gran
#GentGran
L’Assemblea General de les Nacions Unides, en designar el
dia 1 d’octubre Dia Internacional de la Gent Gran,

sol·licitava contribucions per a projectes en benefici dels
ancians en països en vies de desenvolupament. El 1992
també es van aprovar un conjunt d’objectius mundials
sobre l’envelliment per a l’any 2001, com a estratègia
pràctica que els països podrien aplicar per satisfer les
necessitats de les persones d’edat avançada.

4 d’octubre
Dia Mundial dels Animals
#DiaAnimals
El Dia Mundial dels Animals va ser instituït l’any 1929 per
iniciativa de l’Organització Mundial de Protecció Animal, en
commemoració de Sant Francesc d’Assís, considerada la
primera persona que va concebre’s a si mateixa en relació
amb totes les coses creades, basant-se en la filosofia que
tots els éssers vius “som criatures de Déu, incloent-hi tota
la realitat animada i inanimada”, i per això mereixen el
nostre respecte i estimació.

4 d’octubre
Dia Mundial dels Ocells
#DiaOcells
El primer cap de setmana d’octubre se celebra, arreu del
món, el Dia Mundial dels Ocells. Des del Parc Natural dels
Aiguamolls de l’Empordà i des del Parc Natural de Cap de
Creus, us convidem a les activitats que s’hi faran, totes, per
a tots els públics, com són: observació d’ocells marins,
anellament, alliberament de fauna i observació d’ocells.

5 d’octubre
Dia Mundial dels Professors
#DiaProfessors
Aquest dia va ser escollit per la Unesco per reconèixer la
tasca que els mestres d’arreu del món duen a terme
diàriament. Des del 1993 se celebra aquest dia, en què es
pretén fer notar el greu deteriorament de les condicions de
treball de molts docents.

6 d’octubre
Dia Mundial de l’Hàbitat
#Hàbitat #DiaHàbitat
Donada la importància de l’hàbitat en el creixement de la
població i les condicions del medi en què vivim,
l’Assemblea General de l’ONU va decidir, el 1985, escollir el
primer dilluns d’octubre per celebrar el Dia Mundial de
l’Hàbitat, el qual va començar a celebrar-se a partir del
1986. En aquest sentit, va crear una agència
especialitzada en la gestió i el desenvolupament integral
dels assentaments humans, la CNUAH. Aquest dia, doncs,
neix amb la intenció de propiciar una reflexió sobre la
millora de la qualitat de vida a les ciutats per a les persones
que hi viuen, tant en països desenvolupats com en els que
estan en vies de desenvolupament.

7 d’octubre
Dia de l’Anar a Peu a l’Escola
#walktoschoolday
#anarapeuescola
Amb el dia i la setmana de l’anar a peu a l’escola (Walk to
School Day i Walk to School Week), una iniciativa sorgida al
Regne Unit el 1994 que s’ha estès a diversos països de
tots els continents, es pretén promoure els
desplaçaments a peu cap a l’escola, encoratjant els pares
perquè acompanyin els fills a peu a l’escola i aconseguir,
d’aquesta manera, desincentivar l’ús de l’automòbil.

7 d’octubre
Dia Internacional per a la
Reducció de Desastres Naturals
#Desastres #DiaDesastres
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Cada dia que passa la vulnerabilitat dels grups humans
augmenta considerablement. Sentim, cada cop amb més
freqüència, notícies que ens expliquen com un poble ha
estat arrasat per aigües torrencials o com una zona es veu
sotmesa a un desastre provocat pels moviments sísmics.
A més, els costos econòmics que impliquen pal·liar els
danys causats pels desastres naturals són molt elevats.
En el marc del Decenni Internacional per a la Reducció dels
Desastres Naturals, l’Assemblea General de l’ONU va
designar el segon dimecres d’octubre com el Dia
Internacional per a la Reducció dels Desastres Naturals.

9 d’octubre
Dia Mundial de la Vista
#Vista
Es calcula que 180 milions de persones arreu del món
tenen alguna mena de discapacitat visual.
Aproximadament el 80% dels casos de ceguesa són
evitables, ja sigui perquè són el resultat d’afeccions que es
podien preveure (20%), ja sigui perquè poden tractar-se
(60%). Amb aquest dia es pretén sensibilitzar la gent
sobre la importància de la prevenció i el tractament de la
pèrdua de visió.

Del 12 al 18 d’octubre
Setmana de la Mobilitat
Sostenible i Segura
#setmanamobilitat
La Setmana proposa cercar noves formes de mobilitat,
fugint del domini absolut del cotxe particular, per
aconseguir un transport més sostenible. Canviar la nostra
manera de moure’ns pot significar viure en una ciutat
millor i respirar un aire de més qualitat i més saludable.

16 d’octubre
Dia Mundial de l’Alimentació
#SobiraniaAlimentaria
Prop de 800 milions de persones que viuen en països en
vies de desenvolupament i 34 milions de persones més
que viuen en països industrialitzats no tenen aliments
suficients per viure. Coincidint amb un dels objectius de
l’ONU —eliminar la fam al món—, el 16 d’octubre del 1945
es va establir l’Organització de les Nacions Unides per a
l’Agricultura i l’Alimentació i des del 1981 es considera
aquesta data com a Dia Mundial de l’Alimentació. El seu
objectiu és conscienciar la gent respecte a la importància
de l’alimentació en la salut de les persones, difonent la
situació en què viuen moltes persones del Tercer Món,
especialment en el que fa referència als problemes que
tenen per la manca d’aliments.

17 d’octubre
Dia Internacional per a
l’Eradicació de la Pobresa
#pobresa
El 1992, l’Assemblea General de l’ONU va declarar el 17
d’octubre Dia Internacional per a l’Eradicació de la Pobresa,
amb l’objectiu de crear consciència de la importància
d’eradicar la pobresa i la indigència en tots els països, en
particular, en els que estan en vies de desenvolupament.

24 d’octubre
Dia Mundial d’Informació
sobre el Desenvolupament
#desenvolupament
L’Assemblea General de les Nacions Unides va instituir
aquest dia per centrar l’atenció mundial sobre els
problemes i les necessitats de desenvolupament, per tal
d’enfortir la cooperació internacional per resoldre’ls. El fet
que l’opinió pública estigui més informada i mobilitzada,
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especialment, la gent jove, serà un factor important per
assolir un coneixement més ampli dels problemes
generals de desenvolupament, cosa que és d’esperar que
repercuteixi en un augment de la cooperació internacional
en aquest sentit.

31 d’octubre
Dia Universal de l’Estalvi
#DiaEstalvi
Amb la finalitat de fomentar l’estalvi, el Congrés
Internacional de l’Estalvi va establir en aquesta data el Dia
Universal de l’Estalvi, un terme que porta associades
connotacions no només econòmiques sinó també
ambientals. I és que sovint l’estalvi en el terreny ambiental
suposa, també, un estalvi en l’àmbit domèstic.

Novembre
6 de novembre
Dia Internacional per a la
Prevenció de l’Explotació del
Medi Ambient en la Guerra i els
Conflictes Armats
#ConflictesiMediAmbient
Aquest dia va ser inclòs en el calendari de les Nacions
Unides el 2001, a petició de Kuwait, en record de la difícil
experiència per la qual va passar fa uns quants anys, quan
la regió va ser testimoni de conflictes militars i de guerres,
de conseqüències funestes per a les persones i també per
al medi ambient. En la guerra del Golf, el 1991, les tropes
iraquianies van destruir milers de pous de petroli a Kuwait,
el combustible va bullir al desert o va arribar al mar, fet que
va posar fi a la pesca i va destruir l’ecosistema.

10 de novembre
Dia Mundial de la Ciència al
Servei de la Pau i del
Desenvolupament
#DiaCiència
Aquest dia neix amb la intenció de renovar el compromís
de la ciència com a promotora de la pau i del
desenvolupament, posant un èmfasi especial al seu ús
responsable en benefici de les societats i, en particular, a
favor de l’eradicació de la pobresa i de la seguretat
humana. Alhora, pretén sensibilitzar la població de la
importància de la ciència, pal·liant els buits existents entre
aquesta i la societat.

11 de novembre
Sant Martí
#estiuet
Diu la cultura popular que entre el final d'estiu i el
començament de la tardor, al voltant de Sant Martí, la
temperatura augmenta per sobre dels valors dels dies
anteriors. Aquest fenomen atmosfèric que té lloc cada any
s'anomena estiuet de Sant Martí.

16 de novembre
Dia Internacional per a la
Tolerància
#tolerància
En el món actual són contínues les manifestacions
d’intolerància. Cal progressar cap a una comprensió
universal, encara que segueixin existint entre nosaltres
intoleràncies de tota mena que alimenten l’odi i, fins i tot,
el vessament de sang entre les persones o comunitats. El
16 de novembre del 1995, els estats membres de la
Unesco (l’Organització de les Nacions Unides per a
l'Educació, la Ciència i la Cultura) van aprovar la Declaració

de Principis sobre la Tolerància i el seguiment de l’Any de
les Nacions Unides per a la Tolerància. Cal que ens
comprometem amb una tolerància activa que permeti als
éssers humans acceptar-se, respectar-se i viure en pau els
uns amb els altres. Aquest és un bon dia per començar a
ser més tolerants!

20 de novembre
Dia Mundial de la Infància
#Infància
Diàriament es violen els drets de milions de nens i nenes
de tot el món. El 1956, l’Assemblea General de les Nacions
Unides va recomanar que s’instituís en tots els països un
dia universal del nen, per tal de fomentar la fraternitat i la
comprensió entre els nens i nenes d’arreu del món i
destinar-lo a activitats per promoure’n el benestar.

Del 21 al 29 de novembre
Setmana Europea de la
Prevenció de Residus
#EWWRCat #prevenció
Durant aquesta setmana se celebra la Setmana Europea
de la Prevenció de Residus. Es tracta d’un esdeveniment
clau per difondre el concepte de la prevenció de residus i
evidenciar el seu impacte en el medi ambient i en la lluita
pel canvi climàtic. Al llarg de la Setmana es duen a terme
accions arreu d’Europa, organitzades per diversos actors
—administracions públiques, xarxes associatives,
escoles, universitats, empreses, ONG, etc.— i adreçades a
tota mena de públic.

25 de novembre
Dia Internacional per a
l’Eliminació
de la Violència contra la Dona
#violènciadona
Entre un 25 i un 75% de les dones (segons cada país) són
maltractades físicament a les seves llars. A Espanya, cada
setmana mor una dona com a víctima de la violència
domèstica, assassinada pel seu marit, company o parella,
i 600 dones espanyoles confessen haver patit
maltractaments algun cop en la seva vida. La sol·licitud per
establir el Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència
contra la Dona va ser presentada a l’ONU per la República
Dominicana el 1999 amb el suport de més de 60 governs.
El seu objectiu és conscienciar els governs i la comunitat
internacional de la necessitat de dur a terme accions
concretes per eliminar la violència contra les dones.

28 de novembre
Dia sense Compres
#DiaSenseCompres
Aquest dia, que se celebra l’últim dissabte de novembre, és
una jornada impulsada per Ecologistes en Acció, que neix
amb la intenció de sensibilitzar i reflexionar sobre la
societat de sobreproducció i sobreconsum en què ens
trobem immersos. La proposta consisteix a abstenir-se de
comprar durant aquest dia i, així, escapar-se del corrent
consumista que les empreses i els publicistes intenten
imposar tant per Nadal com la resta de l’any.

Desembre
1 de desembre
Dia Mundial de la Lluita contra
la Sida
#DiacontralaSIDA
La sida va aparèixer al voltant dels anys vuitanta. Segons
l’Organització de les Nacions Unides (ONU), actualment, al
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món hi ha més de 36 milions de persones que conviuen
amb el virus. El 70% viu a l’Àfrica subsahariana i la majoria
són nens, nenes i dones. El 1988, l’Assemblea General de
les Nacions Unides va manifestar la seva profunda
preocupació pel fet que la síndrome d’immunodeficiència
adquirida (sida) hagués adquirit proporcions d’epidèmia.

3 de desembre
Dia Internacional de les
Persones amb Discapacitat
#discapacitat
Actualment hi ha més de 500 milions de persones al món
(aproximadament el 10% de la població mundial) que
pateixen alguna discapacitat de classe física, mental o
sensorial, i es calcula que 8 de cada 10 viuen en països en
vies de desenvolupament. Aquest dia neix amb l’objectiu
de fomentar la integració en la societat de les persones
amb discapacitat promovent la igualtat d’oportunitats.

5 de desembre
Dia Mundial del Sòl
#DiaMundialSòl
El sòl és de gran importància per a la vida. Només el 29%
del sòl és terra i aquesta part és la que nodreix els més de
7 mil milions de persones que habitem la Terra, juntament
amb la resta d’espècies. Aquest dia ens recorda la
importància de preservar la terra i apostar per polítiques
de desenvolupament sostenible que no la malmetin.

5 de desembre
Dia Internacional dels
Voluntaris per al
Desenvolupament Econòmic i
Social
#voluntaris
Cada dia, en molts llocs del planeta, milions de
dones, homes i joves d’arreu del món ofereixen,
de manera desinteressada, el seu treball i el seu
temps, i la seva capacitat d’ajudar els altres.
Aquesta diada neix amb l’objectiu de promoure el
reconeixement del voluntariat i d’incentivar-lo.

10 de desembre
Dia dels Drets Humans
#dretshumans
La celebració d’aquest dia té el seu origen a l’any 1950. Es
commemora l’aprovació per l’Assemblea General de les
Nacions Unides de la Declaració Universal dels Drets
Humans, el 1948. Motivats per les atrocitats comeses
durant la Segona Guerra Mundial, tots els països van
prendre la decisió de crear un codi moral, ètic i, sobretot,
jurídic, que emparés el que, des de la Revolució Francesa,
es reconeixien com els drets dels homes.

11 de desembre
Dia Internacional
de les Muntanyes
#muntanyes #DiaMuntanyes
Aquest dia, designat per l’ONU l'any 2003, té com a
objectiu conscienciar sobre la importància de les
muntanyes per a la vida i per al desenvolupament
sostenible. D’altra banda, també és una bona oportunitat
per promoure la creació d'aliances amb la finalitat
d'introduir millores a les muntanyes i a les terres altes del
món.
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Diades segon trimestre
Gener
26 de gener
Dia Mundial de l’Educació
Ambiental
#EducacioAmbiental
Es considera que la primera recomanació oficial en l’àmbit
internacional que postula la necessitat d’utilitzar l’eina
educativa com a resposta a la problemàtica ambiental és la
Declaració sobre el Medi Ambient Humà, document final de
la Conferència de les Nacions Unides sobre el Medi
Ambient Humà, celebrada a la ciutat sueca d’Estocolm del
5 al 16 de juny del 1972. El document proposa com a
objectiu de l’educació ambiental “que la població mundial
prengui consciència del medi ambient i s’interessi per
aquest àmbit i pels problemes relacionats, i que tingui els
coneixements, les actituds, les aptituds, la motivació i el
desig necessaris per treballar individualment i
col·lectivament en la recerca de solucions als problemes
actuals i per prevenir els que puguin aparèixer d’ara
endavant.”

28 de gener
Dia Mundial de la Reducció de
les Emissions de CO2
#EmissionsdeCO2
#EmissionsCO2
Aquest dia va ser designat per l’Organització de les
Nacions Unides (ONU) com el dia de l’any per crear
consciència i sensibilitzar els habitants del nostre planeta
sobre el canvi climàtic i els impactes que ocasiona.

30 de gener
Dia Escolar de la
No-Violència i la Pau
#noviolencia
El Dia Escolar de la No-violència i la Pau (Denip), conegut
també com Dia Mundial o Internacional de la No-Violència i
la Pau, va ser fundat l'any 1964 pel poeta i educador
mallorquí Llorenç Vidal i Vidal, i és una iniciativa difosa
internacionalment. Propugna una educació permanentper
a la concòrdia, la tolerància, la solidaritat, el respecte als
drets humans, la no-violència i la pau. El seu missatge
bàsic diu: “Amor universal, no-violència i pau. L’amor
universal és millor que l’egoisme, la no-violència és millor
que la violència i la pau és millor que la guerra”. Es practica
a escoles de tot el món els dies propers o el mateix 30 de
gener (coincidint amb l’aniversari de la mort de M.
Gandhi). Als països amb calendaris escolars propis de
l'hemisferi sud, pot commemorar-se el 30 de març i dies
immediats.

Febrer
2 de febrer
Dia Internacional dels
Aiguamolls
#Aiguamolls #DiaAiguamolls
El dia 2 de febrer del 1971 es va signar a Ramsar (Iran) el
tractat internacional per a la conservació d’aiguamolls i
zones humides. Des de l’any 1997 el dia 2 de febrer de
cada any es commemora aquest tractat amb diferents

activitats arreu dels països signants, i ens recorda la
importància d’aquests ecosistemes, que cobreixen un 4%
de la superfície de la Terra i són uns dels més productius
des del punt de vista biològic, per la biodiversitat que
acullen.

4 de febrer
Dia Internacional
contra el Càncer
#diacàncer
El càncer és una de les principals causes de mort en tot el
món. Per això, l’Organització Mundial de la Salut (OMS)
promou mitjans per prevenir-lo i augmentar la qualitat de
vida dels malalts. S’estima que un 40% dels càncers
podrien evitar-se amb un estil de vida saludable: no
consumint tabac, fent exercici regularment i amb una dieta
equilibrada.

11 de febrer
Dia Mundial del Malalt
#diamalalt
Amb aquest dia, que se celebra des del 1992, es pretén
tenir en especial consideració els qui pateixen com a
conseqüència de malalties diverses. A més, és una
oportunitat per expressar gratitud al personal que dedica
el seu temps a l’atenció dels malalts.

14 de febrer
Dia Europeu de la Salut Sexual
#salutsexual
Aquest dia neix amb la intenció de fomentar unes
pràctiques sexuals segures i respectuoses per a totes les
persones. Per aconseguir una bona salut sexual, és molt
important que els drets sexuals de tothom siguin
respectats i protegits.

14 de febrer
Dia de l’Energia
#EnergiaSostenible #Energia
Aquest dia té com a objectiu augmentar la consciència
pública sobre qüestions com l'eficiència energètica, l'ús de
fonts d'energia renovables i els vincles entre energia i
canvi climàtic. Participa en alguna de les activitats que
segur que es fan al teu municipi o en pobles i ciutats
propers!

21 de febrer
Dia Internacional
de la Llengua Materna
#llenguamaterna
Aquest dia va ser aprovat a la Conferència General de la
UNESCO el novembre del 1999. Està destinat a difondre la
importància del reconeixement i de la pràctica de les
llengües maternes del món, sobretot, de les que són
minoritàries, moltes de les quals estan en perill d’extinció.

27 de febrer
Dia Internacional de l’Ós Polar
#óspolar
L’ós polar és probablement un dels símbols més
emblemàtics d’un dels efectes del canvi climàtic: l’extinció
d’espècies. El dia d’avui ens convida a reflexionar sobre la
cada cop més crítica situació de l'Àrtic, que es va fonent
any rere any com a conseqüència del canvi climàtic
d'origen antròpic, i de les espècies vinculades a aquest
hàbitat. De tots depèn que es produeixi la seva
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desaparició. Estalviant energia, reduint el consum,
reciclant... els ajudarem a viure!

Març
3 de març
Dia Mundial de la Natura
#DiadelaNatura #Natura
Un dia que ens recorda la importància de la flora i la fauna
i el seu valor ecològic, paisatgístic, genètic, social,
científic, econòmic i educatiu, entre d’altres.

5 de març
Dia Mundial de l’Eficiència
Energètica
#EficienciaEnergetica
Una data que ens convida a reflexionar sobre els usos que
donem a l’energia i a fer-ho de manera més eficient.

8 de març
Dia de la Dona Treballadora
#donatreballadora
Es va triar aquesta data per commemorar la mort, el 1911,
de 140 treballadores que feien vaga en una indústria tèxtil
a Nova York, quan el patró va calar foc a la fàbrica amb
elles a dins. És un diada tradicionalment aprofitada per
reivindicar el feminisme, que recorda la llarga lluita de les
dones per la igualtat, i s’intenta sensibilitzar els governs i
els ciutadans per posar fi a la discriminació de gènere i
assolir el respecte ple dels drets de les dones.

14 de març
Dia Europeu per a la Prevenció
del Risc Cardiovascular
#risccardio
Les malalties cardiovasculars són la principal causa de
mort a Espanya. Aquest dia, que va celebrar-se per primer
cop l’any 2006, té com a objectiu sensibilitzar la població
sobre la importància de la prevenció de les malalties
cardiovasculars mitjançant el control dels factors de risc,
com l’obesitat i les dietes desequilibrades, el
sedentarisme, el tabaquisme, la hipertensió, etc.

15 de març
Dia Mundial
dels Drets del Consumidor
#consum
En la lliure economia de mercat, l’individu ha de posseir
una formació adequada a l’hora d’exercir els drets com a
consumidor. Aquest dia ens recorda que és necessari que
el consumidor tingui més informació i educació sobre
aquest tema perquè tingui un paper rellevant en una
economia de mercat: en el procés de compra i en la millor
distinció entre les necessitats reals i fictícies, creades per
la societat que, sovint, ens impulsa al consum
desenfrenat.

19 de març
Sant Josep
#santjosep
La festivitat de Sant Josep és el dia en què es fa la crema
catalana. El seu origen es remunta al segle XVIII, on, a
conseqüència de la cria del bestiar, per aquestes dates la
llet de vaques i ovelles començava a ser abundant.
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20 de març
Dia sense Carn
#diasensecarn
Cada 20 de març se celebra el Dia sense Carn. Un dia per
reflexionar sobre tot el que suposa mantenir una dieta
basada en la carn i els seus efectes per a la salut, per al
medi ambient...

21 de març
Dia Internacional dels Boscos
#DiadelsBoscos #Boscos
Un dia que neix amb la finalitat de celebrar la importància
dels boscos i dels arbres per a tota la vida a la Terra i
promoure la conscienciació sobre el respecte que se’ls ha
de tenir.

21 de març
Dia Internacional de
l’Eliminació de la
Discriminació Racial
#discriminacioracial
El 21 de març del 1960, la policia va disparar contra una
manifestació pacífica que tenia lloc a Sharpeville (Sudàfrica) per protestar contra les lleis de l’apartheid. El 1966
es va proclamar aquest dia internacional per tal de
demanar a la comunitat internacional que sumés
esforços per eliminar totes les formes de discriminació
racial.

22 de març
Dia Mundial de l’Aigua
#DiaAigua
La celebració d’aquest dia va ser decidit per l’ONU el 1993
per tal de sensibilitzar la ciutadania, els governs, les
empeses, etc., sobre la necessitat de conservar i
mantenir els recursos hídrics existents arreu del món i,
així, preservar aquest bé tan escàs i tan preuat,
fomentant polítiques d’estalvi i fent-ne un bon ús.

23 de març
Dia Meteorològic Mundial
#meteorologia
El temps i el clima no coneixen fronteres geogràfiques. Per
això, l’Organització Meteorològica Mundial va instaurar
aquest dia per tal de conscienciar sobre la importància del
clima per als ecosistemes i les persones, així com sobre la
necessitat de minimitzar els impactes causats per les
activitats humanes.

Diades tercer trimestre
Abril
7 d’abril
Dia Mundial de la Salut
#DiaSalut
Cada any, per celebrar aquest dia, l’Organització Mundial
de la Salut (OMS) selecciona un nou tema d’interès
mundial pel que fa la salut pública per intentar promoure’n
la prevenció i el tractament.

16 d’abril
Dia Mundial de la Veu
#DiaVeu
Aquest dia se celebra a proposta de la Federació
Internacional de Societats d’Otorinolaringologia, amb la
finalitat de difondre la necessitat de tenir cura de la veu,
un element de gran importància com a mitjà de
comunicació, instrument de treball i com a expressió
estètica. Al voltant d’un 5% de la població pateix alguna
classe de trastorn de la veu que requereix atenció mèdica
especialitzada, amb més predomini entre els 25 i els 45
anys. Algunes professions són més susceptibles a patir
trastorns d’aquesta mena, com els docents.

19 d’abril
Dia Mundial de la Bicicleta
#DiaMundialdelabicicleta
El dia 19 d’abril se celebra el Dia Mundial de la Bicicleta
amb l’objectiu de promoure aquest mitjà de transport i
cridar l’atenció sobre els drets dels ciclistes. Les ciutats de
tot el món estan plenes de cotxes. El seu ús indiscriminat
genera contaminació i crea desigualtats. La bicicleta és un
mitjà de locomoció alternatiu, econòmic i ecològic, és
beneficiós per a la salut i respectuós amb el medi ambient.
A pedalejar!

22 d’abril
Dia de la Terra
#DiadelaTerra
Aquest dia, que se celebra en molts països d’arreu del
món, és una bona oportunitat per reflexionar i prendre
consciència dels problemes que afecten el planeta en què
vivim, com la contaminació, el canvi climàtic i la pèrdua de
biodiversitat, entre d’altres, per fer-nos més conscients de
la necessitat d’emprendre mesures per mitigar-los.

23 d’abril
Dia Mundial del Llibre i dels
Drets d’Autor. Sant Jordi
#SantJordi
La festa del Dia del Llibre té el seu origen a Catalunya. Va
començar a celebrar-se el 7 d'octubre del 1926 en
commemoració del naixement de Miguel de Cervantes
(1547-1616), escriptor espanyol, a instàncies de l'escriptor
i editor valencià, establert a Barcelona, Vicent Clavel i
Andrés, que ho va proposar a la Cambra Oficial del Llibre de
Barcelona. L'any 1930 es va traslladar la data al 23 d'abril,
dia de la mort de Cervantes. Més tard, el 1995, la Unesco
va instituir el 23 d'abril com el Dia Mundial del Llibre i dels
Drets d'Autor. Durant aquest dia, tot Catalunya es vesteix
de roses (símbol de la diada de Sant Jordi) i de llibres (Dia
del Llibre). Així, doncs, el dia 23 d'abril se celebra a
Catalunya la diada de Sant Jordi i el Dia del Llibre.

24 d’abril
Dia Mundial de l’Animal de
Laboratori
#animaldelaboratori
Milions d’animals arreu del món són víctimes
d’experiments de laboratori cada any. Se’ls utilitza per
provar productes de cosmètica, additius alimentaris i
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altres productes químics de la indústria farmacèutica,
entre d’altres. Aquest dia ens convida a reflexionar sobre
les alternatives que existeixen a l’ús d’animals
d’experimentació.

25 d’abril
Dia Africà del Paludisme
#malària
L’Assemblea General de les Nacions Unides va fer dels
anys 2001-2010 el decenni per assolir la regressió del
paludisme (o malària) en els països en vies de
desenvolupament, principalment a l’Àfrica. Es calcula que
el paludisme mata uns 2,7 milions de persones cada any
(el 90% a l’Àfrica) i afecta, principalment, nens menors de
5 anys. El paludisme mata més de 3.000 nens africans per
dia. Aquesta malaltia és tractable, però la majoria dels
africans no tenen prou recursos com per accedir als
medicaments.

29 d’abril
Dia Internacional sense Soroll
#DiaSoroll #Soroll
Amb aquest dia, que se celebra l’últim dimecres d’abril de
cada any, es pretén conscienciar sobre la necessitat de
promoure la preservació de l’ambient acústic en l’àmbit
internacional, la bona salut auditiva i informar sobre les
molèsties i efectes perjudicials que el soroll genera i té per
a la salut.

29 d’abril
Dia Internacional de la Dansa
#DiaDansa
El Comitè Internacional de Dansa de la Unesco va proposar
aquesta data per commemorar el naixement de JeanGeorges Noverre (29 d'abril del 1727), considerat el pare
del ballet modern. Durant aquest dia, la dansa esdevé la
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gran protagonista, amb el reconeixement i el suport a
l'esforç constant de totes aquelles persones que fan que la
dansa sigui un fet i no només un somni. El Dia
Internacional de la Dansa també és una festa on compartir
la passió per la dansa en tota la seva diversitat i una ocasió
per aproximar la dansa a tothom.

Maig
1 de maig
Dia Internacional
dels Treballadors
#DiaTreballadors
És la festa reivindicativa del moviment obrer. Va ser
establerta al Congrés Obrer Socialista celebrat a París el
1889. Actualment, a gairebé tots els països occidentals
(els Estats Units i la Gran Bretanya, en són excepcions
notables) és un dia festiu i ja no té quasi cap càrrega
reivindicativa (de fet, en la majoria de casos, s'ha perdut el
caràcter commemoratiu per convertir-se en una simple
festa més del calendari).

5 de maig
Dia Mundial de l’Asma
#asma
Al món hi ha més de 150 milions de persones afectades
per aquesta malaltia. Es calcula que, a Espanya, l’asma és
responsable de 2,5 morts per cada 100.000 habitants de
manera anual. Amb el Dia Mundial de l’Asma, que va ser
instaurat per l’Organització Mundial de la Salut (OMS) i que
se celebra cada primer dimarts del mes de maig, es pretén
conscienciar metges i pacients sobre la importància de
seguir un tractament adient per tal de controlar aquesta
malaltia.

9 de maig – Dia Mundial de
les Aus Migratòries
#DiaAusMigratories @WMBD
Se celebra cada any el segon cap de setmana de maig per
commemorar la importància d’aquests animals i prendre
consciència de la necessitat d’actuar per protegir-los.

11 de maig
Sant Ponç
#SantPonç
Per Sant Ponç s'organitzen arreu de Catalunya tot de fires
dedicades a les herbes remeieres i aromàtiques. La de
Barcelona se celebra des de l'edat mitjana.

14 de maig
Dia Mundial de la Hipertensió
#hipertensió
La hipertensió arterial constitueix un dels principals
factors de risc de nombroses malalties, com l’infart de
miocardi, els accidents cerebrovasculars i la insuficiència
cardíaca, entre d’altres. Afecta més del 25% de la població,
un nombre important dels quals no estan tractats. Aquest
dia és una oportunitat per proporcionar informació sobre
aquest tema i, en concret, sobre la necessitat de prevenirla. En aquest sentit, existeixen dues mesures bàsiques per
fer-hi front: una alimentació adequada i equilibrada, i la
pràctica regular d’exercici físic.

15 de maig
Dia Internacional de la Família
#família

a aquesta entitat mitjançant polítiques globals.

17 de maig
Dia Internacional contra
l’Homofòbia i la Transfòbia
#homofobia
El Dia Internacional contra l’Homofòbia i la Transfòbia se
celebra el 17 de maig coincidint amb l’eliminació de
l’homosexualitat, el 1990, de la llista de malalties mentals
de l’Assemblea General de l’Organització Mundial de la
Salut (OMS).
Avui en dia, al voltant de 80 països d’arreu del món
criminalitzen l’homosexualitat i condemnen els actes
sexuals entre persones del mateix sexe amb penes de
presó o, fins i tot, de mort. Aquest dia és una crida a
l’abolició de la discriminació basada en l’orientació sexual i
la identitat de gènere.

17 de maig
Dia Mundial de les
Telecomunicacions
Dia d’Internet
#diainternet
Aquest dia, i de manera anual, la Unió Internacional de
Telecomunicacions commemora la fundació de
l’organització a París el 1865. Els seus objectius són
promoure el desenvolupament i el funcionament eficient
de les instal·lacions de telecomunicacions, així com
aconseguir que els beneficis de les noves tecnologies
arribin a tota la gent, oferint assistència tècnica als països
en vies de desenvolupament.

17 de maig
Dia Mundial del Reciclatge
#joreciclo #residus #reciclatge
Cada cop que reciclem contribuïm a la millora del medi
ambient, evitant l’acumulació de residus i allargant la vida
útil dels materials. Alhora, estem estalviant recursos
naturals, matèries primeres i energia, i reduint les
emissions de CO2, que agreugen el canvi climàtic.

18 de maig
Dia Internacional dels Museus
#diamuseus
“Els museus són un mitjà d’intercanvi cultural important,
d’enriquiment de les cultures des de la comprensió mútua,
la cooperació, i la pau entre els pobles”. El Consell
Internacional dels Museus (ICOM), des del 1977, convida
els països a organitzar diverses activitats amb motiu del
Dia Internacional dels Museus, amb l’objectiu d’apropar les
institucions museístiques i els professionals que hi
treballen al públic en general, i de sensibilitzar els
ciutadans sobre la tasca i els reptes que tenen els museus
per esdevenir institucions al servei de la societat i del seu
desenvolupament.

21 de maig
Dia Mundial de la Diversitat
Cultural per al Diàleg i el
Desenvolupament
#dialeg
Aquesta diada va ser adoptada per l’Assemblea General de
les Nacions Unides el novembre del 1994, amb l’objectiu
de promoure i reconèixer la diversitat cultural com a
patrimoni de la humanitat i fomentar el diàleg com a mitjà
per assolir un desenvolupament sostenible.

El 1993 l’ONU va decidir que, des del 1994, el 15 de maig es
constituiria com a Dia Internacional de la Família, per tal
d’augmentar el grau de conscienciació sobre els temes
relacionats amb la família i per afavorir la capacitat
institucional de les nacions per abordar problemes relatius
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22 de maig
Dia Internacional de
la Diversitat Biològica
#Biodiversitat
En l’actualitat, la gran diversitat biològica de la Terra està
essent alterada pels éssers humans. Des de l’aparició de
l’agricultura (fa aproximadament uns 10.000 anys) i fins a
la revolució industrial dels últims tres segles, els humans
hem anat modificant els paisatges, a vegades, de manera
irreversible: des de talar arbres fins a moure muntanyes
per fer carreteres o construir-hi habitatges, esgotar els
recursos pesquers, etc. Aquest dia neix amb la intenció de
conscienciar la població de la importància de preservar la
diversitat biològica, fruit de milers de milions d’anys
d’evolució.

24 de maig
Dia Europeu dels Parcs
Naturals
#parcsnaturals
Aquest dia se celebra a tot Europa per commemorar la
creació dels primers parcs naturals de Suècia l’any 1909.
Va ser impulsat per la Federació Europarc, que agrupa els
parcs naturals d’Europa, amb l’objectiu de fomentar el
suport públic cap a aquestes zones protegides.

25 de maig
Dia de l’Àfrica
#diaÀfrica
Aquest dia marca l’aniversari de la fundació de
l’Organització de la Unitat Africana, la qual ha estat
considerada la veu de l’Àfrica gairebé durant quatre
dècades en l’escenari internacional i un intent de
promoure el progrés i la pau.

28 de maig
Dia Nacional de la Nutrició
#nutrició
L’obesitat constitueix un factor de risc per a diverses
malalties. En aquest sentit, l’alimentació és un element
cabdal que cal tenir en compte. A Espanya s’estima que
tres de cada deu nens i dos de cada deu adults presenten
un excés de pes. D’altra banda, és un dels països amb un
índex més elevat de sedentarisme, cosa que no fa més que
agreujar el problema. El Dia Nacional de la Nutrició és una
iniciativa impulsada per la Federació Espanyola de
Societats de Nutrició, Alimentació i Dietètica (Fesnad), en
col·laboració amb altres institucions i amb el suport de la
indústria farmacèutica i alimentària. Ens recorda la
importància d’una alimentació adequada per gaudir d’un
bon estat de salut i prevenir diverses malalties.

31 de maig
Dia Mundial Sense Tabac
#diasensetabac
Cada any moren uns 5 milions de persones com a
conseqüència del consum de tabac i de les malalties que
s’hi relacionen. El 30 % de les morts per càncer a Europa
són causades pel tabac. Per aquest motiu, cada 31 de
maig, l’OMS organitza el Dia Mundial sense Tabac, una
iniciativa destinada a recordar els grans perjudicis que
comporta el tabac per a la societat (no només per als
fumadors, sinó també pels que en respiren el fum), un
dels problemes més greus de salut pública que hi ha.
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Juny
5 de juny
Dia Mundial del Medi Ambient
#diaMA
Aquest dia va ser instituït per les Nacions Unides per
alertar sobre la degradació ambiental i donar a conèixer les
necessitats de preservar i millorar el medi ambient. Es va
escollir aquesta data perquè aquest dia s’havia iniciat la
Conferència de les Nacions Unides sobre el Medi Ambient
Humà, celebrada a Estocolm el 1972, a partir de la qual es
va crear el Programa de les Nacions Unides per al Medi
Ambient (PNUMA).

8 de juny
Dia Mundial dels Oceans
#DiaOceans
Dues terceres parts de la superfície de la Terra estan
cobertes per mars i oceans. Gran part de la fotosíntesi té
lloc als oceans. Són una font de recursos: aliments,
energia, aigua, recursos minerals i, per tant, per a la bona
salut del planeta, és indispensable que els preservem en
bon estat.

13 de juny
Dia Europeu de la Prevenció
del Càncer de Pell
#cancerpell
Segons l’OMS, cada any es produeixen al món 132.000
casos de melanoma maligne (el càncer de pell més
maligne), unes xifres que han augmentat
considerablement els darrers anys, cosa que s’atribueix al
desig i la moda de lluir una pell bronzejada. Malgrat tot, la
mortalitat d’aquesta classe de càncer s’ha reduït en un
30 % gràcies al diagnòstic precoç. D’aquí la importància de
fer revisions periòdiques, no prendre el sol en excés i
protegir-nos adequadament de la radiació ultraviolada, tal
com aquest dia ens vol recordar.

14 de juny
Dia Mundial del Donant de Sang
#donantsang
Amb aquest dia es vol retre homenatge i agrair l’altruisme
de tots els donants voluntaris de sang que ofereixen
aquest do tan apreciat i que dóna la vida a tantes
persones. Alhora s’insisteix en la necessitat de donar sang
periòdicament per prevenir la seva eventual escassetat en
hospitals i clíniques.

15 de juny
Dia Mundial del Vent
#diamundialdelvent
Amb aquest dia es pretén donar a conèixer i promoure l’ús
de l’energia eòlica. A Catalunya, hi ha diversos parcs eòlics
(com el de les Colladetes, al Perelló) que duen a terme
activitats durant aquest dia i que permeten conèixer, de
més a prop, les característiques d’aquesta energia
renovable.

17 de juny
Dia Mundial de la Lluita contra
la Desertització i la Sequera
#desertificacio #sequera

21 de juny
Dia Mundial de la Música
#diamúsica
El Dia de la Música o Festa de la Música és una festa
europea i internacional, que actualment se celebra en un
centenar de països, cada 21 de juny, amb l'inici de l'estiu.
Va ser Jack Lang, ministre de Cultura francès, qui, el 1982,
va celebrar-ne la primera edició a França. És una bona
ocasió per donar a conèixer aquest llenguatge universal,
que no coneix fronteres.

26 de juny
Dia Internacional de la Lluita
contra l’Ús Indegut i el Tràfic
Il·lícit de Drogues
#drogues

Agost
9 d’agost
Dia Mundial de les Persones
Indígenes al Món
#indigenes
Amb aquesta data es pretén enfortir la cooperació
internacional per a la solució dels problemes que afronten
les poblacions indígenes en esferes com la cultura,
l’educació, la salut, els drets humans, el medi ambient i el
desenvolupament econòmic i social.

10 d'agost
Sant Llorenç
#SantLlorenç

L’Assemblea General de les Nacions Unides va decidir
celebrar el 26 de juny el Dia Internacional de la Lluita
contra l’Ús Indegut i el Tràfict Il·lícit de Drogues, com a
forma d’expressar la seva voluntat de consolidar l’acció i la
cooperació en tots els àmbits per tal d’assolir l’objectiu
d’una societat internacional lliure de l’ús indegut de
drogues.

Cada any, pels voltants de Sant Llorenç té lloc una pluja de
meteors coneguda amb el nom de Llàgrimes de Sant
Llorenç o les Perseides. És una de les pluges d'estels més
intenses i fàcils de gaudir.

Juliol

La joventut és font d’iniciatives, creativitat, força i il·lusió,
però, alhora, també, font de problemes. Aquest dia,
instaurat per l’Assemblea General de les Nacions Unides,
és una ocasió per organitzar activitats per promoure
l’interès i la presa de consciència entre els joves sobre
qualsevol qüestió que els afecti, inclosos els drets socials,
culturals, econòmics, civils i polítics.

5 de juliol
Dia Internacional
de les Cooperatives
#diacooperatives
El 1994, reconeixent que les cooperatives s’estan
convertint en un factor indispensable per al
desenvolupament econòmic i social, l’Assemblea General
de les Nacions Unides va convidar els governs,
organitzacions internacionals, organismes especialitzats i
cooperatives nacionals i internacionals a celebrar
anualment el primer dissabte de juliol, a partir del 1995, el
Dia Internacional de les Cooperatives.

11 de juliol
Dia Mundial de la Població
#DiaPoblacio
Amb aquest dia es pretén centrar l’atenció en la urgència i
la importància de les qüestions sobre població,
particularment en el context dels programes i dels plans
generals de desenvolupament, i en la necessitat de trobar
solucions a aquests problemes. La població mundial no
para de créixer. Es calcula que el 2050 hi haurà entre 9 i 10
milions de persones.

26 de juliol
Dia Internacional
per a la Defensa dels Manglars
#manglars
Els manglars són uns ecosistemes de gran importància,
tant pel seu valor ecològic i els seus múltiples béns i
serveis a l'ecosistema (protecció del litoral vers l’erosió,
depuració de l’aigua, mitigació del canvi climàtic, bellesa,
hàbitat de diferents espècies, etc.), com per constituir un
hàbitat, mitjà de vida i font de cultura i espiritualitat de
nombroses comunitats que en depenen. Aquest dia ens
recorda la necessitat de preservar-los.

El 1994, l’Assemblea General de les Nacions Unides va
aprovar aquest dia per tal de sensibilitzar l’opinió pública
respecte a la necessitat de cooperació internacional per
lluitar contra la desertificació i els efectes de la sequera.
També, per conscienciar sobre la necessitat de l’aplicació
del que va sortir de la Convenció de les Nacions Unides de
Lluita contra la Desertització, aprovat aquell mateix any.
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12 d’agost
Dia Internacional de la Joventut
#diajoventut

19 d’agost
Dia Internacional de
l’Assistència Humanitària
#diaassistència
Aquest dia ens brinda una ocasió per retre homenatge a
tots els homes i dones que arrisquen i dediquen la seva
vida en bé d’altres persones que es troben en situacions
crítiques i d’emergència (a causa de guerres, desastres
naturals, etc.), molts cops, fins i tot, posant en perill la
seva vida.

19 d’agost
Dia Mundial de l’Orangutan
#diaorangutan
La meitat dels orangutans de l'illa de Borneo i el 80% dels
procedents de la de Sumatra han desaparegut durant les
últimes dècades, segons dades de la Llista Vermella
d'Espècies Amenaçades de la Unió Internacional per la
Conservació de la Naturalesa (UICN).
1 de cada 2 productes d’alimentació o cosmètica que
trobem als supermercats conté oli de palma o algun dels
seus derivats. Les plantacions de palma són la principal
causa de desforestació a Indonèsia, l’únic lloc del món on
encara podem trobar orangutans en llibertat.

31 d’agost
Dia Internacional de la
Solidaritat
#solidaritat
Actualment, la paraula solidaritat és utilitzada amb fins
molt diversos i és considerada un dels valors fonamentals
per a les relacions internacionals del segle xxi. Les Nacions
Unides han acordat que els problemes mundials han
d’abordar-se de manera que els costos i les càrregues es
distribueixin amb justícia, conforme als principis
fonamentals d’equitat i justícia social, i que els que els
pateixin, o els que menys se’n beneficiïn, mereixen l’ajuda
dels més beneficiats.

agenda 15-16 tripa Lei_Maquetación 1 29/05/15 10:27 Página 144

Osca
El geoparc de Sobrarb. La veritable història dels Pirineus

Sabies que el Mont Perdut és el pic calcari més alt d’Europa? O que la glacera de la seva cara
nord és una de les poques que existeixen a Espanya? Sabies que les reixes d’El Escorial es
van fer amb ferro de les mines de Bielsa? I que prop de Torla existeix una de les coves més
llargues i profundes d’Espanya? Tots aquests llocs amb importància geològica internacional
es troben molt a prop d’Osca, a la comarca de Sobrarb. Aquesta part dels Pirineus gaudeix
d’una geologia espectacular i gràcies a aquest tret característic podem entendre com s’han
format les nostres muntanyes, a vegades, a partir de fenòmens realment increïbles.
La veritable història dels Pirineus està escrita a les seves roques i sabent tan sols una mica
de geologia podrem llegir-la i viatjar en pocs quilòmetres 550 milions d’anys. I és que si
tractem de veure (i no només de mirar) totes aquestes muntanyes, comprovarem que a
més de tres mil metres hi ha roques formades al fons del mar, que prop de Boltanya es
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troben els millors fòssils de sirènids que hi ha a Espanya o que les principals empreses
petrolieres del món vénen aquí a formar els seus geòlegs, entre moltes altres curiositats.
Tot aquest ric patrimoni geològic ha fet possible que, des del 2006, Sobrarb formi part de la
Xarxa de Geoparcs Europeus i de la Xarxa Global de Geoparcs, afavorida per la Unesco: es tracta
d’una distinció que tenen en aquests moments tan sols 64 regions europees, 11 de les quals, a
Espanya.
Segur que has sentit a parlar milers de vegades de la biodiversitat. Un concepte més recent és
el de geodiversitat. Fa referència a la varietat de roques, estructures geològiques, fòssils i
formes de relleu que existeixen en una zona determinada. La biodiversitat de Sobrarb és prou
coneguda, però no tant la seva fascinant geodiversitat. Per donar-la a conèixer, el Geoparc de
Sobrarb organitza anualment un gran nombre d’activitats adreçades a persones que no tenen
grans coneixements de geologia: cursos, tallers, seminaris, xerrades, excursions guiades...
Per als més aventurers, existeixen una dotzena d’itineraris per BTT amb plafons informatius on
s’explica la geologia del recorregut. Es tracta d’una xarxa de 30 georutes per recórrer a peu o
amb bicicleta tota la comarca gaudint del més espectacular de la seva geologia.
Diu una dita popular de l’Alt Aragó que “quan Déu va fer el món, totes les pedres que li van
sobrar les va portar a Aragó”.
I és que les pedres tenen molta història per explicar...
Per a més informació:
www.geoparquepirineos.com
Text: Ánchel Belmonte Ribas, coordinador científic del Geoparc de Sobrarb i professor de
biologia i geologia a l’IE S Hermanos Argensola (Barbastre).
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Catalunya
Univers Patxot

L'any 2014 es van commemorar els 50 anys de la mort de Rafael Patxot (Sant
Feliu de Guíxols, 1872 – Ginebra, 1964). Rafael Patxot, científic i mecenes, va
ser un gran promotor de la cultura catalana. Segons el seu biògraf, Joaquim
Maluquer, “va ser una figura única, singular i irrepetible del nostre panorama
científic, cultural i patriòtic. Va ser astrònom i, sobretot, meteoròleg, i va
contribuir decisivament al desplegament de la ciència del clima a Catalunya.
Però l’actuació més destacada de Patxot va ser el mecenatge a favor de la
nostra cultura”.
El seu Atles internacional dels núvols va merèixer el reconeixement de la
comunitat científica mundial. Patxot, que també era un gran entusiasta de
l’astronomia, va canviar la fesomia de Sant Feliu de Guíxols amb la construcció
de l’Observatori Català al terrat de casa seva. Va dotar l’observatori amb els
instruments més avançats de l'època, cosa que el va convertir en una de les
primeres instal·lacions d’aquestes característiques a Europa.
Quan va esclatar la Guerra Civil, l’any 1936, Patxot es va exiliar a Suïssa. Ferm
en les seves idees i conviccions, no va acceptar mai tornar a una Catalunya
sotmesa a la dictadura del general Franco, i va morir a l’exili.
L'observació dels astres, del temps meteorològic, del clima del nostre país i, en
definitiva, de la natura, va ser un gran motor d'inspiració i creació en la vida de
Rafael Patxot.
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Per això, l’agenda d’aquest curs 2015-2016 vol homenatjar Rafael Patxot amb un
seguit de propostes que fomenten el coneixement de l'entorn a través del prisma de
la ciència i de l’amor a la terra.
Podeu trobar molta més informació del que va ser i del que va fer aquest gran home
de ciència i de lletres, sempre fidel i coherent amb les seves conviccions, al web
http://universpatxot.diba.cat/ca

Telescopi de l'Observatori Català amb una
nota de Rafael Patxot. L'Observatori Català
va ser construït a la Casa Patxot de Sant
Feliu de Guíxols l'any 1911. Al cap dels anys,
el va donar a la Societat Astronòmica de
Barcelona i actualment el telescopi es
conserva a la facultat de Ciències Físiques
de la Universitat de Barcelona.
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Per parlar de:
Dia:

Hora:

Lloc:

Signatura pare/mare/tutor o tutora:

Si no són possibles el dia i l’hora proposats,
podeu trucar-nos al telèfon:
de

Signatura professor/a:

hores a
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adreces i telèfons
e

6
6
a/e

e

6
6
a/e

e

6
6
a/e

e

6
6
a/e

e

6
6
a/e
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adreces i telèfons
e

6
6
a/e

e

6
6
a/e

e

6
6
a/e

e

6
6
a/e

e

6
6
a/e
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notes
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notes
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Aquesta agenda és respectuosa amb el medi ambient.
Està feta amb paper reciclat i no utilitza espiral de plàstic o metall,
perquè un cop ja no l’hagis de fer servir la puguis llençar
al contenidor selectiu de paper, per al seu reciclatge.

Aquest calendari s’ha imprès en paper 100% reciclat. Segons fabricant, comporta una reducció de l’impacte ambiental respecte de la impressió amb un paper no reciclat de:

1.746 kg

1.986 km

2.140 kw

d’escombraries

de viatge en un cotxe
europeu estàndard

d’energia

146 kg

24.503 l

1.964 kg

de CO2

d’aigua

de fusta

agendaescolar.diba.cat
http://facebook.com/agendaescolar

Hi han participat:

Gerència de Serveis de Medi Ambient
Edifici del Rellotge, 2a planta
Comte d’Urgell, 187
www.diba.cat/mediambient
www.diba.cat/xarxasost

Agenda escolar del medi ambient i el desenvolupament 2015/2016

http://twitter.com/agenda_escolar

agenda2015/16
agenda escolar del medi ambient i el desenvolupament

