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El projecte de l’ADENC “Biodiversifiquem l’entorn escolar,
replantegem la ciutat” s’estrena a Castellar

Dimecres 17 de juliol de 2019

L’Ajuntament ha donat suport a aquesta proposta que a la vila han dut a
terme les escoles El Sol i La Lluna i Sant Esteve

Les escoles castellarenques El Sol i La Lluna i Sant Esteve han participat durant el
curs 2018-2019 en el projecte “Biodiversifiquem l’entorn escolar, replantegem la
ciutat”. Es tracta d’una nova proposta de l’Associació per la Defensa i Estudi de la
Natura (ADENC) que s’emmarca en la línia de treball “Biodiversifiquem l’entorn
urbà” i que té per objectiu millorar l’estat de la biodiversitat urbana a partir de
l’educació ambiental, la ciència ciutadana i el treball amb la ciutadania, ja que
diversos estudis mostren que les ciutats més verdes afavoreixen la salut dels seus
habitants.

L’alumnat dels dos centres castellarencs, juntament amb altres alumnes de Tortosa i
Torredembarra, ha estat el primer en dur a terme aquest projecte. A la vila, els i les
alumnes han descobert 134 espècies de flora i fauna diferents, indicadores de la
biodiversitat present a Castellar, a partir de sortides pels entorns de les escoles que
es van dur a terme també amb la participació de les famílies. A més, han pensat i
dissenyat diverses propostes per millorar l’estat de la biodiversitat castellarenca. En
concret, han fet hotels d’insectes, caixes niu, nius d’orenetes, menjadores per a
ocells i jardins d’aromàtiques, que s’han instal·lat als patis de les escoles i amb els
quals es pretén afavorir les espècies autòctones que viuen a la vila. Aquests
elements es van construir en una jornada a cada centre que va comptar amb la
participació de les famílies i el professorat. Val a dir que durant tot el procés s'ha
animat els participants a aplicar algunes d'aquestes mesures als seus patis o balcons.

L’Ajuntament de Castellar, que ha treballat en diferents aspectes dels patis de les
escoles a través del Seminari d’escoles per la sostenibilitat, ha donat suport al
projecte (que es porta a terme amb la col·laboració de les entitats Grup d’Estudi i
Protecció dels Ecosistemes Catalans –GEPEC-EdC–, Urbanins, el Centre de
Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals –CREAF– i la Universitat Autònoma de
Barcelona, així com amb el suport de la Generalitat) i ha fet d’interlocutor amb les
escoles per tal de que s’hagi pogut portar a terme.

El Seminari d’escoles per la sostenibilitat, que va engegar l’any 2013 per iniciativa
del Servei Educatiu Vallès Occidental VIII, s’adreça tant a llars d’infants com a
centres de primària i secundària. El seu objectiu és esdevenir un espai de formació i
d’intercanvi de recursos i experiències sobre aspectes relacionats amb la
sostenibilitat. A cada sessió es convida els representants dels centres escolars de
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l’àmbit de gestió d’aquest organisme: Palau-Solità i Plegamans, Polinyà, Sant
Llorenç Savall, Sentmenat i Castellar del Vallès.
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