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Memòria
JORNADES DE SENSIBILITZACIÓ AMBIENTAL
Agost 2017 – Biblioplatja de Vinaròs
Sessió 1. Dijous, 3 d’agost
Canvi climàtic: Com evitar que la terra bullga
Aquesta sessió no es va dur a terme per no haver-hi cap participant inscrit.
Sessió 2. Dimecres, 9 d’agost
Estalvi d’aigua: el viatge sense fi de l’aigua
Participants: 12 xiquets
Desenvolupament:
Tot i els temps advers (tempesta) gairebé tots els apuntats es presentaren (a més d’alguns
captats en el moment).
En primer lloc s’oferí als assistents pinzellades bàsiques sobre la problemàtica de
l’escassesa d’aigua en un món on s’explota cada fase del cicle de l’aigua. Emprant ampolles
buides, s’assenyalà el volum d’aigua que consumim amb activitats diàries (tirar de la
cadena, dutxa, deixar l’aixeta oberta en raspallar-nos les dents...). A continuació es parlà
sobre les aigües de rebuig que es generen i el seu destí dins del cicle de l’aigua.
Finalment, es realitzà un taller de manualitats amb ampolles i garrafes buides d’aigua, ja
que també es poden reutilitzar els contenidors de plàstic d’aigua de consum. Els
participants pogueren triat entre fer un gerro amb aspecte d’animals o flors decoratives,
podent-les decorar amb posterioritat.
Valoració:
S’obtingué una valoració positiva de la sessió sent que la majoria s’inscrigué en la següent
activitat tot i acabar aquesta. En general es veia als participants interessats i implicats, tant
en el debat com en l’activitat manual. La impressió fou molt positiva entre els participants i
els pares presents.
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Sessió 3. Dimecres, 16 d’agost
Reducció i reciclatge de residus: el brick que volia una segona vida
Participants: entorn a 20 xiquets
Desenvolupament:
Tan el nombre de participants com d’acompanyants (pares) fou substancialment superior a
la sessió anterior. Se celebrà en l’exterior de la Biblioplatja.
En primer lloc es va posar en comú el problema creixent de la producció de residus,
especialment plàstics. Es comentaren les opcions per a reduir la generació massiva se
residus (estratègia de les 3R: reduir, reutilitzar i reciclar).
Mitjançant panells de goma Eva, els participants degueren classificar els residus que treien
d’una capsa depenent del contenidor en el que deurien separar-lo (vidre, paper-cartró,
envasos, fracció resta i especials [ecoparc, farmàcies, oli domèstic i punts nets]). Devien
justificar per què.
Finalment es va realitzar un taller de reutilització de bricks de llet i suc, transformant-lo en
carteres que els participants pogueren decorar al seu gust.
Valoració:
Algunes mares comentaren a l’encarregada de la Biblioplatja com els havia agradat
l’activitat. De nou molts s’inscrigueren en la següent sessió. Per tant, la valoració és molt
positiva.
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Sessió 4. Dijous, 24 d’agost
Fauna urbana insectívora: esquadró contra mosquits
Participants: +25 xiquets (sobrepassà el màxim)
Desenvolupament:
L’edat dels participants va ser notablement superior a la de les altres activitats del cicle.
En primer lloc es mostraven fotografies d’aus d’ambients urbans, rurals i forestals i
s’animava als participants a reconèixer-les. En col·lectiu, s’intentava esbrinar
característiques d’aquests animals (hàbits, nom, tipus d’alimentació...), fent especial
èmfasi en la seva dieta insectívora i el servici que realitzen en el control de plagues. També
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es mencionaren mesures per protegir-los, tals com nius artificials i aportar aigua i menjar
en les èpoques difícils.
El taller pràctic consistí en construir un menjador per a ocells fet amb oueres de cartró i
llana. A cada participant se li donà una mostra del menjar típic que es posa a les aus
silvestres (pipes i llavors).
Paral·lelament, entre tots es va construir una caixa niu per a petits insectívors (pàrids) que
es va prometre que s’instal·laria en la Plaça 1 er de Maig. Els participants la firmaren amb el
seu nom.
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*Tots els residus generats es depositaren en els contenidors adients.*

Vinaròs, 13 de septiembre de 2017
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