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La sessió s’obre a les dotze del matí. Presideix el vicepresident primer del Parlament. 

ORDRE DEL DIA
1. Intervenció del vicepresident primer del Parlament. 
2. Debat i votació del Projecte de llei per a regular les actuacions per a fer una escola 

més sostenible i respectuosa amb el medi ambient.
3. Cloenda de l’acte.

El vicepresident primer del Parlament

S’obre la sessió.
Hola, molt bon dia. Soc Lluís Corominas, soc vicepresident primer del Parlament, 

i avui presidiré aquesta sessió que fem, dintre del marc d’aquesta iniciativa, «Fem una 
llei» que, d’alguna manera, van impulsar els antics diputats, l’Associació d’Antics Dipu-
tats, que avui també ens acompanyen, a la llotja del Parlament. 

Us donem la benvinguda a tots vosaltres, que hi heu participat, també a les persones 
que us acompanyen: professors, pares, i tots els vostres acompanyants.

En tot cas, començarem aquesta simulació, donant-vos, primer de tot, una miqueta, 
el que farem, com fem normalment, primer s’exposarà el projecte de llei, després inter-
vindreu els diferents grups parlamentaris, votarem i aixecarem la sessió. D’acord? I per 
tant, començarem directament la presentació del Projecte de llei que, recordeu, és 
per regular les actuacions per fer una escola més sostenible i respectuosa amb el medi 
ambient. 

Passem a la intervenció del conseller, que en aquest cas és en Ferran López, i que 
tindrà un màxim de deu minuts per exposar-lo. Endavant...

Projecte de llei per a regular les actuacions per a fer una escola més 
sostenible i respectuosa amb el medi ambient

El conseller Ferran López

Bon dia, molt honorable senyor vicepresident; representants dels grups parlamenta-
ris de la Mesa, companys i mestres dels centres escolars. És per a la nostra escola una 
gran responsabilitat i també un gran honor haver arribat fins aquí, no pensàvem que el 
nostre projecte de llei arribaria tan lluny. 

Volem agrair el suport de l’Associació d’Antics Diputats del Parlament de Catalunya 
i del mateix Parlament, que han reconegut, amb el Premi Conviure, el nostre Projecte 
de llei per a regular les actuacions per a fer una escola més sostenible i respectuosa amb 
el medi ambient.

Durant el procés d’elaboració d’aquest projecte, hem après que el Parlament està for-
mat per diferents grups parlamentaris que estableixen acords per crear lleis. Nosaltres, 
a classe, hem fet aquest treball previ, hem elaborat un programa, hem pactat amb d’al-
tres grups i hem arribat a acords. El nostre projecte de llei també inclou les aportacions 
i les esmenes dels grups parlamentaris participants: l’Escola l’Estació, l’Escola La Fal-
guera, l’Escola Montserrat Vayreda i Trullol, l’Escola Benviure de Castellbisbal i l’Es-
cola Lumen. Ha estat un debat molt interessant, que ens ha fet reflexionar molt a classe. 

El nostre projecte de llei es troba articulat en tres capítols i un preàmbul i recull les 
propostes de tots els nens i les nenes per a fer una escola més sostenible i respectuosa 
amb el medi ambient.

Com sabeu, el passat dia 5 de juny, ha estat declarat per l’Organització de les Na-
cions Unides com el Dia Internacional del Medi Ambient. Els alumnes del cicle supe-
rior estem preocupats pel canvi climàtic. Hem observat que, en els darreres segles, els 
éssers humans hem tancat l’equilibri del medi ambient destruint els hàbitats naturals. 
Hem desforestat els boscos, hem generat muntanyes de residus, hem contaminat l’aire i 
enverinat rius i mars. Alerta!, el nostre planeta està en perill i això ens preocupa molt. 

Els nens i nenes de la nostra escola, igual que la resta d’escoles catalanes, parti-
cipem en accions educatives per contribuir a fer una societat més sostenible.

El nostre projecte de llei proposa una sèrie de punts per aconseguir que, des de ben 
petits, tots els ciutadans estiguin compromesos en la millora del medi ambient. A classe, 
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ens hem preguntat què podem fer per tenir més consciència ecològica. Així doncs, ens 
hem mullat i hem elaborat aquest projecte de llei, que recull algunes actuacions que es 
fan a l’escola i altres que es podrien dur a terme, per a reutilitzar, reciclar i reduir millor.

Finalment, volem destacar que aquest projecte de llei ha rebut el suport de l’ajun-
tament de la nostra ciutat. El nostre projecte resta regulat en tres capítols. El capítol 
primer defineix els articles referents a les actuacions destinades a conscienciar sobre 
la conservació del medi ambient com a bé indispensable i la seva importància per a la 
conservació del planeta. 

En el capítol segon, s’estableixen les actuacions per a promoure les bones pràctiques 
que permetin l’estalvi energètic, la reducció de residus, el reciclatge i la reutilització de 
materials.

El capítol tercer regula les actuacions per a la reducció de la contaminació i el fo-
ment del reciclatge a l’escola. Pensem que el Departament d’Ensenyament ha de conti-
nuar impulsant accions educatives adreçades a tota la comunitat educativa, i donar su-
port als centres educatius de Catalunya que facin bones pràctiques per a la conservació 
de medi ambient. Proposem que les escoles portin a terme activitats festives i lúdiques 
per a conscienciar de la importància del respecte al medi ambient, com ara la Setmana 
Europea de la Prevenció de Residus o bé la vint-i-sisena setmana del medi ambient, i fer 
extensiva la seva participació en d’altres accions sostenibles per a la prevenció i reducció 
de residus, la reutilització i el reciclatge. Creiem que les escoles han de fer difusió dels 
recursos i de les activitats de la ciutat en aquests àmbits, com ara les que es deriven de 
ser escola verda, o les que es recullen a la Xarxa d’Escoles per la Sostenibilitat, entre 
d’al tres.

Trobem molt important que les escoles participin en les iniciatives mediambientals 
organitzades pels seus municipis, com per exemple: l’anella verda, conèixer la depura-
dora, la deixalleria, la planta de tractament de residus, el funcionament del compostador 
i els tallers de reciclatge. Pensem que les campanyes de conscienciació com «l’Apilo» i 
els tallers al voltant del consum responsable ens ajuden a reutilitzar, reciclar i reduir mi-
llor. Més enllà de l’àmbit escolar, ens hem adonat que és important fomentar la implica-
ció de les famílies i del nostre entorn en iniciatives sostenibles perquè, d’aquesta forma, 
tots aprenem a millorar la conservació del planeta.

Volem destacar els articles que conté el capítol II, relacionats amb l’habilitació dels 
centres i la promoció d’hàbits de consum responsable. Els centres han de comptar amb 
els dispositius adequats per a l’estalvi energètic, la reducció de residus i el reciclatge de 
materials. Creiem que és important disposar de contenidors de reciclatge de plàstic, pa-
per i rebuig a cada aula, i que cal habilitar un espai per a la recollida de piles. Proposem 
que cada escola creï una comissió per a controlar l’estalvi energètic. És molt important 
ambientar les aules i les sales amb llum natural, o bé fer servir llums de baix consum i 
temporitzadors a la calefacció.

Fer un ús responsable de l’aigua és molt necessari per evitar el seu malbaratament. 
Al capítol tercer proposem fer servir aixetes de baix consum i per a les escoles que en-
cara no en disposen o bé que estan en procés d’adquisició, trobem important fomentar 
un missatge clar: cal tancar-les després de cada ús. A l’hora dels esmorzars, proposem 
alternatives als productes d’un sol ús i recomanem portar carmanyola o Boc’n’Roll per 
a reduir l’ús del plàstic i del paper dels embolcalls. Tanmateix, és important defugir els 
greixos i els sucres i portar una peça de fruita o un entrepà és una bona manera de con-
tribuir a una dieta saludable.

Pel que fa al menjador del centre, aquest ha de disposar de contenidors per a la re-
collida selectiva. Trobem molt interessant que els menús dels menjadors escolars incor-
porin productes ecològics. Nosaltres proposem incorporar aquests productes durant tota 
la setmana, amb l’objectiu d’aconseguir una dieta equilibrada i més saludable. 

Els articles del capítol tercer parlen sobre el foment del reciclatge a l’escola. Trobem 
que és molt important fer-ne un consum sostenible i donem molt de valor a reutilitzar 
els materials per a donar-los un nou ús. Tanmateix, recomanem tenir en compte les ca-
racterístiques del material escolar a l’hora de comprar-lo. Que sigui no contaminant, 
reciclat i reutilitzable. A la nostra escola reutilitzem materials per a fer les disfresses de 
Carnestoltes i les roses per Sant Jordi, tot i que també donem una segona oportunitat 
amb la reutilització de llibres.
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També recollim actuacions per a la recollida selectiva de les restes orgàniques com 
a adob per a l’hort de l’escola i suggerim que, les escoles que no disposin d’hort, caldria 
trobar una sortida ecològica per aprofitar les restes orgàniques. En aquest capítol, també 
hem inclòs un article de suport als mecanismes legals. La contaminació del medi am-
bient es pot evitar mitjançant les lleis que obliguen a fer que les deixalles vagin a parar 
al lloc que els correspon. L’escola ha de donar suport a aquestes lleis i les ha de complir. 
Finalment, no vull acabar sense transmetre aquests valors: reduir, reciclar i reutilitzar. 
Si tots posem de la nostra part, podem ajudar a la conservació del planeta.

Senyor vicepresident, senyores i senyors de la Mesa, companys i companyes, us 
agraïm que ens hàgiu escoltat.

(Aplaudiments.)

El vicepresident primer

Moltes gràcies, honorable conseller senyor Ferran López. A continuació, la resta de 
grups parlamentaris podran posicionar-se sobre aquest dictamen i passarem la paraula, 
en primer terme, al diputat Ferran Maraña, en nom del Grup Parlamentari Escola La 
Falguera, de Vilanova del Vallès, endavant.

(Aplaudiments.)

Ferran Maraña

Som el Grup Parlamentari de l’Escola La Falguera, de Vilanova del Vallès, i ens 
vam presentar al Premi Conviure amb el Projecte de llei sobre la regulació de l’ús de 
l’oli de palma als centres educatius de Catalunya.

En primer lloc, voldríem agrair a totes les persones que han contribuït que avui es-
tiguem aquí. Treballem habitualment per projectes, estem sensibilitzats amb la natura 
i som escola verda. Hem passat moltes estones dures debatent, però, al final, ha valgut 
la pena, perquè hem desenvolupat molt el nostre vocabulari parlamentari i democràtic 
i ens ha servit per aprendre a parlar en públic. Hem fet un gran esforç per arribar tan 
lluny, i hem tingut el nostre reconeixement.

El sistema de treball que hem seguit per tenir un posicionament sobre la llei ha con-
sistit a fer esmenes sobre la llei presentada per l’Escola Lumen, un cop per setmana, al 
llarg d’aquests dos mesos. 

Hem esmenat el preàmbul, els capítols, fins arribar a millorar la llei, segons el nostre 
punt de vista. Encara que des del nostre punt de vista la llei està bastant ben treballada, 
redactada i formulada, creiem que, amb totes les esmenes de les escoles que avui estem 
presents aquí, es podrà millorar. Per aquesta raó, des el Grup Parlamentari de l’Escola 
La Falguera, hem realitzat una sèrie d’esmenes i les hem fet arribar al debat. En un prin-
cipi, la llei ens va agradar molt, ja que crèiem que s’assemblava molt a la nostra, sobretot 
perquè abordava temes com reciclar, reutilitzar, etcètera.

Estem d’acord amb bona part dels punts tractats a la llei, sobretot perquè s’aborden 
temes com cuidar el medi ambient, etcètera. I creiem que aquests valors han de ser tin-
guts en compte per tots els infants, per assegurar que, en un futur, cada cop tinguem un 
entorn més net. Si s’educa d’aquesta manera des de petits, haurem normalitzat aquesta 
sensibilitat vers la natura. 

Com a grup parlamentari de l’Escola La Falguera, estem a favor que s’aprovi aquest 
projecte de llei sobre regular les actuacions per fer una escola més sostenible i respec-
tuosa amb el medi ambient. El motiu d’aquest vot favorable és fer de totes les escoles de 
Catalunya unes escoles més sostenibles, perquè creiem que si això fos realitzable seria 
un gran pas endavant per aconseguir un món millor.

A més, aquesta acció ens servirà per conscienciar la societat del mal que, inconsci-
entment, fem a la natura. Volem inculcar l’hàbit d’una sèrie d’accions per conservar el 
medi ambient i tota la fauna i flora que hi habita. Siguem part d’aquest canvi. A nosal-
tres, aquesta llei ens ha portat molt treball, però també molts aprenentatges. Entre ells, 
a millorar a l’hora de ser crítics, a millorar com treballem en grup. També ens ha aju-
dat molt a acceptar treballs guanyadors que no fossin els nostres i després, saber esme-
nar-los. A part de tot això, ens ha fet créixer com a companys, a l’hora de seguir millo-
rant en ajudar els altres, respectar-nos, etcètera. Ha estat una gran tasca haver format 
part d’aquesta experiència. Cal reiterar que és un plaer compartir aquesta experiència 
amb altres escoles i poder col·laborar a canviar el nostre país i la manera de fer.
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És bonic veure com gent de diferents pobles tenen les mateixes inquietuds. Els nens 
som els que podem canviar el futur. Cal aconseguir que les escoles puguin optar a un fu-
tur molt més respectuós amb el medi ambient i la natura, i fer que les escoles siguin sos-
tenibles. Aconseguir que la gent –no només alumnes i professors– s’involucrin en aquest 
projecte. Fer activitats és una molt bona manera que la gent hi treballi. 

En resum, aquesta llei s’hauria de complir a totes les escoles perquè creiem que, si 
es compleix, ens beneficiarà a tots i farà que el nostre entorn sigui més net. Si ens esfor-
cem i ens unim tots, podem aconseguir canviar moltes coses. Creiem que tenim l’obli-
gació de fer-ho per ajudar les noves generacions. 

Gràcies.
(Aplaudiments.)

El vicepresident primer

Gràcies, diputat. En nom del Grup Parlamentari Escola Montserrat Vayreda, de Lla-
dó, té ara la paraula la diputada Àgueda Trulls.

Àgueda Trulls

Hola, bon dia, jo soc l’Àgueda Trulls, la representant de l’Escola Montserrat Vayre-
da i Trullol, de Lladó. Nosaltres votarem a favor d’aquesta llei, ja que tracta d’una esco-
la sostenible i la nostra escola, ja fa anys que és escola verda. Hem treballat diferents 
aspectes: sobre el medi ambient, el reciclatge, l’ecologia. Creiem que hi ha molts arti-
cles d’aquesta llei que són difícils de complir, tot i que estaria molt bé que totes les esco-
les de Catalunya l’apliquessin.

Ha estat un plaer poder participar en aquest premi, ja que requeria molts debats, vo-
tacions.

Moltes gràcies. Visca Catalunya i visca Lladó!
(Aplaudiments.)

El vicepresident primer

Gràcies, diputada. En nom del Grup Parlamentari Escola Benviure, de Castellbisbal, 
té ara la paraula la diputada Emma Bosch.

Emma Bosch

Bon dia, sóc l’Emma, portaveu del Grup Parlamentari de l’Escola Benviure, de Cas-
tellbisbal. El nostre grup està molt content de poder ser avui aquí, al Parlament, amb la 
Carme Forcadell i el Lluís Corominas, per poder donar la nostra opinió i d’haver pogut 
participar al concurs «Fem una llei». A més a més, a l’Escola Benviure, estem molt consci-
enciats i tenim molta cura del medi ambient. I precisament, avui, hem vingut a debatre so-
bre la llei guanyadora que, com tots deveu saber, el seu tema és la cura del medi ambient.

Nosaltres creiem que és un tema força important i preocupant. Per tant, estem a fa-
vor de la llei, malgrat les esmenes publicades per part nostra, volem que aquesta llei tiri 
endavant. Així doncs, defensarem la llei de l’Escola Lumen de Terrassa, incloses les 
esmenes en què estem d’acord. Bé, i fins aquí la nostra petita aportació. Estarem ben 
atents a la resta d’opinions. 

Gràcies per la vostra atenció.

El vicepresident primer

Gràcies, diputada. En nom del Grup Parlamentari Escola de l’Estació, de Sant Feliu 
de Guíxols, té ara la paraula el diputat Èric Moya.

Èric Moya

Senyors i senyores de la Mesa del Parlament; nois i noies diputats i diputades i 
acompanyants, bon dia a tothom. Com a portaveu de l’Escola de Sant Feliu de Guíxols, 
vull agrair l’oportunitat que hem tingut de venir a aquesta sessió del Parlament, gràcies 
a que la proposta de llei d’atenció als nens i nenes autistes, que vam presentar al Premi 
Conviure, va ser considerada finalista pel jurat del concurs.

Ara passaré a exposar les raons del nostre grup parlamentari sobre el Projecte de llei 
per regular les actuacions per fer una escola més sostenible i respectuosa amb el medi 
ambient, que ha presentat l’Escola Lumen, de Terrassa. 

Per començar, el preàmbul ha estat admès, a proposa de la nostra escola, de modi-
ficar el text original de l’Escola Lumen, on citava la ciutat i l’Ajuntament de Terrassa, i 
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fer-ho extensiu a totes les escoles de Catalunya, amb el redactat final següent: «Les es-
coles catalanes han de participar en accions educatives per contribuir a fer una societat 
més sostenible.»

Al capítol I, actuacions destinades a conscienciar sobre la conservació del medi am-
bient, com a bé indispensable i la seva importància per a la conservació del planeta, han 
estat aprovades les quatre esmenes que hi vam fer. Vam fer la proposta de dedicar una 
setmana, cada trimestre, a fer activitats a l’escola sobre el medi ambient. També vam dir 
de posar contenidors de triatge als patis de les escoles i elaborar pancartes i cartells pel 
barri i gravar anuncis per la ràdio local. I, abans de començar el curs, els mestres faran 
un curset de formació per decidir quines activitats farà l’escola per treballar la sosteni-
bilitat. 

Al capítol II, actuacions educatives per promoure bones pràctiques, han estat adme-
ses dues propostes que hi vam fer referents a la reducció de l’ús de paper d’alumini i de 
plàstic, i fer servir carmanyoles per portar l’esmorzar.

Al capítol III, actuacions per a la reducció de la contaminació i el foment del reci-
clatge, totes les esmenes que hem presentat també han estat aprovades. Estem contents 
que l’Escola Lumen trobi la nostra aportació d’afegir un article en aquest capítol que 
faci referència a reutilitzar els llibres de text. 

Conclusions: vam presentar dinou esmenes, entre l’articulat i el preàmbul, de les 
quals disset han estat admeses, fet que ens satisfà que les nostres aportacions hagin es-
tat ben valorades per la resta de grups parlamentaris. El vot del nostre grup parlamenta-
ri serà favorable a l’aprovació de la llei. Desitgem que l’aplicació d’aquesta llei contribu-
eixi a conservar el medi ambient, ja que els ciutadans d’aquest país hauran estat educats 
des de l’escola per ser ciutadans amics del planeta terra.

Finalment, hem entès que la redacció d’una llei és una feina laboriosa i que reque-
reix molt d’esforç de consens entre els grups parlamentaris per posar-se d’acord. 

Moltes gràcies.

El vicepresident primer

Moltes gràcies, diputat. Finalment, el Grup Parlamentari que ha fet la proposta del 
dictamen torna a tenir la paraula a través de la diputada Marta Salallasera.

Marta Salallasera 

Bon dia, molt honorable senyor vicepresident; representants dels grups parlamenta-
ris de la Mesa; companys i mestres dels centres participants en aquesta sessió plenària. 
Des del Grup Parlamentari Escola Lumen defensem una escola més sostenible i respec-
tuosa amb el nostre planeta, per tant, estem a favor dels articles que recull aquest pro-
jecte de llei. Trobem que el preàmbul és molt encertat, perquè és important reciclar i 
reutilitzar i que s’ha de començar des de ben petits.

A l’escola aprenem a fer-ho i ens sembla molt bona idea el reconeixement a les esco-
les que realitzen bones pràctiques educatives i sostenibles, tal i com preveieu als articles 
1, 2 i 3 del capítol primer. Participar en les activitats d’escola verda i les que es promo-
uen a la xarxa d’escoles sostenibles ens animen a reciclar millor. Pel que fa al capítol 
segon, hem de dir que a classe va sorgir un debat força intens amb els articles 6.1, 6.2 i 
6.3, perquè ens va ser molt difícil posar-nos d’acord en quin era el millor dispositiu per 
controlar les aixetes. Compartim la idea que les escoles han de comptar amb disposi-
tius adequats per a l’estalvi energètic, la reducció de residus i el reciclatge de materials. 
Creiem que és important tenir contenidors de reciclatge de plàstic, paper i rebuig a cada 
aula i que cal habilitar un espai per a la recollida de piles.

Som superfans de reutilitzar i ens ha agradat molt l’article 7.6 del capítol segon, que 
promou l’ús de la carmanyola per als esmorzars. Pensem que és una bona forma d’es-
talviar i d’evitar els productes d’un sol ús. Pel que fa a la gestió del menjador, a l’article 
6.4 del capítol segon, on parleu de la recollida selectiva de restes orgàniques, veiem que 
heu fet un pas més, afegint algunes esmenes per incloure productes ecològics als menús 
del menjador. Trobem que és una bona forma de promoure un estil de vida sostenible i 
saludable.

Compartim els articles del capítol tercer sobre les actuacions per a la reducció de la 
contaminació i el foment del reciclatge. Per exemple, a la nostra escola participem en 
tallers de reciclatge de paper, cuines solars i en la reutilització de llibres. D’aquesta ma-
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nera, afavorim el respecte per la conservació del que és de tots. Per això, recolzem les 
actuacions que proposeu a l’article 10.1 del capítol tercer. 

Sobre la reutilització dels materials, ens sembla interessant l’article 10.2 del capítol 
tercer, on es recomana usar material escolar que sigui no contaminant, reciclat i reuti-
litzable.

Estem molt a favor dels articles 8.1, 8.2 i 8.3 del capítol tercer, on es detallen les ac-
cions per evitar la degradació dels recursos. És molt important no llençar pintura per l’ai-
güera, ja que fa malbé les canonades i dificulta la tasca de les depuradores. Hem de ser 
conscients que els productes no biodegradables i contaminants perjudiquen la nostra salut 
i degraden l’entorn. Tothom hem escolat a parlar de la gran illa de brossa flotant, oi? La 
quantitat de plàstic que es troba en els mars demostra que hem de millorar la nostra sensi-
bilitat ecològica. A l’escola hem après que el plàstic és un material que triga milers d’anys 
a degradar-se. Tot i això, cada any, en generem vuit milions de tones, unes xifres molt 
tristes, que suposen un greu problema per al nostre planeta. La solució a aquest greu pro-
blema està a les nostres mans, tot i que queda molt de treball per fer, ens ha agradat molt 
que, dins del vostre projecte de llei, inclogueu alguns articles per reduir l’ús dels plàstics.

Finalment, diré que ha estat un debat molt interessant, que ens ha fet reflexionar 
molt a classe i gaudir d’aquesta experiència. Compartim el vostre objectiu: fer un món 
més sostenible, per tant, hi donem el nostre suport, votant a favor. 

Moltes gràcies, senyor vicepresident.

El vicepresident primer

Gràcies, diputada. Bé, acabat el debat i amb els posicionaments de tots els grups 
parlamentaris al voltant del projecte de llei, ara el que farem serà la votació.

Normalment, ho fem de manera electrònica, i aquests panells d’aquí el que fan és..., 
cadascun de vosaltres seríeu un d’aquests, però avui ho farem a mà alçada. Ho farem a 
mà alçada, les cartolines de color verd és el vot «sí»; les vermelles és el «no» i els taron-
ges és «abstenció», d’acord?

Bé, procedirem, doncs, a la votació.
En primer terme, vots a favor del projecte de llei?
Amunt... (Veus de fons.)
Bé, gràcies, podeu baixar.
És la segona unanimitat d’aquest matí, no hi estem acostumats, aquí, al Parlament, 

per tant..., ja els ho he dit, als d’abans, que podeu anar venint cada dia (l’orador riu) gai-
rebé, a veure si ho repetim. 

En tot cas, els vots a favor han estat 116 i per tant, aquest projecte de llei queda apro-
vat per unanimitat. Felicitats!

(Aplaudiments.)
Bé, deixeu-me..., per acabar, dir-vos unes paraules de cloenda. Agrair una vegada 

més la presència de tots vosaltres, que heu vingut de Vilanova del Vallès, de Lladó, de 
Castellbisbal, de Sant Feliu de Guíxols i de Terrassa, aquesta iniciativa, «Fer una llei», 
el que vol, juntament, també, amb el Premi Conviure, a iniciativa dels antics diputats, 
cada vegada n’hi ha més, en aquesta llotja ja no hi cabeu, haureu d’anar a l’altra..., grà-
cies per ser-hi. Tots ells són antics diputats i diputades d’aquí, del Parlament de Catalu-
nya, que han volgut estar amb vosaltres avui, també, quan fèieu les intervencions, eh?, i 
que segur que han seguit atentament.

El que vol aquesta iniciativa, bàsicament, és que conegueu millor el Parlament de 
Catalunya que, com sabeu, és una de les principals institucions del nostre país. Us hem 
d’agrair la feina que heu fets tots, tant la comunitat educativa, com els alumnes, per 
conèixer aquest mecanisme de fer una llei. De fet, no és l’únic mecanisme que tenim 
aquí, al Parlament. Al Parlament, a part de fer lleis, fem altres coses. Les lleis, com 
vosaltres heu treballat, tenen un període de treball abans de venir aquí, al ple, nosaltres 
treballem lleis que normalment, poden anar des de tres, quatre mesos, i hi ha hagut lleis 
que han tardat tres i quatre anys, eh?, que han passat inclús de legislatura. De fet, en te-
nim una, que és la Llei electoral, els meus companys recordaran bé, que em sembla que 
porta ja dotze anys i encara no ens en sortim.

Després de fer això, votem aquí i s’acaba la llei i s’aplica. Tot això és, evidentment, 
per intentar millorar coses de la nostra societat que poden funcionar millor. I, a partir 
de que fem la llei, doncs, es pot aplicar. 
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Vosaltres heu agafat aquest tema, el de la sostenibilitat, el del medi ambient que, de 
fet, aquí se n’han fet moltes, de lleis al voltant de la sostenibilitat i el medi ambient i són 
temes que, al final, doncs, podeu veure si es porten a terme o no, en el dia a dia, a partir 
d’aquesta aprovació. I, per tant, fem que sigui útil, també, el fet de ser diputat, diputada 
i treballar-ho d’aquesta manera que ho heu fet.

Nosaltres no estem tancats aquí, a les quatre parets aquestes, cada dia. Per fer una 
llei com aquesta, per exemple, com la que heu fet vosaltres, doncs, s’ha de parlar amb 
tots els sectors, s’ha de parlar amb la gent que hi treballa, les associacions a favor del 
medi ambient, etcètera. I això no es pot fer tancat aquí, i per tant, també hi ha una feina 
fora del Parlament de Catalunya. 

A part d’això, a aquest primer banc que esteu vosaltres, que el Ferran és el president 
Puigdemont, en aquest moment, aquest primer banc hi ha el Govern, sempre. Al Parla-
ment de Catalunya, a part de fer lleis, també es fa control al que fa el Govern i als seus 
consellers. I cada quinze dies hi ha un període del ple que el dediquem a que els dipu-
tats i diputades puguin fer preguntes als consellers i cada grup parlamentari també pot 
fer una pregunta al president de la Generalitat sobre el que es fa i el que no es fa.

I per tant, també hi ha una funció de control. I finalment, doncs, bé..., també repre-
sentem el Parlament de Catalunya a tot arreu, a fora de Catalunya, a dintre de Catalunya 
i, per tant, hem de tenir una funció representativa. I hi ha molt de debat, també, eh?, i 
aquesta legislatura, que és una legislatura molt important, hi ha debat, més que mai, i de 
vegades, inclús, això que heu fet vosaltres avui... Heu fet una cosa curiosa, cap dels tres 
grups..., des dels que heu vingut a les deu, a les onze i a les dotze, ha esgotat el temps. 
Això no passa..., els diputats i diputades, aquests de la Mesa, si alguna hem de fer és dir-
los: «Se t’ha acabat el temps, ves acabant, ves acabant...» i després, tenim un mecanis-
me, aquí, curioset, que és això d’aquí, que aquest botó vermell, quan segueixen parlant 
i no hi ha manera que callin, doncs, el prems i ja no se sent res. I per tant, és efectiu. 

Vosaltres heu estat molt bé, heu controlat el temps molt bé, n’heu fet un bon ús que, 
de vegades, no per parlar molt es diuen més coses, sinó que si s’utilitza bé, com ho heu 
fet vosaltres, pots dir moltes i moltes coses.

Res més, estem molt contents que hàgiu participat en aquest projecte. Després, en 
els premis, doncs, ens tornarem a veure i en tot cas, felicitar-vos per la feina que heu fet. 
Gràcies.

(Aplaudiments.)
S’aixeca la sessió.

La sessió s’aixeca a dos quarts d’una del migdia i sis minuts.
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Annex
Projecte de llei per a regular les actuacions per a fer una escola més 
sostenible i respectuosa amb el medi ambient 

Preàmbul

Atès que l’any 2016 ha estat declarat per l’Organització de les Nacions Unides Any 
Internacional de l’Entesa Mundial per a aconseguir la sostenibilitat del planeta, la nostra 
escola ha participat en les accions educatives que la nostra ciutat, Terrassa, ha promo-
gut per contribuir a fer una societat més sostenible. Així, des dels més petits fins als més 
grans anem prenent consciència de la importància que té ser respectuosos amb el medi 
ambient.

Els alumnes del cicle superior estem preocupats pel canvi climàtic, hem observat que 
en els darrers segles els ésser humans hem trencat l’equilibri del medi ambient destruint 
els hàbitats naturals. Hem desforestat els boscos, hem generat muntanyes de residus, 
hem contaminat l’aire i hem enverinat rius i mars. Hem d’estar alerta: el nostre planeta està 
en perill i això ens preocupa molt. Aquest projecte de llei té com a objectiu fer prendre 
consciència a tots els membres de la comunitat educativa de la necessitat d’aconseguir 
una escola més respectuosa amb el medi ambient.

El nostre programa proposa una sèrie de punts per aconseguir que des de ben petits 
tots els ciutadans estiguin compromesos amb la millora del medi ambient. 

A classe, ens hem preguntat què podem fer per a tenir més consciència ecològica. 
Hem vist que des de petits, a l’escola, aprenem com fer-ho. Així, doncs, ens hem mullat i 
hem elaborat aquest projecte de llei, que recull algunes actuacions que es fan a l’escola i 
altres que es podrien portar a terme per a reutilitzar, reciclar i reduir millor.

Finalment, volem destacar que aquesta llei ha rebut el suport explícit de l’Ajuntament 
de la ciutat. 

Capítol I. Actuacions destinades a conscienciar sobre la conservació del medi 
ambient com a bé indispensable, i la seva importància per a la conservació 
del planeta

Article 1. Recursos educatius
1. El Departament d’Ensenyament ha d’impulsar accions educatives adreçades als 

alumnes, a les famílies i al professorat. 
2. S’han de portar a terme activitats festives i lúdiques per a conscienciar de la impor-

tància del respecte al medi ambient, com ara participar en campanyes de conscienciació 
com la “Setmana Europea de la Prevenció de Residus” (del 19 al 26 de novembre de 2016). 

3. L’escola ha de fer difusió dels recursos i les activitats de la ciutat en aquest àmbit, 
com ara itineraris i visites: l’Anella Verda (Escoles del Vallès Occidental); conèixer la depu-
radora, la planta de reciclatge i el tractament de residus; i tallers de reciclatge, entre altres.

4. S’han de fer tallers entorn del consum responsable: reutilitzar, reciclar i reduir. 
5. Les famílies i els alumnes poden participar en aquestes activitats.
6. L’escola ha de posar a l’abast els recursos i els espais de què disposa (biblioteca, 

sala d’audiovisuals o similars) per a portar a terme el que estableix aquest article. 

Article 2. Formació del professorat 
Les autoritats educatives han de garantir la formació continuada del professorat per-

què difongui la importància d’esdevenir una escola sostenible.

Article 3. Reconeixement als centres 
Les autoritats educatives han de subvencionar i donar suport als centres educatius de 

Catalunya que facin accions educatives que tinguin la finalitat d’adoptar pràctiques soste-
nibles per a la conservació de l’entorn. 

Article 4. Actuacions que han de portar a terme les autoritats educatives 
1. Les autoritats educatives han dictar les disposicions pertinents per tal que tots els 

alumnes facin servir els programes educatius que consciencien de l’ús dels recursos i dels 
materials i per a aconseguir un entorn més sostenible. 

2. Les autoritats educatives han de vetllar pel compliment d’aquestes disposicions.
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Article 5. Actuacions que han de portar a terme els centres d’ensenyament 

Els centres d’ensenyament han de fomentar l’ús dels programes i posar a l’abast de 
tota la comunitat educativa les infraestructures necessàries per a evitar el malbaratament i 
la degradació de l’entorn. 

Capítol II. Actuacions educatives per a promoure bones pràctiques 

Article 6. Habilitació dels centres 
1. Els centres han de comptar amb els dispositius adequats per a l’estalvi energètic, la 

reducció de residus i el reciclatge de materials. 
2. Els centres han de crear una comissió per a controlar l’estalvi energètic: han de fer 

servir llums de baix consum i temporitzadors a la calefacció. 
3. La persona responsable del manteniment del centre ha de revisar aixetes i dipòsits 

que degoten. S’ha de fer un ús responsable de l’aigua; per exemple, fent servir aixetes 
temporitzades. 

4. El menjador del centre ha de disposar de contenidors per a la recollida selectiva. 
5. Els centres han de disposar de contenidors de reciclatge de plàstic, paper i rebuig a 

cada aula, i han d’habilitar un espai per a la recollida de piles. 

Article 7. Hàbits importants 
1. Tancar l’aixeta en rentar-se les mans i després de cada ús. 
2. Controlar l’ús de la cadena del vàter, ja que consumir menys aigua també significa 

contaminar menys. 
3. Tancar els llums que estiguin innecessàriament oberts. 
4. Tancar portes i finestres per aprofitar al màxim l’escalfor de la calefacció. 
5. Ambientar les aules i les sales amb llum natural. 
6. Portar carmanyola per a reduir l’ús del plàstic. Fer servir paper per a embolicar l’entrepà. 
7. Aprofitar el paper fent-lo servir per les dues cares. 

Capítol III. Actuacions per a la reducció de la contaminació i el foment 
del reciclatge 

Article 8. Accions per a evitar la degradació dels recursos
1. Evitar de llençar pintura, dissolvents o colorants per l’aigüera ja que contaminen l’ai-

gua i fan malbé les canonades i dificulten la tasca de les depuradores. 
2. No llençar al vàter objectes petits (gomes, punxes de maquinetes o similars) ni com-

preses o cel·luloses que no es poden desfer. 
3. L’escola ha de fer la recollida selectiva dels materials. 

Article 9. Suport als mecanismes legals 
La contaminació del medi ambient es pot evitar mitjançant les lleis que obliguen a fer 

que les deixalles vagin a parar al lloc que els correspon. L’escola ha de donar suport a 
aquestes lleis i les ha de complir.

Article 10. Reutilització dels materials
1. S’ha de vetllar per la reutilització dels materials a l’hora de fer manualitats; per exem-

ple, per a la disfressa de Carnaval. 
2. S’han de tenir en compte les característiques del material escolar a l’hora de com-

prar-lo: que sigui no contaminant, reciclat i reutilitzable. 
3. S’ha d’aprofitar la recollida selectiva de les restes orgàniques com a adob per a l’hort 

de l’escola. 

Disposició addicional 

Aquesta llei s’ha d’aplicar de manera progressiva a tots els centres educatius en un ter-
mini màxim de tres anys. 

Disposició derogatòria 

Queden derogats tots els preceptes continguts en textos legals anteriors, de rang igual 
o inferior al d’aquesta llei, que contradiguin parcialment o totalment algun dels seus articles.
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