Hem contaminat, contaminem, …Contaminarem?
INTRODUCCIÓ

OBJECTIUS

MÈTODE

Estem aquí per participar a la conferència

•Conèixer el funcionament de la depuradora de

•Visita

catalana “Tinguem cura del planeta”. Nosaltres,

Lleida, així com l’abocador de Montoliu.

abocadors,plantes de reciclatge (etc…) de les

contaminació que es produeix diàriament.

un grup d’alumnes de tercer d’ESO, estem aquí

•Comparar la gestió dels residus i la legislació

terres de Lleida i observació dels processos.

•A Alemanya les lleis relacionades amb el

per sensibilitzar, conscienciar i transmetre els

mediambiental entre Catalunya i Alemanya (Baden-

•Entrevistes a professionals dels temes tractats.,

reciclatge són més estrictes afavorint la reducció

Wurttemberg).

•Viatge a Alemanya per conèixer la seva forma de

de contaminació.

•Sensibilitzar la societat i denunciar els problemes

gestionar els temes mediambientals.

que pateixen els invidents a l’hora de reciclar.

•Producció

•Donar a conèixer els problemes que causen els

(filmacions, entrevistes, fotografies, ...) amb la

purins i intentar trobar solucions.

col·laboració

•Evidenciar la falta de carrils bici a Lleida a fi i efecte

professionals.

de promoure la mobilitat sostenible.

•Recerca general sobre els temes tractats.

problemes mediambientals que hem trobat fent
un treball sobre la contaminació del planeta.
Hem

començat

globalment,

tractant

després

ens

el
hem

problema
fixat

amb

Catalunya (comparant-la amb Alemanya) i
finalment, ens hem centrat en la nostra ciutat i
el nostre institut. Hem trobat problemes poc

•Conscienciar la gent que estem destrossant

coneguts però alhora importants, molts, encara

planeta i per tant, el futur dels nostres fills.

sense resoldre. També hem acompanyat la

•Informar de l’abocament de residus als països

nostra tasca amb entrevistes, enquestes i

subdesenvolupats

algunes reflexions pròpies.

desenvolupat.

per

part

dels

a

CONCLUSIONS
les

i

edició

de

plantes

de

depuradores,

material

tècnics

•Desconeixement de la població de l’excés de

•S’ha trobat diferents punts tòxics a Lleida que
audiovisual

mediambientals

requereixen actuacions per part de les autoritats.
•Cal que els invidents puguin dur a terme un
reciclatge correcte sense dificultats.

el

països

Esperem, que amb el transcurs d’aquesta
presentació puguem comprendre que no és un
problema d’uns quants, sinó un problema
global.
Intercanvi d’idees entre alumnes del nostre Institut i
d’Alemanya
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El diferent ordre en la col·locació dels contenidors
dificulta la tasca de reciclatge per als invidents

Lleida: una ciutat cada dia més verda
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