
Els centres de Cambrils han participat enguany en un projecte de Ciutat promogut i finançat

per l’Ajuntament de Cambrils. Aquest projecte ha consistit en un anàlisi dels embolcalls que

fan servir els alumnes a l’esmorzar per tal d’intentar conscienciar del problema a la ciutadania i

les comunitats educatives i agafar el repte de reduir-ho al llarg d’un curs.

En total han participat 9 de les 10 escoles i instituts de Cambrils i més de 3.000 alumnes. Al

setembre, es generaven més de 22.000 embolcalls per setmana, dels quals el 52,5% eren d’un

sol ús. Desprès de treballar durant el curs, fent cartells, vídeos i altres accions decidides per un

grup d’alumnes promotor de cada centre s’ha aconseguit reduir un 14% els embolcalls d’un ús,

a l’abril els embolcalls d’un ús representaven un 38,5% i els sostenibles el 58,37%. Les escoles

destaquen especialment, els cursos on més embolcalls sostenibles trobem son els cursos

d’infantil i primària, especialment a infantil. La majoria d’embolcalls d’un sol ús es troben als

centres de secundària, tot hi així, tots els centres han aconseguit reduir aquest tipus

d’embolcalls.

Amb tot l’esforç dels centres educatius i els seus alumnes i famílies, s’ha passat a una situació

inicial on predominaven els embolcalls d’un ús a una majoria d’embolcalls sostenibles.

Encara queda feina per fer, però estemmolt contents per la feina feta i els resultats obtinguts

en només un curs, que a més ha estat complex i ple de reptes. A Cambrils, entre tots ho

podem tot! Continuem!



Il·lustració 1: Alumnes de La Bòbila analitzant els reusltats de Setembre

Il·lustració 2: Resultat del concurs intern de La Mar de la Frau per promocionar els Esmorzars Sostenibles



Il·lustració 3: Alumnes del Joan Ardèvol explicant els resultats del projecte

Il·lustració 4: Alumnes del Ramon Berenguer IV penjant cartells pel centre



Il·lustració 5: Cartellera de l'escola Marianda

Il·lustració 6: Mural del Cardenal Vidal i Barraquer per visibilitzar els problemes dels plàstics dels esmorzars.



Il·lustració 7: Alumnes de l'escola Cambrils pensant propostes per comunicar el repte a la comunitat educativa


