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Un projecte sostenible
Per DANIEL SELVA

Actualment, en ple segle XXI, ningú
no dubta que els recursos naturals
que la Terra ens ofereix són limitats.
Aquesta idea, que actualment no
ofereix cap mena de dubte, no
sempre ha estat acceptada, de
manera que encara avui en dia els
humans
estem
desenvolupant
societats basades en el consum
excessiu dels recursos naturals.
Ja a l’última dècada del segle XX va
prendre força el concepte de
sostenibilitat, basat en la idea que
les nostres relacions amb els
recursos que el planeta ens ofereix
fossin més raonables i ens
permetessin un plantejament de
futur ecològicament acceptable en
el qual fos compatible el
manteniment dels equilibris dels
ecosistemes amb l’activitat humana.

A l’Escola Sant Gervasi no podem ni
volem girar-nos d’esquena al fet que
els nostres alumnes, com a futurs
ciutadans adults, rebin una formació
en els valors i les actituds actives
que
motiva
la
sostenibilitat
ambiental.

El projecte Desendolla, ja des dels
seus inicis, respon a aquest objectiu
de formació. El projecte, però, no
solament
implica alumnes i
professors, és un projecte tan global
que implica el conjunt de la
comunitat educativa d’Escola Sant
Gervasi.

Desendolla no és només un projecte
destinat a estalviar energia elèctrica
a l’Escola, és bastant més que això,
és un projecte que té per objectiu
fonamental aconseguir una manera
diferent de relacionar-nos amb el
nostre “entorn energètic”, una
forma d’aprendre a socialitzar la
sostenibilitat energètica. Què es vol
dir amb això? Com a comunitat
educativa que som pretenem,
canviant actituds, arribar a formar
en els valors de l’estalvi energètic,
de tal manera que podem reduir el
consum d’energia sense una
inversió econòmica, només amb
una inversió educativa.
A
Desendolla,
per
tant,
desenvolupem tot un seguit
d’activitats dirigides a què tots els
membres de la comunitat educativa,
i evidentment els alumnes en
especial, adquireixin i es facin seves
les actituds que facilitin un menor
consum d’energia.
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Quines activitats s’han
dut a terme?
 Tallers de consum
Hem organitzat tallers de consum amb els
alumnes per tal que ells mateixos puguin valorar
tant el consum que fan a l’Escola com les mesures
que es poden prendre per reduir-ne el consum.

 Retolació interruptors
S’han retolat tots els interruptors amb gomets de
colors per tal d’afavorir un ús racional de la llum
artificial.

17%
 Xerrades
S’han organitzat xerrades per al personal no
docent, en especial per a les persones que
treballen en el manteniment de l’Escola, com el
servei de neteja.

 Monitorització
Tenim monitoritzada tota l’Escola per poder
mesurar i controlar els consums en cada edifici,
dia a dia i hora a hora.

