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120 alumnes de les comarques gironines 
debaten sobre les actuacions ambientals dels 
seus centres educatius 
 

• Hi participen en representació d’onze escoles verde s de Girona, Salt, 
Sarrià de Ter, Banyoles i Porqueres 

 
Uns 120 alumnes d’onze escoles verdes de les comarques gironines participen 
demà dimarts, 6 de març,  en la segona trobada de comitès ambientals de Girona. 
Es tracta d’uns espais d’intercanvi on l’alumnat pot compartir i reflexionar sobre les 
actuacions ambientals que estan fent en els seus centres i com millorar-les, tot 
incrementant la participació i la difusió d’aquests actes. La trobada de comitès 
s’organitza cada dos anys i de forma alternativa amb els Fòrums d’escoles verdes. 
 
Enguany, està previst que es realitzin 10 trobades de comitès ambientals al llarg dels 
mesos de març i abril. En total, s’espera que en prenguin part més de 600 alumnes 
de més de 60 centres educatius de les comarques gironines. A cada trobada hi 
participen entre 5 i 10 centres educatius, i uns 10 alumnes per centre i a més del 
debat i reflexió en cadascuna es plantejarà, també, una acció col·lectiva de millora 
de l’entorn. En aquesta primera trobada, que se celebra a Girona, hi participen 
escolars d’aquest municipi i també de Salt, Sarrià de Ter, Banyoles i Porqueres. 
 
La iniciativa la van començar fa cinc anys els instituts de la comarca de la Selva i a 
dia d’avui ja hi participen totes les escoles verdes de la demarcació de Girona. Les 
escoles i instituts que prendran part en el debat de demà són: 
 

• Escola L’Entorn de Porqueres 
• Escola Montserrat de Sarrià de Ter 
• Escola Mare de Déu del Mont de Girona 
• Escola Bosc de la Pabordia de Girona 
• Escola Dr. Masmitjà de Girona 
• Escola Migdia de Girona 
• Institut Josep Brugulat de Banyoles 
• Institut Vallvera de Salt 
• Institut Santa Eugènia de Girona 
• Institut Vicens Vives de Girona 
• Institut Santiago Sobrequés de Girona 

 
El programa Escoles Verdes, que ja té tretze anys, sorgeix com un compromís dels 
Departaments de Territori i Sostenibilitat i Ensenyament per donar suport a tots els 
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centres educatius de Catalunya que volen organitzar accions educatives que tinguin 
la finalitat d'afrontar, des de l'educació, els nous reptes i valors de la sostenibilitat. 
Per al curs 2011-2012,  el programa Escoles Verdes està format per 517 centres 
escolars catalans. 
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