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El conseller Recoder rep els tres alumnes 
catalans que participaran a la conferència 
europea de joves per millorar el planeta 
 
 
El conseller de Territori i Sostenibilitat, Lluís R ecoder, ha rebut aquesta tarda 
els tres alumnes catalans que formaran part de la d elegació estatal que 
participarà en la conferència europea Els Joves  tenim cura del planeta  (a 
Brussel·les del 14 al 16 de maig). Els joves, de 15  anys, han estat escollits pels 
seus companys de centres catalans i també del País Basc, Galícia, Canàries i 
Madrid. A la capital belga posaran en comú les conc lusions dels respectius 
processos i debatran les aportacions que els joves europeus faran arribar a la 
cimera sobre desenvolupament sostenible Rio+20, que  se celebrarà el mes de 
juny al  Brasil. 
 
Sota el lema “Escoles i territoris sostenibles” els delegats dels diferents països 
d’Europa es trobaran a Brussel·les per discutir sobre medi ambient i les 
responsabilitats i accions que poden emprendre els joves europeus per millorar el 
planeta. Les conclusions que adoptin les explicaran a una representació de diputats 
europeus i al comitè de regions perquè aquests coneguin els compromisos dels 
joves europeus i es puguin fer arribar a la Cimera de la Terra, que es farà a Rio de 
Janeiro el mes vinent. 
 
Els joves delegats catalans són Nacho Sánchez, del col·legi Vedruna de Malgrat de 
Mar (Maresme); Víctor Barcelon, de l’Institut Berenguer d’Entença, de l’Hospitalet de 
l’Infant (Baix Camp); i Víctor Coderch, de l’Escola Pia de Sarrià de Barcelona. La 
delegació estatal està formada, a més, per 2 alumnes bascos, 2 gallecs, 1 canari i 1 
madrileny. 
 
La Conferència Internacional de Joves Tinguem cura del planeta (CONFINT) és un 
procés global impulsat pel govern brasiler, que convida joves de tot el món a 
reflexionar i actuar per millorar el planeta. 
 

A Catalunya la CONFINT 2011-12 és un projecte compartit de la Xarxa d’Escoles per 
a la Sostenibilitat de Catalunya (XESC). En concret, s’hi han involucrat les xarxes: 
Programa Escoles Verdes de la Generalitat de Catalunya, i les Agendes 21 escolars 
de Barcelona, Sant Feliu de Llobregat, Lleida i Vilanova i la Geltrú. 

Al llarg del curs 2011-2012 s’han celebrat trobades on els joves han reflexionat sobre 
els reptes d'incorporar les responsabilitats internacionals a cada centre escolar i les 
accions que poden dur a terme per assumir-les. El procés es va iniciar a les escoles 
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mitjançant l'organització de les conferències escolars (octubre 2011); va continuar en 
l'àmbit de les comunitats autònomes (novembre 2011), fins a les conferències estatal 
(gener 2012), europea (maig 2012) i la Cimera de la Terra de Rio + 20, el juny de 
2012. 
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