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Informe d’esdeveniments sostenibles d’Esplais Catalans

1. INTRODUCCIÓ
Aquest document és fruit de l’elaboració de l’enquesta d’esdeveniments sostenibles, que es
va fer durant el curs 2018-2019, i de la seva corresponent recollida de dades, que s’ha fet
durant els cursos 2018-2019 i 2019-2020.
Aquesta acció ha anat acompanyada de la infografia de Com crear esdeveniments sostenibles
i deixar de fer el postu-eco, un document interactiu per fomentar que els equips de
monitores incloguin la perspectiva sostenible a la preparació i al desenvolupament de les
activitats que duen a terme en el seu dia a dia.
Una de les accions que precedeix aquest document és el desenvolupament i compliment de
la Carta de Gestió responsable de recursos d’Esplac, que es va començar a desenvolupar
durant el 2014 i a la que els esplais es van comprometre a seguir. Quatre anys després es va
creure necessari fer-ne una revisió, amb la voluntat d’anar molt més enllà, ampliant,
concretant i aprofundint en tots aquells temes referents a la gestió dels diferents recursos
d'Esplac. A més, per fomentar l’accessibilitat als esplais i proporcionar recursos, es va crear
l’Annex a la Carta de Gestió de Recursos, un document amb enllaços on els equips de
monitores poden consultar diferents proveïdors que van en la línia de la sostenibilitat.
A banda, durant el curs 2018-2019 es va desenvolupar la resolució d’emergència climàtica
que els esplais van aprovar a l’Assemblea General Ordinària del 24 de novembre de 2019.
Així doncs, l’informe d’esdeveniments sostenibles que aquí presentem vol ser un reflex del
que hem estat duent a terme, per tal d’analitzar les nostres accions, revisar-les, fer
propostes de millora i establir compromisos.

2. OBJECTIUS
Els objectius generals del projecte són la recollida i gestió de les dades de les activitats que
es desenvolupen als esplais, als sectors i als punts de trobada d’Esplac per poder dur a terme
un anàlisi sobre la sostenibilitat de les nostres entitats, a la vegada que fomentem les bones
pràctiques per posicionar-nos com a agents de canvi davant l’emergència climàtica del segle
XXI.
Entenem que la transformació social per a la qual treballem des dels esplais catalans també
abraça la gestió que fem dels mateixos recursos i aquest document ens permetrà millorar i
reflexionar sobre la nostra tasca diària.
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Els objectius específics d’aquest projecte són:
●
●
●
●
●
●

Vetllar per la participació de les monitores, dirigents i treballadores en la recollida de
dades.
Difusió d’aquesta acció a les reunions dels sectors geogràfics, durant l’elaboració i en
la publicació dels resultats.
Sensibilitzar als equips de monitores dels esplais, als Equips Generals dels sectors, a
les membres de la Secretaria Tècnica i a l’Equip de Coordinació.
Reduir l’impacte ambiental de les nostres accions a través de canvis en les nostres
rutines.
Complir amb la Carta de Gestió Responsable de Recursos d’Esplac.
Posicionar els esplais i Esplac en la línia de la gestió responsable de recursos.

3. DESENVOLUPAMENT I AVALUACIÓ
3.1. METODOLOGIA
L’informe de sostenibilitat d’Esplac que s’ha desenvolupat durant el curs 2019-2020, s’ha
pogut dur a terme gràcies a la col·laboració de diferents persones que participen, tant de
manera voluntària com des de la vessant tècnica, a Esplais Catalans.
En primer lloc, la recollida de dades s’ha fet a través d’una enquesta en línia que hem creat
conjuntament des de la Secretaria Tècnica i la Comissió Reduint Petjada, tot desenvolupant
la nostra creativitat per recollir informació de la manera més efectiva i atractiva per les
persones participants. Aquesta és una eina orgànica que va evolucionant a mesura que es
van desenvolupant els esdeveniments, ja que ens adaptem a les necessitats del moment i a
les especificitats de cada acte.
Així doncs, hem enviat l’enquesta a tots els esplais associats a Esplac per a que la tinguin a
la seva disposició en tot moment i puguin avaluar la sostenibilitat de les seves activitats,
com les trobades de monitors/es, les colònies, els campaments i les rutes, entre altres.
També hem fet arribar l’enquesta als equips generals del sectors, que s’han encarregat
d’introduir les dades de les activitats del sector, com les trobades d’infants i joves, les
formacions, i totes aquelles activitats conjuntes. A més, l’Equip de Coordinació d’Esplac
vetlla per a que les activitats que es desenvolupen en suport a les dirigents, com les reunions
del Gran Comitè i les coordinacions territorials també comptin amb una perspectiva
sostenible, tot complint la Carta de Gestió Responsable de Recursos i introduint les dades al
formulari.
Aquesta acció s’ha difós a les reunions de sector mensuals, per tal de que els equips de
monitores coneguin què s’està duent a terme des de la Comissió Reduint Petjada.
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A més, també hem compartit l’informe a les xarxes socials per a fer-lo accessible per a tota
la ciutadania.
La participació de les diferents persones que han col·laborat en l’elaboració d’aquest informe
ha estat clau per un procés horitzontal i consensuat entre les membres de la Comissió
Reduint Petjada, la coordinació política i tècnica, així com les altres àrees de l’entitat. Des
de la secretaria tècnica hem procurat facilitar els recursos necessaris per a que les membres
de la comissió en puguin fer els comentaris i la valoració, fomentant, així un procés
transversal que ha durat tot el curs.
Una de les limitacions que tenim a l’hora d’analitzar les dades, és que aquest anàlisi no
queda separat en funció de les activitats dels esplais, dels sectors i d’esplac, de manera que
en fa la millora de les dades més complicada de cara als propers anys.

4. ANÀLISI DE LES DADES
A continuació podreu veure l’anàlisi que hem fet sobre les dades que hem recollit de les
activitats dels esplais, els sectors i els punts de trobada d’Esplac sobre els següents temes:
●
●
●
●
●
●
●

Alimentació.
Transport.
Localització.
Separació de residus.
Material.
Eficiència energètica i reducció del consum d’aigua.
Difusió de bones pràctiques i conscienciació.

ALIMENTACIÓ
Les activitats que duem a terme, sovint, inclouen àpats. Creiem que és important poder
analitzar com han estat aquests àpats en relació a l’origen dels productes (animal o vegetal),
on els hem adquirit, de quin tipus de cultiu es tracta (ecològic, de temporada, de
proximitat…) i/o si han estat encarregats a empreses especialitzades. A més, també incloem
la importància de la inclusió de menús de persones que presenten especificitats alimentàries
i el compromís amb evitar el malbaratament alimentari.
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En primer lloc, el 94,7% dels
esdeveniments han inclòs àpats i
només 4 dels 76 esdeveniments que
hem analitzat no n’han inclòs.

En tots aquests es va fer una previsió de les
persones participants, excepte en un
d’ells; i només en 3 dels casos no es va fer
un càlcul previ de la quantitat de menjar,
per
tal
d’evitar
el malbaratament
alimentari.

Els aliments que es van consumir provenen d’un supermercat (37,9%), d’una botiga de
comerç local (27,3%), d’una botiga de l’economia social i solidària (10,6%) o portats de
casa per les participants (24,2%).

Comissió Reduint Petjada d’Esplais Catalans | Curs 2019-2020

Informe d’esdeveniments sostenibles d’Esplais Catalans

Els aliments eren d'origen vegetal (60,3%) i d'origen animal (39,7%).

En 59% dels casos els productes eren de proximitat i en el 41% dels casos es tractava
d’aliments ecològics i de temporada.
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En 4 esdeveniments vam comprar els aliments a un càtering que complia la Carta de gestió
responsable de recursos i en 5 casos no la complia.
També hem analitzat han estat si ha sobrat menjar i si s’ha fet una donació dels aliments
sobrant per evitar el malbaratament alimentari, però no hem pogut recollir totes les
dades, ja que no s’han introduït les respostes. Tanmateix, de les 20 respostes que hem
obtingut, veiem que només en 5 casos no ha sobrat menjar i en els 15 casos que sí que n’ha
sobrat, en 6 s’ha fet una donació dels aliments a una entitat externa per tal de que es puguin
aprofitar.
En darrer lloc, hem preguntat a les organitzadores si els àpats han estat inclusius i en el
94,4% dels casos sí que s’han tingut en compte les especificitats alimentàries.

GÈNERE
Hem preguntat a les organitzadores si durant la preparació i la realització de les activitats
han tingut en compte l’autodiagnosi de gènere que va desenvolupar la Comissió de Gènere
d’Esplais Catalans, i que posteriorment ha adaptat el nom del grup a les necessitats de les
participants i s’ha renombrat com a Comissió de gènere i sexualitats diverses i
dissidents.
Dels 76 esdeveniments analitzats, en 24
casos (31,5%) s’ha fet el diagnòstic i en 52
casos (68,4%) no s’ha dut a terme.

TRANSPORT
Pel que fa al transport, hem preguntat a les
organitzadores si es podia accedir a la ubicació on es desenvolupava l’activitat amb
transport públic i ens han respost que en un 53,2% dels casos sí, però que en un 46,8% dels
casos no es podia utilitzar ni l’autobús, ni el tren ni el tranvia.
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No hem pogut recollir la totalitat de les dades perquè no s’han introduït les respostes, però
en els casos que hem pogut recollir, veiem que si no es podria accedir en transport públic,
les persones hi han arribat en cotxe privat compartit (41,3%), en autobús contractat (34,8%),
en cotxe privat (6,5%), caminant (13%) i en bicicleta (4,3%).

En 24 dels 76 casos s’han
senyalitzat
els
punts
d’aparcament i les rutes d’accés
per facilitar la mobilitat.
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LOCALITZACIÓ
Les monitores dels esplais d’Esplac ens han proporcionat la localització de les activitats que
han dut a terme, que són les següents:
●

Regional:
○ Cabanelles
○ Banyoles
○ Berguedà (x2)
○ Barcelona (x7)
■ Espai Jove la Fontana
■ Plaça del Nord
■ El Clot
■ La Sagrera
■ Escola Lliure el Sol
○ Canet de Mar
○ Cardedeu (x2)
○ Centelles
○ Casserres
○ Castellbisbal
○ Castellnou de Bages (x2)
○ Castellterçol
○ Cubelles
○ Curtius
○ Delta de l’Ebre
○ El Papiol
○ Escalarre
○ Fonollosa
○ Girona (Centre Cívic Can
Ninetes)
○ Granollers
○ Guardiola de Berguedà
○ Hostalets de Pierola

○
○
○

○
○
○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

○
○
○
○

●

Igualada
L’Esquirol
Les Escaules
Llagunes
La Palma de Cervelló
La Pobleta de Bellvei
La Pobla de Segur
Llinars del Vallès
Manresa
Mataró
Mura
Nulles
Parc Natural del Montseny
Pla de l’Estany
Pont de Suert
Prullans
Puigcerdà
Puigmarí
Rocallaura
Saifores
Saldes (x3)
Sant Cugat
Sant Quirze de Besora
Sant Joan les Fonts
Santa Margarida de Montbui
Sant Martí de Llémena
Torrelles de Llobregat (x2)
Toses
Viladrau
Xerta

Nacional:
○ País Basc.
○ Galicia.
○ Mallorca
○ Menorca (x2)
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●

Internacional:
○ Portugal

A més, a l’annex 4 podeu veure un mapa on ho podreu veure de forma més gràfica.

SEPARACIÓ DE RESIDUS
Pel que fa a la gestió dels residus generats
per l’activitat, hem pogut conèixer que en 60
dels 76 casos analitzats hi ha hagut punts de
separació de residus i en 16 no s’ha disposat
de contenidors per diferenciar les deixalles.

En el 52,6% dels casos s’ha reciclat de
manera que no s’han barrejat residus, però
en el 47,4% dels casos sí que hi ha hagut
errors en la diferenciació de deixalles.

Les organitzadores valoren que en 55 dels
esdeveniments s’ha reciclat d’una manera
efectiva i en 21 casos el reciclatge i la
supervisió dels residus no s’ha fet de la
manera més efectiva possible.
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MATERIAL
Pel que fa al material fungible per dur a terme l’activitat, hem preguntat a les
organitzadores si se n’ha comprat o no i ens han respost que en 33 dels 76 casos s’han pogut
desenvolupar els actes sense haver d’invertir diners en recursos físics.

En els casos que s’ha fet despesa en material, s’ha comprat, principalment:
●
●
●
●

Material d’oficina: papers, cintes adhesives, bolígrafs, cartolines, papers blancs i de
colors, retoladors, gomets i paper d’embalar.
Productes de neteja: baietes, paper de cuina, sabó per rentar els plats i glicerina.
Jocs: pilotes.
Altres: un cactus, fanalets, espelmes, pots de vidre, herbes aromàtiques, coberts de
plàstic d’un sol ús, pintures de roba, guix, fils, globus, piles, pinces, plats de cartró,
plastilina, cubells de plàstic.

En 70 casos, s’ha aprofitat el material que ha sobrat i s’ha reutilitzat per un altre
esdeveniment. En concret, totes les activitats que hem dut a terme durant l’estiu 2020 han
aprofitat el material fungible per tal de no malbaratar els recursos.
En relació al material utilitzat a
l’activitat i on ha estat
adquirit, no hem pogut recollir
les dades correctament, ja que
en la majoria d’entrades al
formulari
d’esdeveniments
sostenibles no s’ha proporcionar
informació al respecte.
Pel que fa als productes de
neteja, veiem que la majoria han
estat
comprats
en
un
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supermercat (37 dels 76 casos), en 16 casos s’ha comprat en una botiga de comerç local i,
només, en 5 casos, s’han adquirit els productes a una botiga de l’economia social i solidària.

Aquests productes de neteja, en 5 casos han estat natural i comprats a granel. En 21 casos
els productes eren biodegradables.

A més, s’ha hagut de tenir en compte un tipus de material que no teníem en compte
inicialment: el material de desinfecció i prevenció per la Covid-19. Aquest concepte s’ha
inclòs als pressupostos i a les previsions de compres dels esplais, per anar preparades a les
activitats d’estiu.
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En relació al material que s’ha utilitzat per menjar, hem de tenir en compte que en 72
activitats s’incloïa l’àpat. Només en un cas s’han utilitzat plàstics d’un sol ús. Les
participants han portat de casa tots els estris que han necessitat en 32 dels 72 casos, en 4
casos les participants han portat alguns dels estris que es necessitaven i en 8 casos han estat
les organitzadores de l’esdeveniment les que han portat alguns dels estris. A més, hem
pogut utilitzar la vaixella del lloc on es feia l’activitat en 11 casos.

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I CONSUM D’AIGUA
En relació a l’eficiència energètica, sabem que en 71 dels 76 esdeveniments, l’espai
disposava d’il·luminació natural i en el 15,7% dels casos sabem que les bombetes que es van
utilitzar eren de baix consum. En un gran nombre d’activitats (44 d’elles) les monitores no
saben de quin tipus de bombetes s’estava fent ús.
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Pel que a l’aigua, en 59 dels 76 esdeveniments, les monitores mencionen que s’ha procurat
tenir un consum conscient d’aquest recurs i, en 17 casos sabem que l’espai disposava de
dispensadors per regular el cabal d’aigua de les aixetes.

DIFUSIÓ DE BONES PRÀCTIQUES I CONSCIENCIACIÓ
Pel que fa a l’alimentació, veiem que en 27 casos s’ha fet difusió de les bones pràctiques
per tal de conscienciar a les participants a l’esdeveniment de la importància de consumir
productes amb un baix impacte ambiental i en 49 casos no s’ha transmès la informació a les
persones assistents a l’acte.

Això s’ha fet:
●
●
●
●
●

A través del correu electrònic.
De manera presencial durant l’acte o activitat.
De manera presencial en reunions prèvies i/o posteriors.
Difonent la Carta de gestió responsable de recursos.
Implicant a les participants en les compres, elecció del menú i quantitats.

Pel que fa a la difusió de les bones pràctiques realitzades en eficiència energètica per
afavorir la sensibilització, sabem que en 14 casos s’ha comunicat a les participants i en 62
casos no s’ha pogut fer. Només en 9 casos s’ha indicat, in-situ, el lloc concret on s’estava
fent aquest estalvi energètic i d’aigua.
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El traspàs d’informació s’ha fet:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

En assemblea.
A través de jocs i dinàmiques.
Explicant-ho de manera adaptada a cada grup d’edat.
De manera transversal durant l’activitat.
Adaptant-se a l’horari solar.
Recordant a les participants la importància de tancar els llums i les portes per
mantenir l’escalfor.
Utilitzant la megafonia de l’espai.
A les assemblees.
Fent visites a espais autosuficients energèticament.

5. CONCLUSIONS
Les conclusions que podem extreure de l’anàlisi de les dades que ens han proporcionat els
equips de monitores dels esplais són les següents i les hem separat segons les temàtiques
que hem presentat anteriorment.
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Aquest curs, el primer de la realització de l’informe d'esdeveniments sostenibles d’Esplac,
s’ha vist afectat per les restriccions i mesures derivades de la crisi de la Covid-19 i, per tant,
durant els períodes compresos entre març-juny i octubre-novembre de l’any 2020, no hem
pogut desenvolupar les activitats que acostumem a fer cada any.
Alimentació
●

La major part de les activitats que hem desenvolupat han inclòs àpats, on s’ha fet
una previsió de participants per tal de calcular les quantitats de menjar.

●

Amb massa freqüència, adquirim els productes als supermercats, així que
continuarem treballant per socialitzar la Carta de gestió responsable de recursos als
esplais i sectors, per tal de que prioritzin les compres a les botigues de comerç local i
de l’economia social i solidària.

●

Sovint comptem amb els aliments que porten les participants, fet que ens estalvia
temps logístic de compres i cuina, però també valorem que perdem informació d’on
provenen els aliments que consumeixen.

●

Hi ha hagut més presència de productes d'origen vegetal, tot i que treballem per a
seguir reduint els productes càrnics.

●

És força comú que sobri menjar. Això pot ser degut a que no estem recollint
eficientment la participació o que, hi hagi persones inscrites que finalment no
participen als esdeveniments.
És una xifra força baixa, però volem tenir en compte que en 6 casos s’ha fet donació
del menjar sobrant.

●

Els actes que han contractat un servei de càtering han de tenir en compte que
aquest també ha de complir la Carta de gestió responsable de recursos, ja que hi ha
hagut més casos en que no ha estat així.

●

Any rere any estem més compromeses amb oferir un menú inclusiu per les persones
que tenen especificitats alimentàries.

●

Veiem que als sectors i als esplais no hi ha un compromís tant gran amb la Carta de
gestió responsable de recursos i seguirem treballant per que els equips de
monitores ho vegin com un compromís.

Gènere
●

En una gran majoria de casos no s’ha tingut en compte l’autodiagnòsi de gènere,
així que continuem difonent-la per tal de que arribi als esplais i als sectors.
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●

És important preparar l’esdeveniment tenint en compte l’autodiagnòsi i les tasques
que s’han de realitzar, en relació al gènere i els rols. Això ho hem de fer tant abans
com durant i després de l'esdeveniment.

Transport
●

Molts dels esdeveniments que s’han introduït al formulari són activitats d’estiu, com
els campaments, les colònies i les rutes. Aquestes s’acostumen a realitzar en
ubicacions que estan allunyades del transport públic i per això veiem que hi ha hagut
una major utilització del cotxe privat i/o de l’autobús contractat.

●

Pel que fa a les zones d’aparcament, valorem que una bona pràctica és parlar amb
l’ajuntament per saber quins espais poden ser més pràctics, per tal de no
desplaçar-nos per tot el municipi.

Localització
●

La major part dels esdeveniments s’han realitzat a Catalunya, però també en altres
comunitats autònomes. A més, s’ha realitzat una activitat internacional.

Separació de residus
●

La gran majoria d’activitats han comptat amb separació de residus i les
organitzadores valoren que aquestes activitats s’ha aconseguit no barrejar residus i
que el reciclatge ha estat efectiu.

●

Hi ha hagut esdeveniments que no han comptat amb aquesta eficiència i s’hi han
barrejat deixalles.

●

Seguim treballant per tal de conscienciar a les monitores i equips dels sectors en la
importància de reciclar, oferint idees com la de demanar cubells de separació de
deixalles als ajuntaments i/o fer servir bosses de plàstic transparents per veure millor
què hi ha dins.

Material
●

Veiem que no hi ha una gran diferència entre les activitats que han necessitat
comprar material fungible nou i les que han aprofitat recursos dels que ja
disposàven.
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●

En la majoria de casos, s’ha aprofitat el material que ha sobrat per a futurs
esdeveniments.

●

Pel que fa a la procedència d’aquest material, no hem pogut recollir totes les
respostes, així que seguim treballant en el formulari per tal d’adaptar-lo a les nostres
necessitats i pulir la recollida de dades.

●

Els productes de neteja han estat adquirits majoritàriament als supermercats, xifra
que volem reduir. Tanmateix, en alguns casos, aquests productes eren d'origen
natural i biodegradables. Això pot ser degut a les activitats de CCR, que acostumen a
realitzar-se en entorns naturals i les monitores estan més conscienciades de la
importància d’utilitzar productes amb baix impacte mediambiental.

●

El material que hem utilitzat per menjar ha estat principalment reutilitzable (tant
si hem fet servir la vaixella del lloc on es feia l’activitat, l’hem portat de casa, l’hem
agafat d’Esplac...). Només en un cas s’ha comprat plàstic d’un sol ús.

Eficiència energètica i consum d’aigua
●

En la majoria dels esdeveniments hem comprat amb il·luminació natural.
Fins i tot, en un dels esdeveniments veiem que han adaptat totalment l’activitat
segons l’horari solar.

●

La majoria de les respostes no han pogut recollir el tipus de bombetes, però en un
15,7% hem comptat amb bombetes de baix consum.

●

La majoria dels esdeveniments han comptat amb una supervisió del consum
d’aigua.

●

En el moment de les dutxes de CCR, veiem que és important poder vigilar el consum
d’aigua que s’està fent, així com amb les activitats i jocs amb aigua.

Difusió de les bones pràctiques i sensibilització
●

La major part de les activitats no ha comptat amb difusió de bones pràctiques, així
que seguim treballant per a que aquestes comptin amb un espai de difusió , per tal de
transmetre la importància d'explicar on s’està fent una reducció de la penjada
ecològica.
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●

Les maneres de transmetre les bones pràctiques han estat tant a través d’eines
virtuals com de manera presencial. També s’ha difós la Carta de gestió responsable
de recursos d’Esplac, a la que tots els esplais es van comprometre a seguir.

●

És important que, quan es faci la planificació d’activitat, busquem un moment per
establir prioritats i planificar les accions seguint unes pautes sostenibles.
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6. ANNEXES
ANNEX 1: Carta de gestió responsable de recursos
Si cliqueu aquí podeu accedir a la Carta de gestió responsable de recursos, que es troba a
l’espai de recursos de línies pedagògiques de la web d’Esplais Catalans.
Aquesta carta ens orienta a l’hora d’optimitzar els recursos dels que disposem i ens
posiciona cap a la sostenibilitat, ja que hi ha reflectits els acords amb els que ens hem
compromès per tal de transformar el nostre model de consum, tot confiant en
l’economia social i solidària, alhora que treballem en xarxa per crear vincles amb
entitats afins que treballin des d’aquest model econòmic.

ANNEX 2: Annex a la Carta de gestió responsable de recursos
L’annex a la Carta es troba a la pàgina web d’Esplac i ens ofereix eines per a la rutina dels
esplais, els sectors i Esplac, ja que ofereix alternatives de consum, ja que apostem per la
coherència de les nostres accions i per dur a terme els nostres compromisos.

ANNEX 3: Resolució d’emergència climàtica
A continuació podeu trobar la Resolució d’emergència climàtica aprovada pels esplais
d’Esplac en el marc de l’Assemblea General Ordinària de l’any 2019:

Els Esplais Catalans actuem enfront l’Emergència Climàtica
Els esplais d’Esplac, no podem restar impassibles davant l’estat d’emergència climàtica en el
què es troba el nostre planeta: el desgel, la sequera, l’augment de temperatura i del nivell
del mar, l’extinció d’espècies i d’ecosistemes, són una petita mostra de les conseqüències
provocades per les nostres accions.
Com a entitat juvenil, inspirades en iniciatives juvenils sorgides arreu del món ens veiem
obligades a fer un pas endavant i a sumar-nos a les seves lluites i iniciatives.
Els esplais d’Esplac entenem que la situació actual està causada pel sistema capitalista i
cisheteropatriarcal en què vivim, que posa els interessos de les grans economies per davant
del dels planeta, els seus ecosistemes i tots els éssers vius que en formem part. El consum en
massa i la necessitat de creixement constant provoquen la desforestació, l’abocament de
residus als rius i mars o l’emissió de gasos d’efecte hivernacle són algunes de les causes de la
situació d’emergència que vivim.
El canvi climàtic no només ens afecta als éssers humans, sinó que afecta a tots els
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ecosistemes i biomes presents a la Terra. L’extinció d’espècies sense precedents en un
període de temps molt curt és una de les conseqüències més colpidores de les nostres
accions a l’entorn on vivim.
És per això que els esplais catalans exigim i lluitarem per una transformació total del
sistema econòmic i polític i per tant, de la manera de consumir, d’alimentar-nos, de
relacionar-nos, de gestionar els residus... Només amb un canvi transversal que afecti a les
accions que ens acompanyen durant el nostre dia a dia, podem aconseguir una
transformació substancial.
Els esplais i les persones que en formen part, com a part activa del sistema, sabem que totes
les nostres accions tenen un impacte a l’entorn on vivim, és per això que la resposta a
l’emergència climàtica també passa per les nostres accions diàries. En aquest sentit, ens
comprometem a complir la carta de gestió de recursos per tal de transformar el
nostre model de consum, tot confiant en l’economia social i solidària, alhora que
treballem en xarxa per crear vincles amb entitats afins que treballin des d’aquest
model econòmic.
Des d’Esplac no ens aturem a l’hora de donar eines i no pretenem que aquest posicionament
sigui simplement una declaració, sinó també un compromís: un compromís de cara als
infants, al futur, al planeta, a la biodiversitat i als nostres ideals.
Esplac i els esplais ens comprometem:
●
●
●
●
●

●

Complir la Carta de Gestió Responsable de Recursos
Difondre i donar a conèixer altres maneres de consumir més sostenibles amb
l’entorn.
A educar els infants i els joves en el pensament crític, tenint en compte l’entorn on
vivim.
Adherir-nos a les campanyes i accions per donar resposta a l’emergència climàtica
Un cop més, a fer extensible la Carta de Gestió de Recursos als nostres proveïdors de
serveis com Incoop i l’Escola Lliure el Sol i altres entitats de les que formem part com
IFM-SEI, CNJC o CJB.
Formar-nos en economia social i solidària

Esplac i els esplais exigim:
●
●

La readmissió de la llei catalana de canvi climàtic suspesa pel tribunal
constitucional.
A les administracions locals i generals que declarin l’emergència climàtica i actuin
davant d’aquesta.

Les monis ens comprometem a:
●

Actuar davant de l’emergència climàtica fent canvis en el nostre dia a dia.
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●

Visibilitzar i difondre totes aquelles accions que afavoreixin un model sostenible i un
canvi de sistema econòmic.
Els esplais estem a punt pel canvi. I tu?

ANNEX 4: Mapa de la localització de les activitats
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