
ACTA DE LA COMISSIÓ D’ESCOLES VERDES DEL CONSELL MUNICIPAL DE 
MEDI AMBIENT CELEBRADA EL DIA 31 DE GENER DE 2017

Hora: 17:30h.

Lloc: Escola Francesc Macià

Persones assistents:

Nom i cognom Càrrec En representació de

Carme Vilaseca Vocal Escola Mare de Déu de Montserrat
Marissa Castellà Vocal Escola Francesc Macià
Salvador Jofre -
Joan Ros -
Silvia Prat -
Montserrat Tosa -
Maria Àngels Casasayas -
Raquel Caellas Verdú -
Marissa Gusart Ortiz -
Josep Rosell Gallart Secretari Mancomunitat Intermunicipal del Cardener

Excusen assistència:

Nom i cognom Càrrec En representació de

Joan Prere Ruiz Vidal President Regidor Medi Ambient i Joventut
Nuria Muntada Vocal Escola FEDAC
Maria Rovira Fernández Vocal IES Mig-Món

Persones no assistents

- - -

A les 17:40h s’obre la sessió seguint l’ordre del dia establert. 

1. Aprovació de l’acta anterior

No s’escau, al ser la primera reunió formal de la comissió dintre del Consell Municipal  
de Medi Ambient.

2. Calendaris Closcaneta. 

S’ha fet  el  repartiment  a tots  els  domicilis  de Súria  la  segona setmana de gener.  
Encara no s’ha fet l’entrega a les Escoles, malgrat l’Escola Francesc Macià ja en va 
passar a recollir directament a l’Ajuntament.

- L’escola Mare de Déu de Montserrat en sol·licita 9
- L’escola FEDAC en sol·licita 10



El tècnic de la Mancomunitat en farà el repartiment la setmana següent.

3. Sol·licitud de tallers ambientals de la Diputació de Barcelona

Per  tal  de  sol·licitar  tallers  ambientals  amb cost  subvencionat  per  la  Diputació  de 
Barcelona,  es  procedeix  a  debatre  els  diferents  tallers,  temàtica,  públic  objectiu, 
capacitat, etc. 

Es conclou que hi ha interès en fer el mateix taller per les tres escoles, però només 1 
té capacitat per a un centenar d’alumnes, la resta estan pensats per grup-classe.

Donat que es poden fer  fins a 3 peticions per municipi,  s’acorda sol·licitar  el  taller 
“Llums, càmera... i acció per a l'estalvi energètic” per triplicat, un dia per cada escola.  
En el cas que la Diputació no atorgui el taller per triplicat, es buscarà forma alternativa 
de finançar-lo.

Cada escola triarà si hi assisteix el curs de 5e o 6e

4. Activitats previstes dins el programa Escoles Verdes 2016-2017

a) Itinerari de l’energia

És una de les principals activitats previstes per enguany. Es tracta d’un itinerari pel 
nucli de Súria observant infraestructures de producció i transformació de l’energia. Es 
debat si realitzar-la totes les escoles simultàniament o en diferents dies. S’acorda que 
cada escola decidirà en funció del seu calendari, entre els mesos de maig i juny.

El tècnic de la Mancomunitat donarà detalls del funcionament de la xarxa elèctrica de 
Súria (d’on prové, quin és l’origen, etc)

b) Taller “La Bombeta Marieta”

Es fixa en realitzar-lo el 15/02/2017 al Casal de Joves pels tres cursos de P-5. El taller 
està subvencionat per la DIBA dins el programa de tallers ambientals 2016-2017

c) Pressupost

Des de les escoles es plantegen alguns dubtes sobre el pressupost de la comissió 
aprovat per enguany. Es recorda que:

- Es disposa d’una estimació pressupostària de 2571,43€ aprovats per la Junta 
de Govern de 12 de desembre de 2016 (total pressupost Consell Medi Ambient 
= 12.000,00€)

- El  pressupost  pot  comportar  compra  de material,  lloguers  i  contractació  de 
serveis

- La  resta  de  pressupost  disponible  es  debatrà  en  la  pròxima  reunió  de  la 
comissió prevista per abril de 2017

5. Activitats previstes dins el programa Escoles Verdes 2017-2018

Es verifica que la temàtica del programa pel curs següent serà RESIDUS

S’acorda concretat les accions del programa en les comissions de treball del segon 
semestre (2 prèvies al Plenari previst per novembre de 2017).

Tanmateix s’apunten algunes propostes com són

- Inversions en eficiència energètica i energies renovables
- Retolació dels arbres en patis i immediacions de les escoles



6. Altres temes o propostes

No se’n deriven 

ACORD PRESOS

 L’Ajuntament de Súria farà entrega dels calendaris Closcaneta sol·licitats en els 
propers dies

 Sol·licitar el taller “Llums, càmera... i acció per a l'estalvi energètic” per triplicat, 
un dia  per cada escola.  En el  cas que la  Diputació no atorgui  el  taller  per 
triplicat, es buscarà forma alternativa de finançar-lo. Cada escola triarà si  hi 
assisteix el curs de 5e o 6e

 El  tècnic  de  la  Mancomunitat  donarà  detalls  del  funcionament  de  la  xarxa 
elèctrica de Súria (d’on prové, quin és l’origen, etc)

 La  resta  de  pressupost  disponible  es  debatrà  en  la  pròxima  reunió  de  la 
comissió prevista per abril de 2017

 Taller “La Bombeta Marieta”. Es fixa en realitzar-lo el 15/02/2017 al Casal de 
Joves pels tres cursos de 5e. 

 I sense més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les  19:00 h del dia més amunt 
esmentat.
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