
JOAN ALTIMIRA cursa 4t d’ESO i ha estat 
membre de la comissió ECOSAFA del Col·legi 
Sagrada Família del 2006 al 2010. 
EDGAR TORRAS  cursa 1r d’ESO i va 
participar en l’ECOSAFA els dos últims cursos 
escolars. 
 

“Som un grup de voluntaris que  
intentem fer l’escola cada cop més 

sostenible ”  
 
 
Com us vau incorporar a la 
comissió ECOSAFA? Quin 
va ser el vostre primer 
contacte amb la comissió? 
Edgar. A 5è curs de primària el 
professor de socials de primària va 
demanar voluntaris i vaig pensar 
que seria interessant.... Vaig ser el 
primer d’aixecar la mà... Quan 
vèiem els grans en altres cursos 
desenvolupar les activitats...  
Joan. A través d’un contacte 
familiar que treballa a l’escola i 
animat pel mateix professor, 
justament. Ens va animar apuntar-
nos-hi i la resposta va ser positiva. 
La mare m’ha transmès valors de 
respecte per l’ecologia i pels 
animals. Per exemple, no puc 
veure matar un animal per menjar, 
necessito veure la carn ja 
preparada... 
 
Expliqueu breument com 
funciona la comissió?   
Joan. En total érem de 10 o 20 
membres, depenent de l’any. Ens 
reuníem un cop per setmana... Des 
de la comissió fèiem arribar els 
temes a la resta de companys. La 
dinàmica era de planificació, 
discussió de temes triats les 
setmanes anteriors i fer les 
accions. 
Edgar. Del tema dels residus, els 
de la comissió fèiem les 

explicacions a través d’un taller, 
que simulava la recollida selectiva 
de residus.  
Joan. Els de la comissió érem els 
responsables de transmetre-ho. 
Però, si no érem prou gent, sempre 
hi havia voluntaris... 
Edgar. Des de la comissió es 
treballaven qüestions sobre 
reciclatge de residus (per exemple, 
que aprenguéssim com fer la 
recollida selectiva o que per Nadal 
es portessin joguines ja fetes servir 
el dia de l’ambaixador).  
Joan. Aquell dia demanem 
voluntaris per fer la selecció de les 
joguines en categories... També es 
treballa l’hort urbà, que coneguin 
les plantes d’aquest clima, el clima 
mediterrani. 
 
Com explicaries tot el que 
feu a la comissió a algú de 
fora de l'escola o a les 
vostres famílies?  
Joan. Som un grup de voluntaris 
que ens trobem per millorar 
l’escola, fer-la més sostenible. 
L’entrada i sortida és voluntària, 
però ha d’estar justificada... 
Edgar. A la meva família vaig 
explicar el que fèiem a 
ECOSAFA... Els deia que des de la 
comissió ajudàvem molts altres 
nens a aprendre a reciclar, etc. 
 
 



 
Parlem d’exemples 
concrets. Recordeu algun 
aspecte, idea, projecte que 
hagi nascut a la comissió i 
que s’hagi aplicat?   
Joan. Per exemple, a l’escola, fins 
fa quatre i cinc anys, no hi havia 
contenidors de recollida selectiva 
de residus, especialment als 
patis... En vam demanar a 
l’Ajuntament i, tot i que van trigar 
perquè els havíem demanat a mig 
curs, ens en van donar, però no 
per al pati... Llavors recordo que 
els de la comissió vam anar a 
comprar contenidors... Anàvem pel 
carrer amb els contenidors... Va 
ser una experiència divertida, la 
gent ens mirava pel carrer... 
Edgar. El tema de la recollida de 
joguines usades va néixer a la 
comissió. Recordo el dia de portar 
les joguines a Emaús o a la 
parròquia. Sempre hi havia algú a 
qui queia alguna joguina... Era 
divertit! Cada any n’hem tingut 
moltes! 
Joan. Tornant al coneixement de 
les plantes, la comissió va plantar 
plantes aromàtiques. A cada classe 
teníem responsables per regar-les  
i cuidar-les, gràcies als delegats 
verds. També, a l’hora de muntar 
les taules de les plantes, amb la 
fibra de coco, va ser una 
experiència, ja que s’havia de 
posar en aigua a remull i s’inflava... 
 
Com funcionen els delegats 
verds?  
Joan. És un càrrec rotatiu. 
Edgar. S’encarreguen d’encendre i 
apagar els llums, aprofitar la llum 
natural, regar les plantes... 
 
 
 

Qui creieu que és més difícil 
de convèncer dels canvis: la 
gent  gran, els adolescents o 
els nens?  
Joan. Crec que la gent gran, 
perquè ja sap com funciona la vida. 
Als petits, se’ls explica i ho fan, 
perquè veuen en tu un exemple a 
seguir, perquè han vist que la vida 
t’ha anat bé... 
Edgar. Amb els professors no hem 
tingut problemes, se’ls deia que 
havíem decidit fer això i ens 
ajudaven. 
Joan. Sí, sí, feien de missatgers... 
 
Per últim, què heu après 
personalment participant a 
la comissió que vulgueu 
destacar?   
Edgar. A casa, abans no 
reciclàvem. Ara he convençut els 
pares per comprar els contenidors 
de residus. I ara reciclem. 
 
 
 


