
Perquè ja hem causat suficient mal... 

Perquè Encara hi som a temps... 

Perquè hi ha més espècies a paRt de nosaltres... 

Perquè tot és possible... 

Perquè aqUest planeta és especial... 

Perquè els següents No en tenen la culpa... 

Perquè no som més importants que ningú... 

Perquè ho podem Fer... 

Perquè mai hem sigUt propietaris del planeta... 

Perquè nosalTres en som els responsables... 

Perquè Un món millor és possible... 

Perquè hem de pRendre un nou rumb...
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INTRODUCCIÓ:  

L’ecologia ha estat un tema que des de ben petit m’ha importat, i ara més, ja que la climatologia i 

el medi del nostre planeta estan canviant a causa de 

l’ésser humà. Si he escollit aquest tema, és essencialment 

per conscienciar-me de la gravetat que té el canvi 

climàtic i obrir els ulls a la gent que llegeixi el meu treball. 

És la primera tesina que realitzo i, per això, hi aplicaré tot 

el meu esforç i empeny per aconseguir que el meu treball 

estigui totalment realitzat des del punt de vista científic, 

que ja he utilitzat durant les Proves anteriors. Considero 

aquesta tesina molt important ja que no només té un gran 

valor d’aprenentatge sinó que m’ho prenc com un petit 

gra d’ajuda per el planeta blau. Per tant, el principal 

objectiu d’aquesta tesina és el de reduir al màxim la 

meva petjada ecològica que tinc envers el medi. 

Aquesta tesina la dividiré en dues parts, com ho he fet amb les Proves des de que tinc 8 anys. En 

primer lloc elaboraré el Marc Teòric on m’informaré en què es basa l’ecologia, quines són les 

conseqüències de l’activitat humana en la Terra, com hi està afectant i, especialment, de quina 

manera podem ajudar al planeta i les seves espècies.  

La part principal del meu Marc Pràctic consistirà en intentar reduir el meu consum i el del meu pis, 

mitjançant mètodes per a gastar menys recursos. Posteriorment a això, compararé les despeses 

anteriors als canvis que efectuaré amb les posteriors. Per això, paral·lelament a l’elaboració del 

Marc Teòric hauré de fer els canvis al meu pis, en la meva manera de viure i començar a prendre 

nota dels meus consums que, en el Marc Pràctic, els compararé amb els de l’any anterior. 

La següent part del Marc Pràctic consistirà en elaborar i distribuir unes enquestes que m’ajudaran a 

treure una conclusió aproximada de la conscienciació que té la gent davant a l’actual problema 

mediambiental i com estan actuant.  Gràcies a una calculadora de petjada ecològica, conclouré 

la tesina mirant si he reduït o no la meva petjada ecològica. 

Espero aconseguir un treball que m’ajudi a fer unes conclusions prou correctes tenint en compte el 

temps que tinc per fer-la. Crec que estic començant un treball molt important per mi ja que em 

sento molt malament cada cop que escolto el que està passant amb el canvi climàtic; per això 

posaré en aquest treball un esforç extra per aquesta raó principal. 

Les meves principals hipòtesis que vull donar per certes o falses després d’aquest treball són: 

 Puc reduir el consum general del meu pis en un 10% sense necessitat de fer obres al pis i, 

amb això, reduir la meva petjada ecològica. 

 La població està encara molt poc conscienciada i no fa gaires canvis en la seva vida 

quotidiana per a ser menys perjudicial per al medi.  
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PLA DE TREBALL: 

 MARC TEÒRIC MARC PRÀCTIC ASPECTES FINALS 

SETEMBRE Buscar documentació - - 

OCTUBRE Elaborar el punt 

“L’habitatge sostenible” 

Fer els canvis al pis i 

canviar el meu estil de 

vida 

- 

NOVEMBRE Anar avançant Prendre notes del consum - 

DESEMBRE Anar avançant - Prendre notes del 

consum 

- Elaborar l’enquesta 

- 

GENER Acabar - Prendre notes del 

consum 

- Distribuir l’enquesta 

- 

FEBRER Revisar i fer les 

correccions 

- Prendre notes del 

consum 

- Distribuir l’enquesta 

- 

MARÇ - - Fer els gràfics de 

l’enquesta 

- 

ABRIL - - Fer els gràfics del consum 

- Fer les conclusions dels 

gràfics 

Fer les conclusions 

 

MAIG - - - Fer la valoració 

personal 

- Fer el PowerPoint 

- Fer les últimes 

correccions 

- Repassar-ho tot 
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MARC TEÒRIC: 

2.1. L’ECOLOGIA: 

Històricament parlant, va ser Ernst H. Häeckel, qui a l’any 1869 va encunyar el terme “Okologie”, 

que va derivar fins a l’actual “ecologia”. Això no vol dir que la ciència naixés en aquell moment, 

sinó que va començar a ésser reconeguda com a tal. 

Podem qualificar a aquesta ciència com a moderna, ja que no va ser fins al 1900 que aquesta va 

començar a ser coneguda i portada a terme com a ciència que és. Remuntant més enrere també 

podem observar com personatges com Aristòtil o altres autors grecs van escriure texts d’un caire 

totalment ecològic. 

La paraula “ecologia”, etimològicament parlant, prové del mot “oikos”, paraula grega que 

significa llar, patrimoni o casa i “logos”, que significa “estudi de”. Per tant, l’ecologia és la ciència 

que estudia tot el patrimoni natural de la Terra. Aquesta ciència no es limita exclusivament a 

elaborar un inventari sobre el tema, sinó que observa les relacions entre els organismes i l’ambient, 

comprenent perquè succeeixen aquestes relacions i, donat el cas, poder predir el comportament 

d’algun organisme. 

L’ecologia comença per dividir els elements en dos grans grups: 

 Els elements abiòtics; que pertanyen a dues categories diferents: els elements químics 

(l’aire, l’aigua, els components del substrat, etc.) i els elements físics (la llum, la calor, la 

pressió, etc.) 

 Els elements biòtics; que són els éssers vius que segons la sistemàtica de Lynn Margulis, es 

classifiquen en cinc regnes: 

o El regne mònera (bacteris) 

o El regne protoctist (protozous i algues) 

o El regne fungi (fongs) 

o El regne animal 

o El regne vegetal 

L’ecologia sol ser dividida en dos grups: en autoecologia i sinecologia. L’autoecologia es dedica a 

estudiar les relacions d’un organisme isolat (aïllat), o de tota l’espècie, amb el seu ambient. En 

canvi, la sinecologia estudia els grups d’organismes associats entre si, formant una unitat, que 

s’intenta comprendre en conjunt, com per exemple les poblacions. 

Un dels principals estudis de l’ecologia consisteix en establir unes regles generals que regeixen la 

dinàmica i l’evolució de els poblacions, comunitats i ecosistemes que constitueixen la biosfera. 

2.2. EL MEDI AMBIENT: 

Entenem com a “medi ambient” tot allò que pot provocar efectes directes, o bé, indirectes sobre 

els éssers vius o en les activitats humanes. Aquests factors poden ser: 

 Físics: gravetat, temperatura, vibracions etc. 

 Químics: salinitat de l’aigua, presència de gasos contaminants a l’atmosfera, etc. 
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 Biològics: alimentació, zones verdes en una ciutat, malalties, etc. 

 Socioculturals: densitat de població, activitat econòmica, etc. 

2.2.1. L’HOME I EL MEDI: 

El medi està constituït pels processos naturals i els riscs i recursos que generen aquests processos. 

o Els processos naturals: 

Els processos naturals són tots aquells canvis que es produeixen en el medi. Estan relacionats amb 

les transformacions de l’energia (com inundacions, tempestes o incendis) i poden afectar l’home 

de manera positiva, o bé, de manera negativa. 

o Els riscs: 

Els riscs són el resultat de processos naturals que poden afectar l’ésser humà si són molt intensos. 

Depenent de la intensitat del procés en el temps, els riscs poden ser de dos tipus: 

 Les catàstrofes naturals (com les inundacions, sismes, esfondraments o huracans), que 

són el resultat d’una transformació molt més elevades del que tenen com habitual. 

 Els fenòmens qualificats com a lents (com l’erosió del sòl, de les platges, etc.) 

Els risc depèn de tres factors: 

a) La perillositat: És la probabilitat que es pugui produir un fenomen destructiu. 

b) L’exposició: És el nombre d’organismes perjudicats o beneficiats que es poden veure 

afectats per un fenomen destructiu. 

c) La vulnerabilitat: És la proporció de persones i béns afectats respecte del total. Pot 

dependre del grau de protecció de la població envers una situació de risc. 

La gestió i tractament de riscs es du a terme en tres distingides fases: 

a) La predicció del risc: Consisteix en anticipar la seva ocurrència, amb un màxim d’antelació 

i exactitud dins del possible. 

b) La prevenció del risc: Consisteix en adoptar unes mesures que el minimitzin. 

c) L’ordenació territorial: Consisteix en destinar diferents zones del territori al seu ús més 

adequat, o buscar zones determinades més adients per a un ús concret, per a reduir al 

mínim els riscs i els impactes. 

 

o Els recursos: 

Els recursos són els béns naturals que els poden aprofitar. 

Els podem classificar segons dos criteris: 

a) La velocitat de renovació: 

 Recurs renovable, si s’aconsegueix recuperar a una velocitat igual o major que la 

seva demanda. 

 Recurs no renovable, si es recupera a una velocitat inferior a la seva demanda. 
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b) Els tipus d’aprofitament: 

 Recurs energètic, del qual n’aprofitem l’energia. 

 Recurs no energètic, aquell que n’aprofitem una altra propietat. 

 

o Els impactes: 

Entenem com a impacte al resultat de l’acció de l’home sobre el medi. 

Tot impacte pot provocar una degradació en el medi (podem posar per exemple la contaminació 

d’un llac), o bé millorar-ne la qualitat (com la reforestació d’una muntanya). 

Trobem dos modes d’interacció: 

a) La interferència: Quan l’ésser humà altera la dinàmica d’un procés natural (per exemple la 

manera amb la qual un embassament interfereix en el funcionament del riu, o com la 

desforestació interfereix en la dinàmica del sòl). 

b) La contaminació: Quan l’ésser humà altera el medi a través de l’abocament de 

substàncies, l’acció de microorganismes o l’alliberament d’energies. 

Depenent del grau de concentració del contaminant, podem distingir dos tipus: 

 Difosa: Quan no té un focus gaire ben localitzat, i per tant, és de baixa intensitat i 

de gran abast (com els fertilitzants o els pesticides en zones agrícoles). 
 

 Puntual: Quan té un focus emissor ben localitzat i afecta a zones concretes amb uns 

nivells més alts d’intensitat (com els abocadors o els dipòsits de carburants de 

gasolineres). 

L’avaluació d’impacte ambiental (o AIA) és l’estudi dels impactes que poden ésser produïts durant 

i després de la realització d’un projecte concret. 

L’AIA, a més, proposa mesures per prevenir, corregir, minimitzat o bé compensar els impactes que 

poden generar-se. La legislació dicta quins són els projectes que requereixen un estudi d’aquestes 

característiques. 

o Acords internacionals sobre impactes globals: 

El terme impacte global és interpretat com a l’afectació, a escala planetària, d’algun factor o 

paràmetre ambiental. El canvi climàtic i la pèrdua de biodiversitat són exemples d’impactes 

globals. Les solucions a aquests impactes poden ser determinades mitjançant acords i actuacions 

coordinats internacionalment. Alguns esdeveniments d’aquest tipus produïts durant el segle XX i 

principis del XXI són:  

ESDEVENIMENT TIPUS DE TROBADA 
ACORDS ASSOLITS I ALTRES ASPECTES 

IMPORTANTS 

Reunió del Club de 

Roma (Roma, 1968) 

Trobada d’experts 

de diversos països i 

àmbits (demògrafs, 

economistes, 

- S’elaboren models de simulació de 

l’evolució de diferents paràmetres 

(població, recursos, contaminació, etc.) 

en diversos escenaris de futur. Els resultats 
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biòlegs, etc.) d’aquestes simulacions es repeteixen i es 

publiquen al llarg de la dècada de 1970. 

- Es preveu la possibilitat d’una futura crisi 

de recursos naturals i d’un increment de 

les desigualtats si continua el creixement 

demogràfic d’aquell moment. 

Conferència 

Internacional de la 

Biosfera (París, 1968) 

Trobada d’experts 

de molts països 

- Es constata la necessitat que el 

desenvolupament de les zones més 

deprimides respecti la preservació del 

medi ambient. 

- A la pràctica no va tenir conseqüències 

polítiques de cap tipus. 

Conferència de les 

Nacions Unides sobre el 

Medi Humà (Estocolm, 

1972) 

Trobada de polítics 

113 països. 

- Es posa de manifest l’oposició dels 

països més pobres a les actituds 

conservacionistes dels països que estan 

desenvolupats. 

- No hi va haver acords jurídicament 

vinculants. 

Conferència de Tbilisi 

(1980) 

Reunió de politics 

de la major part de 

països 

- S’acorda incorporar l’educació 

ambiental en els plans d’estudi i difondre-

la a través de campanyes informatives 

per a la població no escolar. 

Protocol de Mont-real 

(1987) 

Trobada de polítics 

de 29 països més la 

Unió Europea 

- S’acorda substituir progressivament els 

CFC per gasos que no destrueixen l’ozó 

estratosfèric. 

- Actualment està subscrit per 180 països, 

i els efectes beneficiosos sobre el nivell 

d’alguns d’aquests gasos contaminants 

comencen a notar-se. 

I Conferència Mundial 

sobre el Canvi Climàtic 

(Toronto, 1988) 

Reunió de polítics 

de molts països 

- S’acorda una reducció progressiva de 

les emissions de diòxid de carboni fins 

que s’assoleixi el 20% menys l’any 2005. 

(Aquest objectiu no s’ha acomplert). 

I Cimera de la Terra (Rio 

de Janeiro, 1992) 

Reunió de polítics 

de 120 països. 

- Se signen molts documents, tot i que la 

seva posterior aplicació ha estat molt 

incompleta: Carta de la Terra 

(declaració de principis), Agenda 21 

(proposta d’actuacions per aconseguir 

un desenvolupament sostenible al segle 

XXI), Conveni del canvi climàtic (per 

reduir les emissions de gasos hivernacle) i 

Conveni sobre la Biodiversitat (per fer 

front a l’extinció d’espècies). 

II Cimera de la Terra 

(Nova York, 1997) 

Reunió de polítics 

de la majoria de 

països del món. 

- Es constata el baix grau d’assoliment 

dels acords de la cimera anterior. La 

causa principal són les grans diferències 
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en el desenvolupament dels països. 

- No hi ha acords destacables. 

III Conferència Mundial 

sobre el Canvi Climàtic 

(Kyoto, 1997) 

Trobada de polítics 

de 161 països. 

- S’acorda la reducció progressiva de les 

emissions de diversos gasos hivernacle en 

els anys següents (Protocol de Kyoto). 

- Els Estats Units, el principal emissor, no 

signen el Protocol (i no ho han fet a hores 

d’ara). 

III Cimera de la Terra  

(Johannesburg, 2002) 

Reunió amb 

representants 

polítics de 191 

països 

- Se signen acords diversos sobre l’accés 

a l’aigua potable, la producció de 

substàncies tòxiques, la disminució de la 

biodiversitat i les activitats de les 

empreses multinacionals. 

- Els Estats Units bloquegen els acords en 

matèria energètica. 

   
 

o La gestió mediambiental: 

La gestió mediambiental és tota aquella administració del medi ambient, portada a terme a partir 

de mesures per a disminuir riscs i impactes, i aprofitar recursos. Aquestes mesures poden ser 

preventives o correctives: 

- Les mesures preventives: Són aquelles que eviten que es pugui donar un suposat 

conflicte mediambiental. Alguns exemples podrien ser: 

 Fer pagar impostos i multes a aquells que generin riscs o impactes, o bé que 

desaprofitin recursos. I donar subvencions en el cas contrari. 

 Aplicar una ordenació territorial. 

 Donar una educació ambiental. 

- Les mesures correctives: Són aquelles que corregeixen, compensen o redueixen un 

conflicte mediambiental ja existent. Com per exemple: 

 Construir unes pantalles acústiques per a minimitzar els sorolls en edificis propers a 

una carretera. 

 Col·locar una sèrie de xarxes en el talús d’una carretera amb perill d’esllavissades, ja 

que no ha estat construït correctament. 
 

 

2.2.2. L’IMPACTE DE L’HOME EN EL MEDI: 
 

2.2.2.1. IMPACTES A L’EDAFOSFERA: 

El desenvolupament i l’activitat industrial, genera cada vegada més, una gran quantitat de residus 

difícils d’eliminar. Aquesta activitat representa una de les principals causes de la contaminació del 

sòl. També trobem altres agents contaminants, com els pesticides i fertilitzants, o la tala 

indiscriminada d’arbres i els incendis, malmeten béns no renovables, limitant el creixement i el 

desenvolupament d’algunes regions del planeta.  

La gran part d’impactes donats a l’edafosfera provenen del desenvolupament industrial, la tala  

maximitzada d’arbres, els incendis i l’abús de fertilitzants en l’agricultura. 
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El sòl té una propietat auto depuradora que depèn de les característiques de la capa més 

superficial (horitzó A), on l’activitat biològica provoca la descomposició i mineralització dels 

productes orgànics. Aquest procés és força lent i difícilment pot absorbir grans quantitats de 

productes contaminants que es troben a molts llocs. 

TIPUS DE CONTAMINACIÓ EXEMPLES 

Puntual (concentrada, amb alts nivells i 

poca extensió) 

- Plantes de tractament d’aigües residuals 

- Pèrdues en tancs de gasolina 

- Trencament de sacs industrials o bidons 

- Accidents de camions cisterna 

- Abocadors de purins, RSU, indústries, etc. 

Difosa (poc concentrada, però de gran 

extensió) 

- Excés de fertilitzants agrícoles i de 

pesticides 

- Pluja àcida 

- Salinització de les aigües de reg 

-Trànsit per carretera 

La contaminació del sòl provoca un efecte negatiu a la coberta vegetal i fa que el sòl es torni 

vulnerable envers a agents com la pluja o el vent que provoquen una erosió accelerada. 

o Els residus sòlids: 

Considerem un residu a tota aquella substància o objecte que queda de l’ús dels béns i productes, 

que el seu propietari abandona. 

Els residus sòlids poden ser de tres diferents tipus: 

- Els residus sòlids urbans (RSU): Són aquells residus que provenen del consum ordinari en 

habitatges particulars, comerços o serveis municipals. 

- Els residus industrials: Són aquells residus procedents d’un procés de producció, 

transformació, utilització industrial o neteja. 

- Els altres residus: Són aquells residus causats per la construcció, les granges, la mineria, 

etc. 

RESIDUS SÒLIDS URBANS (RSU) 

ORDINARIS VOLUMINOSOS ESPECIALS 

Són residus producte de 

la recollida ordinària 

d’escombraries (98,5 % 

dels RSU). 

Són residus que per la 

seva grandària no 

poden ser rebutjats per 

mitjans convencionals, 

com mobles, matalassos, 

electrodomèstics grans, 

restes de la poda, etc. 

(1,1 % dels RSU). 

Són residus amb alguna 

substància de 

composició tòxica o 

perillosa, com piles, 

medicaments, olis, 

pintures, dissolvents, etc. 

(0,3 % dels RSU). 
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-bosses 

d’escombraries 

domèstiques           

-vidre                        

-paper                      

-envasos                  

-fracció orgànica 

Deixalleries municipals -contenidor de piles                         

-contenidor de 

medicaments                      

-recollida d’olis a 

domicili (restaurants)      

-etc, 

 

 

Les grans acumulacions de RSU (residus sòlids urbans) representen un perill. Per eliminar-los, i per tal 

de solucionar el problema, es poden utilitzar diferents tècniques. 

a) Minimitzar els embalatges, tant en origen com en reutilització, per part dels consumidors. 
 

b) Reciclar els residus, que poden ser regenerats a través de processos que consumeixen poca 

energia i que no malmeten, de cap manera, els recursos primaris, on la recollida facilita el 

reciclatge. 
 

c) Els abocadors controlats que han de complir certes condicions per evitar impactes en el 

medi: 

 Aplicar un fons impermeable, per a evitar la infiltració lixiviats (aigües de pluja que 

dissolen agents contaminants).  

 Utilitzar sistemes de drenatge de líquids (lixiviats i productes de degradació) i gasos 

(especialment gas metà que prové de la descomposició). 

 Utilitzar sistemes de compactació i recobriment de deixalles. 

 Construir els pendents de la base plans per a prevenir esllavissades. 

 Com és evident, cal restaurar-les quan estan plenes. 
 

d) Construir plantes incineradores, que són unes instal·lacions industrials amb uns forns 

crematoris, amb els quals redueixen i tornen inerts els residus, generant, també, electricitat. 

El preu que s’ha de pagar són les emissions a l’aire de CO2, substàncies tòxiques i males 

olors. 

  2.2.2.2. IMPACTES A LA HIDROSFERA: 

L’augment del nivell de vida i de població provoca que l’aigua, cada cop més, sigui difícil 

d’obtenir. En moltes regions (com ara Somàlia) l’aigua ja és un bé escàs i molt preuat. 

La gran contaminació i demanda de l’aigua provoquen disputes entre comunitats i, fins i tot, 

podria ser una de les causes de guerres futures. 

Els impactes produïts sobre l’aigua poden ser de dos tipus: 

 Modificació de la dinàmica natural de les aigües 

 Contaminació 
 

o La contaminació de les aigües: 
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La contaminació de l’aigua és aquella acció i efecte d’introduir-hi matèries o formes d’energia. 

D’introduir-hi condicions que impliquen una alteració perjudicial de la seva qualitat pel que fa als 

seus usos posteriors o a la seva funció ecològica. 

 

o Les fonts i els agents contaminants: 

Trobem diferents tipus de fonts contaminants: 

a. La  industrial, que és aquella on l’aigua és utilitzada com a dissolvent, per a netejar, per 

refrigerar, etc. i després torna al cicle hídric contaminada. 

b. La agrícola i la ramadera, que són aquelles on l’aigua que torna a la natura conté 

plaguicides, fertilitzants i residus orgànics animals (com els purins, fems, etc). 

c. La urbana, que són aquelles que inclouen aigües de les clavegueres o les usades en neteja 

pública. 

AGENT CONTAMINANT FONT EFECTES 

Temperatura Refrigerant en centrals 

d’energia i en processos 

industrials. 

Reducció de la 

concentració d’oxigen 

Partícules radioactives Circuits de refrigeració de 

centrals nuclears i residus 

radioactius no hermètics 

Mutacions i mort directa 

Sòlids en suspensió Aigües residuals urbanes i 

industrials 

L’augment de terbolesa 

dificulta el pas de llum i 

redueix l’activitat 

fotosintètica; alteració de 

les propietats 

organolèptiques 

Metalls pesants                

(Cd, Cu, Pb, Hg...) 

Mineria, indústria i aigües 

urbanes residuals 

Alguns metalls són tòxics o 

cancerígens i poden 

acumular-se a través de la 

cadena tròfica 

Nutrients: derivats 

nitrogenats                           

(NO3,  NO2, i NH3) i fosfats 

Descomposició de matèria 

orgànica (residus ramaders, 

aigües domèstiques, etc.) 

fertilitzants agrícoles i aigües 

domèstiques (detergents) 

Eutrofització 

Compostos sulfurats Descomposició anòxica de 

matèria orgànica, plantes 

químiques, indústria 

paperera i tèxtil, refineries, 

etc. 

Acidificació del medi 

pH Aigües d’ús miner 

(acidificació) o tallers de 

galvanotècnia 

(alcalinització) 

Danys als organismes 
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Clorurs Aigües d’ús urbà i intrusió 

marina 

Alteració del gust i danys a 

l’agricultura 

Detergents Aigües residuals urbanes i 

industrials 

Alteració de l’aspecte 

(escumes) i eutrofització 

Pesticides Aigües residuals agrícoles Acumulació en la cadena 

tròfica 

Altres compostos orgànics 

(dioxines, compostos 

aromàtics, etc.) 

Origen molt divers Acumulació en la cadena 

tròfica 

Microorganismes (virus, 

bacteris, protozous i cucs 

paràsits) 

Aigües residuals amb 

matèria orgànica 

Malalties 

 

  2.2.2.3. IMPACTES A L’ATMOSFERA: 

La composició de l’atmosfera es deu a un equilibri molt complex de gasos, mantenint-se gràcies als 

éssers vius habitants de la Terra i a l’activitat de diferents processos geològics.  

Quan aquest equilibri es pertorba, poden succeir uns canvis perillosos per al benestar de totes les 

espècies. 

o Les capes de l’atmosfera: 

Segons alguns aspectes podem dividir l’atmosfera en 

quatre capes: la troposfera, l’estratosfera, la 

mesosfera i la termosfera. 

 LA TROPOSFERA: 

o Aquesta capa és la més propera a 

l’escorça terrestre i és on s’hi produeix la 

pluja, els núvols i la neu. La troposfera 

agrupa l’espai del 0 al 10 km. d’altitud. 

 L’ESTRATOSFERA: 

o En aquesta capa la quantitat d’aire és 

menor, disminuint la seva densitat. Els 

avions comercials que fan llargs trajectes 

es desplacen per aquesta capa. 

L’estratosfera es situa del quilòmetre 10 al 

50. A la part més superior d’aquesta hi 

trobem les molècules d’ozó  que 

absorbeixen l’energia de la llum 

ultraviolada. 

o L’ozó troposfèric: (La capa d’ozó): L’ozó el 

trobem de forma natural a l’atmosfera. La 
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concentració màxima de molècules d’ozó la trobem en la capa d’ozó,  a uns 20 km. 

d’altura. Aquesta capa de gasos ens protegeix dels rajos ultraviolats. L’ozó que trobem 

a la l’estratosfera l’anomenem ozó troposfèric. 

 LA MESOSFERA:  

o Entenem per mesosfera a l’espai situat entre el quilòmetre 50 i el 80. Les temperatures 

són molt inestables en aquest sector ja que pràcticament no hi ha presència de 

molècules d’ozó i, per tant, les temperatures poden variar amb un mínim de 85 ºC, 

tenint en compte que com més a prop de la termosfera, més altres són les 

temperatures. 

 LA TERMOSFERA: 

o El nom de termosfera es deu a les altes temperatures que hi succeeixen ja que no hi ha 

molècules que puguin retenir els rajos que emet el Sol, com els rajos ultraviolats. La 

termosfera es situa entre el quilòmetre 80 fins al quilòmetre 400 d’altitud. 

o Els contaminants de l’aire: 

En la majoria de casos, la contaminació atmosfèrica és deguda a les grans emissions de fum que 

generen gran part de les indústries. Els mitjans de transport també són uns grans emissors de 

contaminació en els medis més urbans. 

El principals contaminants atmosfèrics són: 

 Les centrals nuclears: Aquestes centrals divideixen àtoms per crear energia mentre que a la 

vegada estan produint radioactivitat. Les centrals nuclears han estat considerades molt 

segures tot i que han hagut casos on s’hi ha produït una fuga provocant que una gran 

quantitat de radiació entrés a l’atmosfera. 

 Les industries metal·lúrgiques: Quan en aquestes industries es fusionen metalls pesants 

alliberen gasos a l’atmosfera. La inhalació d’aquests gasos pot provocar trastorns mentals. 

 L’agricultura: Alguns pagesos utilitzen fertilitzants i pesticides per a conrear. Aquests gasos 

s’inclouen a l’atmosfera provocant danys a alguns éssers vius. 

 Fàbriques i centrals on es crema carbó: Quan aquestes fàbriques i centrals cremen el carbó 

o derivats del petroli per produir energia, deixen anar diòxid de carboni (CO2), òxids de 

nitrogen (N2 O, NO, NO2) i diòxid de sulfur (SO2), contaminant l’atmosfera. 

 Les indústries químiques: Aquestes plantes deixen anar gasos com el clor o el formaldehid 

que són perjudicials pels ulls, nas i pulmons. 

 Abocadors: Les escombraries en estat de putrefacció emeten gas metà. Altrament, quan 

es cremen en incineradores alliberen molts gasos que poden provocar danys als éssers vius.  

 Els motors d’avions i cotxes: que emeten gasos com el monòxid de carboni (CO), òxids de 

nitrogen i d’altres que, combinats amb la llum solar, produeixen ozó (O3), verinós al nivell de 

la superfície terrestre. 
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 Les refineries de petroli: cremen el gas sobrant SO2 i emeten altres productes que també 

són negatius. 

o L’smog: 

El mot smog prové de les paraules angleses “smoke” (fum) i “fog” (boira), per tant és  una barreja 

entre la boira i el fum (contaminació). Aquest 

smog s’acumula en el centres urbans més grans 

com Bombai o la Xina. Està situat a la capa de 

la troposfera. L’smog sovint està format per òxid 

de nitrogen i sulfur, monòxid de carboni i d’altres 

gasos contaminants com els que emeten 

fàbriques, cotxes i centrals. En excés, aquests 

gasos poden provocar irritacions als ulls, o fins i 

tot pot provocar càncer.  

No només trobem un tipus d’smog sinó realment 

en podem diferenciar dos. Un dels dos és 

anomenat minvant, que es deu a les calefaccions i cuines de les cases. L’altre tipus l’anomenen 

fotoquímic i en gran part està provocat per cotxes.  

El principal problema de l’smog és que crea una capa molt densa que impedeix que la 

contaminació de la ciutat pugui escapar i per tant es queda al nivell del mar, cosa que fa que la 

respirem quan estem pel carrer. Apart d’aquest efecte negatiu també s’ha observat que quan la 

llum solar entre en contacte amb l’smog forma molècules d’ozó que són perjudicials al nivell del 

mar. 

La inversió tèrmica (fenomen climàtic) provoca que una capa d’aire calent quedi sota d’una 

d’aire fred. Quan això succeeix, l’smog no es pot dispersar i per tant es queda sobre de la ciutat. 

L’aire calent fa de tapa retenint l’smog i l’aire fred no es mou ja que no es pot enlairar ni deixa que 

l’aire calent ho fagi. 

o Els efectes de la contaminació atmosfèrica: 

 SOBRE LA 

VEGETACIÓ 

SOBRE LA SALUT 

HUMANA 

SOBRE ELS 

MATERIALS 

Partícules sòlides Es dipositen sobre les 

fulles i tapen els 

estomes. A la llarga, 

les fulles cauen i les 

plantes poden morir. 

Afecten les vies 

respiratòries i 

provoquen malalties 

cròniques, al·lèrgies 

i, fins i tot, càncer de 

pulmó 

Embruten els 

materials perquè hi 

formen una capa a 

sobre. Poden també 

tenir un efecte 

d’abrasió sobre els 

materials de 

construcció. 

Òxids  de sofre    

(SO2 i SO3) 

Quan formen la 

pluja àcida danyen 

greument els teixits 

Irriten els ulls i les 

mucoses 

respiratòries. 

Quan formen àcids 

originen una forta 

corrosió sobre els 
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vegetals i acaben 

matant les plantes 

Redueixen la 

capacitat pulmonar 

i poden provocar 

al·lèrgies, espasmes 

a la faringe i 

bronquitis crònica. 

materials de 

construcció. 

Sulfur d’hidrogen 

(H2S) 

És molt tòxic per a 

tots els vegetals 

Pot provocar 

enverinaments. La 

seva mala olor, fins i 

tot amb poques 

quantitats, causa 

greus molèsties. 

Provoca corrosió 

sobre els metalls i les 

pintures 

Òxids de nitrogen 

(NO2 i NO) 

Fan disminuir el 

creixement de 

moltes plantes. 

Moltes espècies 

d’interès agrícola en 

resulten 

especialment 

afectades. 

Irriten els ulls i les vies 

respiratòries. 

Agreugen els 

processos asmàtics i 

afavoreixen 

l’aparició 

d’infeccions 

respiratòries. 

Originen la corrosió 

de molts tipus de 

materials. 

Compostos orgànics 

volàtils              

(COV) 

A concentracions 

elevades poden 

matar les plantes a 

causa de la seva 

toxicitat. 

S’acumulen als 

teixits. Exposicions a 

dosis moderades 

provoquen nàusees. 

Poden causar, a la 

llarga, càncer. 

 

Compostos 

halogenats 

Danyen els teixits de 

la part aèria. 

Decoloren les fulles. 

Són molts tòxics i 

irriten les mucoses 

respiratòries. Alguns, 

com el fluor, poden 

acumular-se als 

ossos. 

Són molt corrosius. 

Alguns, com l’àcid 

fluorhídric, ataquen 

fins i tot vidre. 

Gasos oxidants        

(O3 i NPA) 

Fan disminuir 

l’activitat  

fotosintètica i 

redueixen la 

producció de les 

collites. Augmenten 

la susceptibilitat a 

malalties. 

Molt irritants per a les 

mucoses dels ulls i de 

l’aparell respiratori. 

Provoquen 

insuficiència 

respiratòria i una 

depressió del 

sistema immunitari. 

Provoquen la 

corrosió dels metalls i 

el clivellament del 

cautxú i les gomes. 

Metalls pesants S’acumulen als teixits S’acumulen als teixits 

i provoquen 

toxicitat. A llarg 

termini poden 

causar càncer. 
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o Els efectes a escala global: 

a) L’increment de l’efecte hivernacle: 

L’efecte hivernacle és un procés natural que es dóna en el planeta Terra, i permet que la seva 

temperatura sigui la ideal per a la vida. Aquest efecte es deu bàsicament al gas anomenat ozó. 

L’ozó es troba a la capa de l’atmosfera anomenada estratosfera, deixant passar la radiació solar 

que escalfa la Terra i retenint-la el temps suficient.  

L’increment de l’efecte hivernacle es deu a la gran quantitat d’aquests gasos que retenen la 

radiació a la Terra, gasos com el CO2, el CH4 o el O3 que produeixen els humans per excel·lència. 

Aquest increment produeix que la temperatura del planeta pugi, produint molts impactes negatius. 

 

CAUSES 

-La causa principal és l’ús de combustibles fòssils en 

camps diversos com el transport, la indústria o la 

calefacció. 

 

 
 

 

EFECTES 

Tot i que encara no hi ha dades suficients, sembla que 

aquesta alteració tèrmica pot causar diversos riscos 

induïts: 

- Alteració del règim pluviomètric de diverses regions. 

- Desglaç de part del gel dels pols i de les geleres. 

- Increment del nivell dels mars. 

- Augment dels fenòmens meteorològics severs 

(huracans, tornados, aiguats, etc.) 

 

MESURES PREVENTIVES 

- Substitució dels combustibles fòssils per energies 

alternatives. 

- Ús del transport públic. 
 

b) L’afebliment de la capa d’ozó: 

L’ozó és un gas sense color propi, invisible i d’un olor força característic i agradable. Una molècula 

d’ozó està formada per tres àtoms d’oxigen (O3), no com una molècula d’oxigen que respirem,  

que està formada per només dos àtoms d’oxigen (O2). 

El tercer àtom de la molècula de l’ozó és fàcilment 

separable del conjunt, canviant-se amb altres elements 

químics, mentre que els oxida.  Aquesta capacitat de 

l’ozó, fa que sigui un gas molt reactiu i que pot ser 

realment corrosiu sobre alguns materials. També té 

efectes irritants sobre alguns éssers vius en les parts 

mucoses. 

 El forat de la capa d’ozó: 

En l’any 1985, uns científics van descobrir que la 

quantitat d’ozó de sobre l’Antàrtida havia minvat 

considerablement. Des d'aleshores s'ha seguit any rere 

any, l'evolució d'aquest forat i s'ha comprovat que cada vegada es fa més gran. Actualment 
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afecta al sud d'Amèrica i d'Austràlia, i també s'ha localitzat un forat en el Pol Nord. L'Assemblea 

General de les Nacions Unides es va reunir el 16 de setembre de 1987 per a signar el Protocol de 

Montreal. Des de llavors, cada 16 de setembre se celebra el Dia Internacional per la Preservació de 

la Capa d'Ozó. 

Es creu que la desaparició de l'ozó de l'atmosfera és deguda a uns gasos contaminants anomenats 

cluorofluorocarbonats (CFC) juntament amb el diòxid de carboni. Abans, aquests gasos s'utilitzen 

en les neveres i aerosols, però amb el temps s'han anat substituint per altres gasos no contaminants 

per intentar aturar el deteriorament de la capa d'ozó. Hi ha científics que consideren que els forats 

de la capa d'ozó són fenòmens naturals, i que s'amplien i es redueixen cíclicament. 

o La qualitat de l’aire: 

L’emissió de contaminants consisteix en l’alliberament d’aquestes substàncies a l’atmosfera. Quan 

s’alliberen contaminants a l’aire, aquests es poden dispersar o bé concentrar-se en alguns punts 

concrets, en alguns casos, aquests arriben a canviar la seva naturalesa. Per aquesta raó, quan 

parlem de la qualitat de l’aire, ens hem de referir als nivells d’immissió. 

Els nivells d’immissió consisteixen en les concentracions de contaminants que es troben a l’aire d’un 

lloc concret, sense constar les fonts que els han alliberat. Per a la preservació de l’aire s’han hagut 

d’establir uns límits d’emissió i d’immissió: 

- La xarxa de vigilància i previsió de la contaminació atmosfèrica: 

Aquesta xarxa és l’encarregada de controlar els nivells d’immissió de Catalunya. Utilitzant aparells 

científics, aquesta xarxa recull les dades i les atorga al Departament de Medi Ambient de la 

Generalitat de Catalunya; que pot: 

 Fer complir la normativa vigent respecte la contaminació atmosfèrica. 

 Localitzar els focus emissors i fer seguiments dels nivells d’immissió. 

 Donar informació a la població sobre la qualitat de l’aire. 

 Construir uns mapes de vulnerabilitat i capacitat del territori. 

 Emprendre actuacions de sanejament i prevenció. 

 

- L’Índex Català de Qualitat de l’Aire (ICQA): 

L’ICQA és un indicador orientatiu que serveix per informar a la població; tenint en compte els nivells 

d’immissió dels cinc principals contaminants de l’aire (CO2, SO2, NO2, O2 i partícules en suspensió). 

Els valors possibles que pot donar l’Índex Català de Qualitat de l'Aire pot variar entre el 100 (aire 

molt net) i el 0 (aire molt contaminat). 

- Les mesures generals envers la contaminació atmosfèrica: 

Les mesures que es prenen poden variar depenent de les administracions i els ciutadans. Aquestes 

mesures es poden dividir en tres grups principals, que són: 

a) La planificació del territori: 
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 Ubicar les instal·lacions que emeten contaminants en unes zones on les seves 

característiques ambientals no permetin que es concentri. 

 Aplicar un disseny adequat a la xarxa viària i crear serveis de transport públic per tal de 

consumir menys benzina. 

 Construir establiments de zones esmorteïdores de la concentració acústica. 
 

b) La reducció d’emissions de contaminants: 
 

 Utilitzar filtres que regulen o eliminen els gasos contaminants que emeten indústries, centrals 

tèrmiques o altres instal·lacions. 

 Fer usos de processos alternatius menys contaminants. 

 Fomentar l’ús d’energies i combustibles nets (carbons amb menys impureses, gasolines 

sense plom, etc.). 
 

c) L’actitud dels ciutadans: 
 

 Usar els transports públics sempre que sigui possible. 

 Consumir únicament l’imprescindible de les matèries primeres i d’energia. 

 Utilitzar els contenidors de recollida selectiva. 

2.2.2.4 LA PETJADA ECOLÒGICA: 

La petjada ecològica és un concepte que 

ens ajuda a valorar l’impacte de l’activitat 

humana sobre el medi. Aquest valor 

s’aconsegueix mitjançant una superfície, 

expressant les hectàrees de terreny que és 

necessari cultivar per proveir-nos d’aliments, 

per tenir un habitatge, per escalfar-nos, per 

desplaçar-nos, per anar de vacances, per 

consumir tot tipus de productes, etc. 

Bàsicament ens serveix per avaluar 

l’impacte sobre el planeta Terra d’un 

determinat mode de vida i, per tant, del seu 

grau de sostenibilitat. 

El valor de la petjada ecològica es basa bàsicament en cinc aspectes: 

 Quantitat d’hectàrees utilitzades per a la urbanització, la generació d’infraestructures i 

centre de treball. 

 Hectàrees necessàries per a proporcionar l’aliment vegetal necessari. 

 Superfície necessària per a proporcionar pastures que alimenten el bestiar. 

 Superfície marina necessària per a produir el peix consumit. 

 Hectàrees de bosc necessàries per a compensar el CO2 que provoca el nostre consum 

energètic.  
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Des d’un punt de vista global, s’ha estimar en 1,7 hectàrees la biocapacitat del planeta per a 

cada habitant, és a dir, si haguérem de repartir el terreny productiu de la Terra en parts iguals, a 

cada un dels més de sis milions d’habitants del planeta li correspondria 1,7 hectàrees per a satisfer 

totes les seves necessitats. Avui en dia, el consum mitjà per habitant és de 2,8 hectàrees, pel que a 

nivell global estem consumint més recursos i generant més residus dels que el planeta pot produir i 

admetre. 

2.3. SOLUCIONS AL PROBLEMA MEDIAMBIENTAL: 

 2.3.1. LES TRES ERRES: 

  2.3.1.1. RECICLAR: 

El reciclatge consisteix en transformar un material per a ésser reutilitzat, no necessàriament en la 

seva forma original. Aquest fet implica accions com: aprofitar materials ja utilitzats, estalviar el 

malbaratament de material potencialment útil, reduir el consum de matèria primera, reduir el 

consum d’energia i altres fets positius pel medi ambient. 

o El paper: 

En reciclar el paper s’estalvia l’energia, la fusta i l’aigua que s’utilitza per fer-lo. Per això, reciclar el 

paper té una gran quantitat de beneficis. 

- Es redueixen les importacions del mercat exterior amb el conseqüent estalvi econòmic. 

- La quantitat de deixalles disminueix, ja que reciclant-lo s’elimina la meitat del volum de 

la brossa diària. 

- Es disminueix el consum d’aigua i energia necessari en la creació del paper. 

L’elaboració del paper reciclat consumeix menys aigua i energia. 

En el cubell de la brossa hi trobem aproximadament que el paper i el cartró representen el 12% del 

pes total. A Espanya, el cartró i el paper representen uns 2,5 milions de tones, que traduint-lo seria el 

50 – 60% del volum de les deixalles domèstiques. 

A l’Estat Espanyol s’utilitzen uns 4,6 milions de tones de paper i cartró, en un any. D’aquests, 1,4 

milions de tones s’importen (el 2% de totes les importacions). 

Un europeu, de mitja, consumeix al voltant de 100 i 200 kg de paper/cartró cada any. Si tots els 

habitants del planeta en fessin servir aquesta quantitat, ja no quedarien boscos. 

o El vidre: 

Una gran part de la població compra ampolles no retornables, per tant, després del seu ús passen 

a ser deixalles. 

A Catalunya, aproximadament entren un 3% i un 8% del pes total de les deixalles domèstiques 

prové del vidre. 

Els principals avantatges del reciclatge del vidre són: 
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- S’estalvien matèries primeres, ja que 1.000 kg de vidre reciclat substitueixen 1.200 kg de 

matèries primeres. 

- Té un valor ecològic, ja que evita l’agressió al medi ambient que pot provocar el vidre 

al no ser un material biodegradable. 

- Ajuda a conscienciar a la gent en la reducció del consum. 

També podem citar els avantatges energètics del reciclatge d’aquest material: 

- Redueix l’excavació, la preparació i el transport de les matèries primeres. 

- Quan el vidre està esmicolat el punt de fusió disminueix. 
 

o La matèria orgànica: 

Una de les solucions per a eliminar aquests residus és portar-los fins a abocadors controlats i 

incineradores. Però hi ha una manera millor; el reciclatge. 

La majoria de materials orgànics es reciclen per a l’obtenció de “compost”. El compost és un 

humus artificial, que ha estat fabricat mitjançant una transformació industrial o bé casolana de les 

deixalles orgàniques. També podríem dir que aquest compost és un “adob orgànic”, obtingut a 

partir de la descomposició i maduració dels residus. 

Cal dir que l’humus és la matèria orgànica transformada pels microorganismes i que forma part del 

sòl. L’humus provoca una millora en les condicions físiques, químiques i biològica del sòl, a més, 

serveix com a nutrient a les plantes (sals minerals). 

Aquest procés natural pot ésser imitat per nosaltres tant a casa nostra, a partir de les restes del jardí 

i dels aliments, com industrialment parlant, a partir d’escombraries, de residus agrícoles i ramaders i 

dels fangs resultants de la depuració de els aigües residuals. 

El compostatge (mètode amb el qual s’elabora el compost) consisteix en apilotar la matèria 

orgànica, deixant-la reposar amb unes condicions ambientals adequades. Els fongs junt amb els 

bacteris són els encarregats de transformar els residus orgànics en compost. 

En alguns casos també es pot generar energia a través de la matèria orgànica. Es deixa 

descompondre dins un dipòsit sense oxigen, on es produirà un gas amb un alt valor energètic al 

qual l’anomenen biogàs. Aquesta energia química que conté es pot transformar en valor i 

electricitat. 

o El plàstic: 

Com una gran gama de materials, la majoria de plàstics acaben convertint-se en residus i llençar-

los comporta uns grans problemes pel medi ambient, ja que: 

- No són biodegradables. 

- Poden ser fàcilment desplaçats pel vent i l’aigua. 

Un cop efectuada la selecció es poden seguir 5 diferents procediments: 

 Per a l’ús industrial original (moltes vegades les fàbriques reciclen els seus propis residus). 
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 Per a l’ús original a partir de la recollida selectiva. Tot i que els plàstics reciclats tornen a 

gaudir d’una bona qualitat, no s’usa en els sectors alimentaris excepte en algunes 

ocasions. 

 Per a l’ús com a material de baixa qualitat. Per el simple fet que moltes vegades el plàstic 

reciclat està compost per diferents tipus de plàstic i que pot contenir pols i brutícia, es 

considera de baixa qualitat. Quan això passa, les màquines especialitzades transformen 

aquest plàstic productes útils. 

 Per a l’ús com a combustible. En llocs com incineradores o industries on el transformen en 

grànuls de combustible sòlid. 

 Per a l’ús com a plàstic reduït a productes més simples. Consisteix en la producció de gas, 

combustibles líquids i productes químics útils a partir de la piròlisi, que és un procés que té 

lloc en condicions anaeròbiques. 
 

o La recollida segregada: 

El sistema de la recollida segregada o selectiva ens permet recollir els residus separats en origen i 

transportar-los a les plantes de tractament corresponents. Els dos objectius principals de la recollida 

selectiva són: 

1. Separar i recuperar la màxima quantitat de materials recuperables. 

 

2. Disminuir, dins del possible, la quantitat de residus a dispositius finalistes semblants a la 

incineració i al dipòsit. 

Aquest sistema requereix la col·laboració dels ciutadans. Una dada important és que el 40% dels 

residus que es produeixen a l’àrea metropolitana de Barcelona podrien ser reciclats o utilitzats per 

a generar biogàs i electricitat procedent de fonts renovables. 

Generalment, els residus es separen en cinc grups o fraccions majoritaris: vidre, paper-cartró, 

envasos lleugers, matèria orgànica i resta o rebuig.  

- Vidre: 

SÍ QUE HI HEM DE LLENÇAR NO HI PODEM LLENÇAR 

 Tota mena d’envasos fets d’aquest 

material, com ampolles, pots i 

flascons de tots colors i mesures, 

etc. 

 Els taps s’han de treure abans de 

tirar-los i, en el cas que siguin de 

plàstic i metall s’han de dipositar 

en el contenidor groc i en el cas 

que siguin de suro els hem de tirar 

al contenidor de matèria 

orgànica. 

 Vidre que vingui d’altres fonts, 

com ho poden ser gots o gerros 

trencats. 

 Vidre pla, com per exemple 

miralls, finestres o taules de vidre. 

Aquest tipus de vidre s’ha de 

portar a la deixalleria. 

 

- El paper i el cartró: 
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SÍ QUE HI HEM DE LLENÇAR NO HI PODEM LLENÇAR 

 Tot tipus de paper independent de 

si és blanc, d’impressora, reciclat, 

de diaris, de revistes, per 

embolicar regals o 

correspondència de bústia. 

 També hi podem portar tota mena 

de cartró com paquets, 

embalatges o caixes de sabates. 

 Hem de tenir clar que en tots dos 

casos els hem de llençar plegats o 

esquinçats per tal d’aprofitar més 

el volum del contenidor. 

 Paper o cartró barrejat amb altres 

materials com el plàstic. 

 En el cas de tenir un tros de cartró 

junt amb plàstic i es puguin 

separar ho hem de fer i tirar cada 

material en el seu contenidor 

corresponen. 

 

 

- Envasos lleugers:  

SÍ QUE HI HEM DE LLENÇAR NO HI PODEM LLENÇAR 

 Tota mena d’envasos (tant siguin 

de polietilè, PET o PVC), bosses, 

brics, llaunes, ampolles, porexpan, 

paper d’alumini, etc. 

 La resta de residus de plàstic o 

metall, com bolígrafs, raspalls de 

dents, etc. S’han de tirar al 

contenidor de rebuig. 

 

- La matèria orgànica:  

SÍ QUE HI HEM DE LLENÇAR NO HI PODEM LLENÇAR 

 Tot tipus de residus que siguin 

ràpidament degradables com ho 

poden ser les restes de menjar, 

closques de fruits secs, ous o 

marisc, restes de cafè i infusions, 

flors seques, rams marcits, taps de 

suro, tovallons usats, gespa, etc. 

 Cap altre residu que sigui diferent 

a la matèria orgànica. 

 Tot i que s’hi pot llençar gespa de 

després de tallar-la, no s’hi poden 

abocar troncs d’esporgues. 

- El rebuig (o resta):  

SÍ QUE HI HEM DE LLENÇAR NO HI PODEM LLENÇAR 

 Residus que no formen part de les 

altres fraccions selectives. 

 Residus especials o perillosos com 

piles, radiografies o aparells 

electrònics. Aquests residus s’han 

de portar a les deixalleries. 
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2.3.1.2. REUTILITZAR: 

Quan diem que reutilitzem un objecte ens referim a tornar-lo a fer servir amb la mateixa finalitat (o 

una de diferent) abans que es converteixi en un residu. 

Avui  en dia s’ha estès una gran cultura d’usar i llençar, que és força pràctica, però provoca un 

agreuja cap al medi ambient. Per això, i cada vegada més, hem de tendir cap a comprar 

productes de materials que es puguin tornar a fer servir, com el vidre. 

Davant aquesta situació mediambiental, campanyes de prevenció de residus com “Millor que nou, 

100% vell” o d’altres volen potenciar:  

 Els mercats de segona mà: Els mercats de segona mà permeten que algú tregui profit 

d’alguna cosa que ja no utilitzi i que, a la vegada, tu utilitzis una cosa que algú no ho fa. 

Amb això, podem evitar la generació d’una gran quantitat de residus. 

 Els tallers de reparació: Quan un aparell s’espatlla, potser ens pot semblar que el millor és 

llençar-lo i comprar-ne un de nou. Tot i això, els tallers de reparació els hi poden donar 

segones vides als aparells com televisors, rentadores, aspirador, etc. Això permet evitar la 

generació de nous residus. 

 Utilització de materials reutilitzables: Fins ara, degut a la comoditat, s’han utilitzat materials 

d’usar i tirar, però ens hem d’acostumar a utilitzar materials que puguem tornar a fer servir, 

com els mocadors de roba, els bolquers que es poden netejar, etc. També hem de tenir en 

compte que alhora d’anar a comprar hem d’intentar agafar envasos de materials 

reutilitzable que ens permetin tornar-los a omplir. Pel que fa a la quotidianitat escolar, és 

important prescindir de materials com el paper de plata, que no poden ser reutilitzables. 

Amb aquests requisits podem disminuir notablement el volum de residus que hauran d’ésser 

tractats.  

2.3.1.3 REDUIR:  

Per reduir entenem tant a l’acció de disminuir la toxicitat dels residus com la de reduir-ne el seu 

volum. Hem de tenir ben clar que el residu que menys contamina és aquell que no es provoca. Per 

tal d’assolir aquest concepte, es pot fer de tres diferents maneres: 

 Reduir el consum de béns i serveis materials, no generar residus. 

 Les accions de reciclatge individual eviten que els residus arribin al procés de 

tractament, s’han de fomentar el compostatge a les llars. 

 També és important tenir en compte que la recollida segregada és una eina 

fonamental perquè els residus puguin entrar a la cadena de reutilització i reciclatge. 

Unes quantes propostes per reduir són: 

- Consumir productes amb poc embolcall i/o que siguin materials reciclables. 

- Pel que fa l’energia és important apagar sempre bé els aparells elèctrics. 
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- També és important canviar l’ús de les piles normals per piles recarregables o bateries. 

2.3.2 LES ENERGIES RENOVABLES: 

Considerem una energia renovable a tota aquella energia que és genera per recursos naturals 

(com la llum solar, el vent, les marees, la pluja o l’escalfor geotèrmica) que són renovables (que són 

recuperades naturalment). Les principals energies renovables són: la hidràulica, la de la biomassa, 

la solar, l’eòlica, la geotèrmica i la mareomotriu. 

o L’energia hidràulica: 

El Sol és l'origen d'aquesta font d'energia ja que a l'evaporar l'aigua del oceans, llacs i rius donant 

lloc al cicle de l’aigua. L'aigua en el seu transcurs per la superfície terrestre té tendència, degut a la 

gravetat, a ocupar les posicions baixes i l'energia que aquestes caigudes produeixen és explotable 

per les centrals hidroelèctriques. Dins d'una central hidroelèctrica podem distingir les següents parts:  

 La presa s'encarrega d'emmagatzemar l'aigua, i elevar-ne el nivell per a la seva utilització 

hidroelèctrica. Podem distingir diferents tipus de preses: de gravetat, de volta senzilla i de 

contraforts.  

 El canal de derivació canalitza l'aigua de l'embassament fins a les turbines. 

 La cambra de pressió regula la pressió de l'aigua. 

 La canonada de pressió condueix l'aigua fins a la cambra de turbines, aquestes estan 

construïdes per diferents materials depenent de la pressió que hagin de suportar. 

 La cambra de turbines és el lloc 

on es troben les turbines que 

s'encarreguen de transformar 

l'energia mecànica de l'aigua en 

energia elèctrica mitjançant 

alternadors que es troben 

enllaçats a l'eix de la turbina.  

 El canal de desguàs s’encarrega 

de tornar l'aigua a la llera del riu. 

 El parc de transformadors eleva la 

tensió del corrent per evitar 

pèrdues. 

Els avantatges d’aquesta energia és que és renovable i a més no genera cap tipus de residus, però 

també té inconvenients degut a que alteren les sèquies dels rius, provocant l’erosió dels voltants. 

o L’energia de la biomassa: 

La biomassa és una font important que pot contribuir a pal·liar el dèficit energètic actual, ja que és 

renovable, barata, relativament neta (com a mínim, més que la procedent dels combustibles 

fòssils) i necessita tecnologies poc complexes.  
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La biomassa és proporcionada per una gran diversitat de productes, entre els quals s'inclouen els 

forestals (llenya, fusta o rebuigs de fusta), deixalles agrícoles (palla), deixalles animals (excrements 

procedents de granges) i escombraries (paper, cartró, restes d'aliments).  

L'energia de la biomassa està continguda en els enllaços químics d'alta energia presents a la 

matèria viva. Per tant, qualsevol ésser viu, o les seves restes constitueixen una font potencial 

d'energia que es pot alliberar i utilitzar directament, 

o després d'un tractament previ.  

Usualment, aquesta energia s’utilitza en alguns 

casos per a escalfar les llars, però també és 

utilitzada per alimentar la calefacció de centres 

públics o comunitats de veïns. Amb la biomassa 

també es pot generar electricitat, per a això 

s'utilitzen dues tècniques: a través de la seva 

combustió i la seva gasificació.  El fet que desprengui CO2 (gas que augmenta l’efecte hivernacle) 

no és un inconvenient, ja que aquest gas va ser absorbit anteriorment per la planta que és 

cremada.  

o L’energia solar: 

L’energia solar absorbida per la Terra cada any equival a 20 vegades l’energia emmagatzemada 

en totes les reserves de combustibles fòssils mundials i és 10.000 vegades superior al consum actual 

d’energia. L’aprofitament directe d’aquesta font es ve realitzant des del principi del segle, 

mitjançant col·lectors solars plans, per escalfar l’aigua fins a 

temperatures de 80 ºC.  

Països com Japó, Israel, Xipre o Grècia, tenen instal·lats 

milions d’unitats d’aquests col·lectors amb els que obtenen 

aigua calenta per les llars, els hospitals, les piscines, els 

hotels, les instal·lacions agrícoles i altres usos en els que és 

necessària calor a baixes temperatures (com la calefacció 

o alguns usos industrials).  

Els seus avantatges és que és totalment neta i ni genera 

residus ni contamina, però en canvi té desavantatges com 

que no es pot emmagatzemar si no és transformada 

anteriorment i que per la seva generació són necessàries grans extensions de terreny.  

o L’energia eòlica: 

Aquesta font d’energia és l’energia renovable més explotada al llarg dels últims anys. Aquesta 

energia es deriva de l’escalfament diferencial de l’atmosfera i de les irregularitats en el relleu 

terrestre. Aquesta energia cinètica del vent és convertida en electricitat per medi 

d’aerogeneradors que van des de pocs vats fins als 4.000 kW. Els països  que han investigat i 
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desenvolupat aquesta font són els Estats Units, 

Dinamarca, Holanda, Alemanya, Itàlia, India i 

Espanya.  

Cada kWh eòlic permet l’estalvi d’un kg de CO2, 

entre altres substàncies contaminants. L’únic 

desavantatge d’aquesta forma d’energia és la mort 

d’aus al xocar contra les aspes dels molins en alguns 

casos. El potencial global de l’energia eòlica en el 

mon és de 53.000 TWh/any, cinc vegades superior a 

l’actual consum elèctric. 

o L’energia geotèrmica: 

La calor que hi ha a l'interior de la Terra és també una font d'energia. En alguns casos existeixen 

fonts geotèrmiques que brollen de forma natural, ja sigui mitjançant emanacions d'aigua calenta o 

de vapor (balnearis). L'energia geotèrmica és contínua i inesgotable a escala humana. S'obté de 

l'extracció d'un fluid (líquid o gas) emmagatzemat en una àrea geotèrmicament anòmala per la 

presència d'un gradient de temperatura superior al normal. Es pot extreure vapor a pressió i 

temperatura suficients (entre 150ºC i 300ºC) per 

a accionar un grup de turboalternadors i 

generar electricitat directament; o bé fluids a 

temperatura entre 25 i 150ºC, que no s'usen per 

a generar energia elèctrica, sinó per a 

calefaccions, refrigeracions o dessalinització 

d'aigües en diferents usos industrials. El 

problema en aquest últim cas és que aquest 

tipus d'energia no és transportable a grans 

distàncies i per tant, ha d'ésser consumida en 

zones properes al jaciment. 

Els seus principals avantatges són que no presenta efectes negatius sobre el medi ambient i que els 

seus dipòsits poden durar molt temps.  

o L’energia mareomotriu: 

 

L’energia mareomotriu aprofita les marees per a generar energia, és 

a dir, la diferència d’altura mitjana dels mars segons la posició 

relativa de la Terra i la Lluna, que és el resultat de l’atracció 

gravitatòria de la Lluna i del Sol sobre les masses d’aigua dels mars.  

Al pujar la marea es dóna la possibilitat de que l'aigua s'embassi en 

un dic, i que es deixi anar quan baixi el nivell de la mar, fet que 

provoca el moviment d'una turbina que genera energia. Un altre 

mètode consisteix en la instal·lació de turbines submarines que, 

aprofitant la força de les marees, fan girar les seves pales. Un sistema 
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similar és utilitzat per obtenir energia de la força de les onades amb turbines eòliques situades a la 

superfície. 

Els principals avantatges són que la font energètica és totalment lliure i inesgotable, els costos per a 

fer-ne les instal·lacions no és gaire i la contaminació atmosfèrica produïda és molt baixa. També te 

inconvenients com que no es pot portar a terme en zones que no tenen les condicions favorables, 

la producció d’energia no és constant i que la modificació antropogènica dels cicles naturals de 

les marees pot generar alteracions en els ecosistemes aquàtics dels estuaris costaners. 

2.3.3. L’HABITATGE SOSTENIBLE: 

A l’hora de comprar un habitatge hem de tenir en compte uns aspectes que ens diran si aquest 

habitatge és sostenible o no. Ens hem d’assegurar que l’immoble que anem a comprar compleixi 

els següents requisits:   

 Les façanes han d’estar orientades cap al Sud (o si més no les principals) amb unes 

distribucions concretes que s’adeqüen al recorregut del Sol al llarg del dia per a un 

millor aprofitament de la llum natural: 

o Sud: Sales i menjadors, ja que són les sales més usades. 

o Est: Els dormitoris, per tenir llum pel matí. 

o Nord: Cuina i banys, ja que és la zona més fosca. Aquestes sales han de tenir 

finestres per permetre la ventilació creuada. 

o Oest: No s’hi ha de posar cap obertura, posat que a l’estiu té moltes hores on 

l’hi toca el Sol. 
 

 L’habitatge ha d’estar perfectament aïllat per gastar menys calefacció o aire 

condicionat. 

 Les façanes han de ser de colors clars i llises perquè aleshores reflecteixen la radiació 

solar. 

 Els guarniments o elements metàl·lics o de xapa han d’estar aïllats de l’exterior per a 

que no funcionin com a ponts tèrmics. 
 

A l’hora d’escollir els materials hem de tenir en compte la següent taula, on els elements estan 

ordenats de més recomanables a menys: 

  

A
C

A
B

A
TS

 I
N

TE
R

IO
R

S
 

SURO 

TÈXTILS NATURALS 

FUSTA AMB ECOETIQUETA 

PLAQUES DE CARTRÓ GUIX 

ARREBOSSAT 

GUIX 

CERÀMICA (RAJOLES) 

AGLOMERATS DE FUSTA AMB BAIXA EMISSIÓ DE FORMALOEIDS 

AGLOMERATS DE FUSTA NORMALS 

CONTRAXAPATS DE FUSTA 

PLAFONS COMPOSTOS (SINTÈTICS) 

VINÍLICS 
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P
A

V
IM

E
N

TS
 

FUSTA AMB ECOETIQUETES 

UNÒLCUM O SURO 

TÈXTILS NATURALS 

PEDRA NATURAL 

TERRATZO 

CERÀMICA 

MATERIALS RECICLATS 

GOMES, SINTÉTICS 

VINÍLICS RECICLATS 

VINÍLICS 

 

P
IN

TU
R

E
S
 

E
X

TE
R

IO
R

S
 PINTURES AL SILICAT 

PINTURES AL CALÇ 

PINTURES ACRÍLIQUES EN BASE AQUOSA I ECOETIQUETADES 

PINTURES ACRÍLIQUES EN BASE AQUOSA 

PINTURES SINTÈTIQUES ECOETIQUETADES 

PINTURES SINTÈTIQUES 

 

P
IN

TU
R

E
S
 

IN
TE

R
IO

R
S
 PINTURES NATURALS 

PINTURES ACRÍLIQUES EN BASE AQUOSA I ECOETIQUETADES 

PINTURES ACRÍLIQUES EN BASE AQUOSA 

PINTURES SINTÈTIQUES ECOETIQUETADES 

PINTURES SINTÈTIQUES 
 

o El consum energètic: 

Per tal de fer un bon ús de l’energia hem de: 

 Evitar els llums encesos inútilment. 

 Desconnectar els aparells de la xarxa elèctrica quan no estiguin en ús. 

 Connectar els aparells de piles a la xarxa sempre que sigui possible. 

  No superar els 35 ºC de temperatura en l’aigua calenta. 

 Substituir les bombetes d’incandescència per les de baix consum, que gasten 5 

vegades menys i duren 10 vegades més. 

 Netejar bombetes i pantalles per a que donin més llum i durin més. 

 Revisar periòdicament els equips de calefacció i escalfadors d’aigua, així com la cuina i 

el forn. 

Pel que fa el confort del nostre habitatge hem de: 

 Obrir les finestres al matí o al vespre cada dia com a mínim mitja hora per a regenerar 

l’aire interior. 

 Cuinar amb la finestra oberta, per a que marxin els fums, el vapor o les olors. 

 Treure profit de la llum solar i la calor del dia. 

 A la nit, tancar les persianes per evitar pèrdues de calor. 

 Regular el termòstat per a que no es superin els 20 ºC a l’hivern i els 25 ºC a l’estiu. 

 Mantenir les portes i finestres tancades mentre que l’aire condicionat o la calefacció 

estiguin funcionant. 

Per fer un ús apropiat dels electrodomèstics hem de: 
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 A la cuina: 

- Evitar obrir en excés les portes de la nevera o el forn quan estan en 

funcionament. 

- Deixar refredar els aliments abans de posar-los a la nevera. 

- Posar un dia abans els aliments que es vulguin descongelar a la nevera. 

- Tancar els recipients a on s’hi estigui coent, per a no perdre calor. 

- Cuinar més d’un plat en el forn per aprofitar energia.  

- El microones és una bona opció per a substituir el forn o la nevera a l’hora de 

descongelar, cuinar o escalfar, ja que el procés de cocció és més ràpid i la 

despesa energètica menor. 

 A l’hora de rentar: 

- Centrifugar la roba abans de fer servir la assecadora. 

- En el cas d’esbandir els plats abans de col·locar-los al rentavaixella, fer-ho amb 

aigua freda. 

 Pel que fa els aparells domèstics: 

- Prescindir dels electrodomèstics innecessaris com el raspall de dents elèctric, els 

obrellaunes i ganivets elèctrics, etc. 

- Apagar els aparells elèctrics com la planxa o la pantalla de l’ordinador quan no 

estiguin en ús. 

- Mantenir el frigorífic i el congelador lluny dels focus de calor i amb una separació 

amb la paret del fons que permeti la correcte ventilació. 

- No utilitzar la planxa per una sola peça de roba. 

- Portar els electrodomèstics que ja estan espatllats als punts verds o trucar per a 

la recollida domiciliària d’aquests residus. 

 Referent a les temperatures: 

- Rentar la roba en fred sempre que sigui possible, i a temperatures de 30 – 40 ºC 

de forma habitual. 

- Controlar les temperatures del frigorífic per a que estiguin entre 4 i 6 ºC per a la 

nevera i -18 º en el congelador. 

- Fer servir els programes econòmics del rentavaixella. 

 En el manteniments: 

- Assegurar-se de que les portes de la nevera tanquin bé i revisar les gomes 

periòdicament. 

- Desconnectar sovint el frigorífic, ja que per mantenir la capa de gel al 

congelador es necessita molta energia. 

- Netejar la part posterior del frigorífic un cop a l’any com a mínim. 

- Netejar periòdicament els filtres de la rentadora per a estalviar energia a més de 

rentar millor la roba. 

o El consum energètic: 
 

 Hem de saber que: 

- Els combustibles com els petroli i el carbó són molt contaminants. 

- Emprar com a combustible la llenya comprada és un luxe que no es pot 

permetre el medi. 

- La producció d’energia elèctrica de fonts no renovables (el 93% del total) és un 

greu problema per al medi ambient. 
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- L’energia menys contaminant és la que produeix el gas. 

- Existeixen sistemes de calefacció que aprofiten la radiació solar coma a font 

d’energia renovable. 

 A l’hora d’escollir un aparell de calefacció o d’aire condicionat hem de tenir en 

compte de: 

- Triar sempre els aparells amb la classificació energètica més alta que seran els 

més eficients i per tant, de baix consum. 

- Cercar els aparells i els instal·ladors registrats i homologats. 

- Completar la instal·lació tant de calefacció com d’aire condicionat amb la 

col·locació de termòstats programables per tal de regular la temperatura de 

manera adequada (20 ºC a l’hivern i 25 ºC a l’estiu, i en hores diürnes, 17 ºC a 

l’hivern i 27 ºC a l’estiu). 

 Contribuir en allargar la vida de la instal·lació fent un manteniment periòdic que 

mantindrà la eficiència dels aparells i us proporcionarà major seguretat. 

 Abans de fer la instal·lació de calefacció o d’aire condicionat assessorar-se per un 

expert que dimensioni la instal·lació correcta per la necessitats de la llar en qüestió. 
 

Per a millorar l’aïllament de l’habitatge hem de: 

 Pel que fa les finestres: 

- Substituir els vidres senzill per vidres amb cambra d’aire. Si les finestres no ho 

permeten, substituir-les per unes de noves, ja que poden arribar a estalviar fins a 

un 25% d’energia. 

- Per a l’aïllament acústic funcionen millor els vidres dobles (o laminats), tot i que 

poden ser dobles i amb cambra a la vegada. 

- Posar ribets de goma a les finestres per a evitar les filtracions d’aire i estalviar fins 

a un 10% d’energia. 

 Per aïllar correctament: 

- Folrar les caixes de persianes per dins amb materials aïllants per a evitar filtracions 

d’aire exterior i suprimir un dels “punts tèrmics” més habituals. 

- En el cas de tenir terrat que no està aïllat, afegir-hi un gruix de material aïllant 

entre la làmina impermeable i la rajola d’acabat, materials com el poliestirè 

extrudit o expandit. 

- En el cas de tenir una coberta inclinada, afegir un gruix aïllament en l’espai buit 

que ha a sota, que generalment està ventilat. En aquests casos, els materials més 

usats són la fibra de vidre i la llana de roca. 

 Fer una diagnosi per determinar les mancances d’aïllament tèrmic de la façana i la 

coberta per poder establir la millor solució en cada cas. 

A l’hora d’escollir aïllants per al nostre habitatge hem de tenir em compte la següent taula, 

ordenada d’aïllants recomanables més a menys: 

 

 

AÏLLANTS PER A 

COBERTES 

SURO 

CEL·LULOSA 

LLANES DE ROCA I FIBRA DE VIDRE 

FORMIGONS LLEUGERS 
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POLIESTIRÈ EXTRUDIT 

POLIURETÀ 

 

 

AÏLLANTS PER A 

FAÇANES 

SURO 

CEL·LULOSA 

LLANES DE ROCA I FIBRA DE VIDRE 

VIDRE CEL·LULAR 

POLIESTIRÈ EXTRUDIT 

POLIURETÀ 

 
FINESTRES, PORTES I 

BALCONERES 

FUSTA AMB ECOETIQUETA AMB TRACTAMENT NATURAL 

FUSTA AMB ECOETIQUETA TRACTADA AMB ÀCID BÒRIC 

FUSTA LAMINADA O FUSTA TRACTADA 

ACER 

ALUMINI 

PVC RECICLAT 

PVC 

 

o La il·luminació: 

Podem trobar quatre tipus de làmpades: 

 Bombetes incandescents: És un dels sistemes d’iluminació més antic, funciona amb un 

filament metàl·lic que es troba dins de la bombeta i es torna incandescent quan hi 

passa el corrent elèctric. El preu d’aquest tipus de làmpades és bastant reduït, però 

tenen un rendiment lluminós molt baix ja que només aprofiten entre el 5 i el 10% de 

l’energia elèctrica que consumeixen per il·luminar una vida molt curta, d’unes 1.000 

hores de mitjana. 

 Bombetes halògenes: Funcionen d’una forma similar a les incandescents, però amb la 

inclusió d’un gas halogen dins de l’ampolla que proporciona una font de llum més 

intensa i compacta. Així s’aconsegueix un sistema d’iluminació més eficient, amb una 

mitjana de vida de 2.000 hores. 

 Tubs fluorescents: Són uns sistemes d’il·luminació molt eficients. El corrent elèctric, en 

contacte amb el vapor de mercuri que conté el tub, genera una radiació ultraviolada 

que rebota contra les parets de la làmpada, recobertes amb una capa fluorescent, 

produint llum visible. Els fluorescents aprofiten l’energia elèctrica molt millor que les 

bombetes incandescents i per això no s’escalfen tant.  

 Bombetes de baix consum o fluorescents compactes: El sistema de funcionament 

d’aquest tipus de làmpades consisteix en el mateix que el dels tubs fluorescents. 

Actualment, aquest tipus de làmpades tenen incorporats tots els elements necessaris 

per poder usar-les a través d’un casquet de rosca pensat per a substituir les bombetes 

incandescents tradicionals.  

Per tal de consumir menys pel que fa la il·luminació hem de tenir en compte alguns aspectes 

importants: 

 La il·luminació natural és la més ecològica, per tant, s’ha d’aprofitar al màxim la llum 

solar. Això ho podem fer descorrent les cortines sempre que sigui possible i potenciar les 

finestres, claraboies i celoberts. 
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 Per tal d’aconseguir una bona il·luminació cal analitzar les necessitats de llum 

específiques de cada zona de l’habitatge. 

 Escollir sempre bombetes de baix consum o tubs fluorescents per il·luminar les zones de 

la llar que necessiten més llum durant més estona. 

 No deixar llums encesos que no estan exercint cap funció. 

 Netejar les fonts de llum freqüentment per assegurar-ne la correcta difusió. 
 

o El consum d’aigua: 

Per tal de fer un  bon ús de l’aigua hem de: 

 Per no malbaratar l’aigua: 

- A l’hora de rentar-se les dents, afaitar-se, dutxar-se o sempre que no sigui 

necessari que ragi l’aigua, tancar l’aixeta. 

- Minimitzar l’ús de descàrrega de la cisterna del vàter i no utilitzar-lo com a 

paperera. 

- Per rentar els plats a mà, omplir l’aixeta o un cubell.  

- Dutxar-se, ja que amb l’aigua necessària per omplir una banyera et podries 

dutxar fins a 6 vegades. 

 Per tal de no contaminar, no llençar als desguassos olis, pintures, dissolvents, 

medicaments, cigarretes ni res que pugui contaminar l’aigua. 

 Per limitar el cabal: 

- Instal·lar airejadors-reductors que barregen l’aigua amb l’aire per a tenir la 

mateixa sensació amb menys consum. 

- Reduir els volum d’aigua de la cisterna del vàter regulant la posició de la boia. 

- Col·locar mecanismes de tall voluntari a la cisterna del vàter. 

 No deixar que degotin les aixetes o les cisternes del vàter. 

 Al jardí (per fer un jardí mediterrani): 

- Escollir vegetació autòctona i/o adaptada a climes secs per plantar-la al jardí o 

al balcó. 

- Regar a primera hora del matí o als vespres, per evitar l’evaporació de l’aigua 

per l’escalfor del Sol. 

- Al jardí, instal·lar sistemes de reg per degoteig i microaspersió, ja que en aportar 

l’aigua a poc a poc s’eviten les pèrdues per filtració ràpida i per evaporació.  

- Aprofitar l’aigua de la pluja o la sobrant de rentar les verdures per a regar les 

plantes. 
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3. MARC PRÀCTIC  
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INTRODUCCIÓ AL MARC PRÀCTIC: 

El Marc Teòric ens serveix per documentar-nos sobre un tema i per, posteriorment, poder realitzar 

un Marc Pràctic, que consisteix en, mitjançant una pràctica que no ha de ser molt complexa, 

arribar a una conclusió. Per tant jo he partit el meu Marc Pràctic en varies parts que m’ajudaran a 

treure una conclusió, que pot ser correcte o errònia, però que estarà totalment justificada amb els 

resultats que n’extrauré. 

Amb l’elaboració prèvia de l’apartat 3.2 del Marc Teòric (L’habitatge sostenible), vaig poder 

elaborar un document on hi vaig escriure detalladament cadascuna de les coses que podia 

canviar en el meu pis per a fer-lo més sostenible. Per tant la primera part del Marc Pràctic consisteix 

en fer el meu habitatge el més sostenible possible, dins les meves possibilitats i el temps. 

Després de fer tots els canvis al pis, pel que fa als canvis materials (com els dispensadors d’aigua), 

també hauré de parlar amb els meus pares (els únics inquilins de l’habitatge apart de mi) i 

comentar tots aquells aspectes que són necessaris canviar (com tancar l’aixeta mentre et rentes 

les dents o no deixar les llums obertes quan no estan en ús). Això els ajudarà a conscienciar-se i, per 

tant, tots els canvis ja estaran efectuats. 

Un cop tots estiguem preparats per canviar la nostra manera de viure, de forma més ecològica, el 

meu treball consistirà en, una vegada a la setmana, anar als comptadors de gas, electricitat i 

aigua i apuntar-ne el que marquen. Posteriorment, amb aquestes dades podré elaborar uns gràfics 

que em permetran comparar el meu consum dels anys 2008-2009 (que hauré de recuperar de les 

factures) amb la dels anys 2009-2010 (els de després dels canvis).  

Mentre la primera part del Marc Pràctic estigui en curs i el Marc Teòric quasi acabat podré realitzar 

la segona part de la pràctica: elaboració d’unes enquestes que em permetin apreciar el grau de 

conscienciació que té la població davant d’aquesta situació mediambiental gens favorable. Per a 

fer i distribuir l’enquesta ho faré mitjançant una web, http://www.encuestafacil.com, la qual em 

facilita la seva elaboració i la seva distribució per Internet. A més, al fer-les electròniques, 

m’estalviava imprimir-les a paper, amb el conseqüent impacte sobre el medi ambient.  

Com ja vaig deixar per escrit en la introducció, la principal proposta d’aquest treball és el de reduir 

al màxim possible la meva petjada ecològica. Per poder calcular la meva petjada ecològica 

hauré de fer servir una calculadora (http://footprint.wwf.org.uk) que m’ajudarà a fer servir unes 

dades força fiables i interessants. Aquesta calculadora ens diu quants móns serien necessaris si 

tothom visqués igual que al que respondrà en qüestionari i també la quantitat de CO2  que 

desprenen en un any. A més a més, aquesta calculadora em servirà per a veure com ha reduït (o 

no) la meva petjada ecològica i el nivell de CO2. Abans de començar a canviar el meu model de 

vida, la meva petjada ecològica era de 3,60 planetes i de 16,41 tones de CO2 per any. Aquestes 

dades són realment força elevades, així que faré un gran esforç per a reduir-les i portar una vida 

més sana pel planeta. 

Gràcies aquest Marc Pràctic m’agradaria demostrar a tota la gent possible que amb petits detalls 

que ens poden semblar insignificants podem canviar el món i fer-lo una mica millor per les properes 

generacions, perquè tenen el mateix dret que nosaltres a viure en aquest món tant immensament 

extraordinari.   

http://www.encuestafacil.com/
http://footprint.wwf.org.uk/
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3.1. CANVIS ECOLÒGICS: 

El principal objectiu del meu Marc Pràctic és reduir el meu consum, per això, en el Marc Teòric vaig 

buscar informació sobre el tema per buscar mètodes per aconseguir-ho. Aquests mètodes no 

només son objectes físics que canvio sinó que també són de comportament. Els canvis que jo 

portaré a terme durant aquesta part del treball són:  

PER L’ESTALVI D’AIGUA: 

 Lavabo: 

o No utilitzar el vàter com un cubell d’escombraries; col·locar una paperera al costat. 

o Posar una botella dins la cisterna del lavabo. 

o Prendre una dutxa abans que un bany. 

o Tancar l’aigua mentre t’ensabones. 

o Tancar l’aigua mentre et raspalles les dents i utilitzar un got d’aigua. 

 Electrodomèstics: 

o Utilitzar el rentaplats i la rentadora plens. 

o Rentar plats amb la pica plena, no amb l’aigua oberta. 

 Jardí: 

o Regar abans de les 9 h. i/o després de les 17 h. per evitar l’excés d’evaporació. 

o Posar adob al voltant de les plantes per reduir l’evaporació. 

o Instal·lar una “pistola” en la mànega per controlar la sortida d’aigua. 

o Utilitzar el reg automàtic en hores nocturnes per reduir l’evaporació. 

 General: 

o Reparar les aixetes i sortides d’aigua que gotegin. 

o No descongelar els aliments amb aigua, només cal treure’ls amb suficient temps. 

o Instal·lar en les aixetes dispositius economitzadors d’aigua. 

o Rentar els cotxes en centre de rentat o en cas de fer-ho a mà amb un cubell i una 
esponja. 

PER L’ESTALVI D’ENERGIA: 

o Canviar les bombetes a baix consum. 

o Utilitzar la rentadora en fred. 

o Vigilar que no hi hagi cap lloc per on es pugui escapar el calor de la casa durant 
l’hivern o el fred durant l’estiu. 
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o Estendre la roba per no utilitzar l’assecadora. 

o Utilitzar els transports públics, la bicicleta o anar caminant. 

o Utilitzar el cotxe sempre amb més d’una persona. 

o Reduir la velocitat del cotxe. 

o Tapar les paelles. 

o Pujar un grau la temperatura del termòstat de la nevera. 

o No utilitzar tant l’aire condicionat i la calefacció, pujar un o dos graus a l’hora de posar 

l’aire condicionat i en el cas de la calefacció baixar-los (24 ºC a l’aire condicionat i 20 
ºC a la calefacció) 

o Canviar el filtre de l’aire del cotxe. 

o Inflar correctament els neumàtics dels automòbils. 

o Utilitzar plenes la assecadora,  la rentadora i el rentavaixelles. 

o Netejar periòdicament els filtres de la assecadora i la rentadora. 

o Evitar dins del possible rentar els plants a mà abans de posar-los al rentaplats. 

o Deixar que els aliments calents es refredin totalment abans de posar-los dins la nevera. 

o No mantenir gaire temps la porta de la nevera oberta. 

o Descongelar els aliments en l’interior de la nevera per aprofitar l’energia que s’ha 
utilitzat per congelar-los. 

o Aprofitar la llum del dia. 

o Apagar les llums al sortir de les habitacions. 

o Utilitzar llums pròximes per llegir, treballar, escriure, estudiar, etc. Per eliminar les llums 

més grans i indirectes que són una gran despesa de la seva major potència. 

o No canviar els fluorescents ja que consumeixen menys que una bombeta normal. 

o Mantenir netes totes les fonts de llum. 

o No obrir la porta del forn si no és imprescindible.  

o Utilitzar el salva pantalles de l’ordinador en el mode de black screen (pantalla en 
negre). 

PER L’ESTALVI D’AIGUA CALENTA: 

o Una temperatura de l’aigua de 40 ºC és suficient per dutxar-se. Es pot regular 
l’escalfador aquesta temperatura per evitar escalfar l’aigua i després refrescar-la. 

o Sempre que sigui possible s’ha de reduir la despesa d’aigua calenta ja que gasta més 
energia. 
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FOTOGRAFIES: 
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3.2. REDUCCIÓ DEL CONSUM: 

Després d’efectuar els canvis al meu pis i d’investigar sobre la manera de com baixar el meu 

consum, pel que fa el gas, l’aigua i l’electricitat, vaig aplicar el canvis físics en alguns llocs concrets 

del meu pis i posteriorment em vaig conscienciar a mi mateix i als meus pares (el únics habitants 

del pis a part de mi) de quines coses s’havien de canviar de la nostra manera de viure per a ser 

més ecològics. A partir de que els canvis ja estaven posats en pràctica, vaig començar anar als 

comptadors cada setmana per anotar el meu consum. Quan ja tenia una certa quantitat de 

dades, vaig aconseguir les factures de l’any passat per a poder realitzar els següents gràfics per a 

veure si el meu consum havia reduït o no. 

 

Gràcies als reguladors de sortida d’aigua que vaig distribuir per tot el pis, les dues ampolles que 

vaig ficar dins la cisterna dels dos lavabos del pis i a tots aquests aspecte que he de tenir en 

compte a l’hora de reduir la meva petjada ecològica, he pogut reduir molt notablement el meu 

consum d’aigua. Des de la primera setmana ja vaig començar estalviant aproximadament 1m3 per 

setmana, però he acabat consumint 1,5m3 menys per setmana que l’any passat, que equival a un 

estalvi de 6m3 d’aigua al mes. El meu objectiu era reduir el 10% del consum, i en aquest cas he 

acabat reduint un 25%. 
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Pel que fa l’electricitat no vaig poder realitzar gaires canvis ja que pràcticament totes les llums del 

pis són de baix consum així que el que vaig tenir més en compte va ser posar en pràctica tot 

aquests gests que podien baixar el meu consum d’electricitat. Degut a això no he pogut fer una 

reducció tant clara com en la de l’aigua, però només canviant algunes bombetes i amb petits 

detalls com el d’apagar les llums o no deixar les aplicacions en reserva, he aconseguit fer una 

reducció d’uns 20kWh per setmana, que són aproximadament uns 80kWh que m’he estalviat per 

mes. En el cas de l’electricitat he arribat a estalviar fins a un 20%, superant el meu objectiu. 

 

 

Reduir el consum de gas era un dels reptes més difícils d’aquest Marc Pràctic degut a que no 

podia fer cap canvi físic a la caldera, sinó que primer havia de baixar el termòstat i tenir tots 

aquells aspectes que havia de canviar ben clars. A més a més, he tingut la mala fortuna de que 

aquest hivern ha estat molt més fred que no pas l’anterior i que, per tant, hagués d’utilitzar més la 

calefacció. Vaig començar estalviant uns 15m3 per setmana, que equivaldria a uns 60m3 de gas 

estalviats en un més però, el consum es va anar igualant cap a principis de 2010 (degut a les fredes 

temperatures). Tot i això, el consum de gas de després dels canvis ha estat molt menor al d’abans. 

Al principi vaig començar consumint un 23,1% menys que l’any passat, però per llàstima i per culpa 

de fred hivern que hi ha hagut, en les últimes setmanes vaig estar consumint només una mica 

menys que l’any anterior,      
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3.3. REDUCCIÓ DE LA QUANTITAT DE DEIXALLES: 

Un dels altres reptes que em vaig proposar per aquest Marc Pràctic va ser el de reduir també el 

meu volum de deixalles a més de separar-les. Vaig començar a anotar els pesos abans de fer el 

Marc Teòric per veure si posteriorment a fer-lo podria reduir aquelles xifres. Acabat el Marc Teòric 

vaig començar canviar la meva forma de consumir, comprant envasos més grans, comprant 

envasos que siguin de vidre abans que de cartró o plàstic (que té més vides), sempre que sigui 

possible triar els paquets familiars, etc. Vaig començar, més o menys, a canviar completament la 

meva forma de viure a partir del desembre de 2010.  

A més, durant aquest període d’adaptació també anava aprenent on es tiraven les coses, ja que 

al principi la majoria de les coses les llençava a cubell del rebuig. Per aquest motiu el rebuig ha 

sigut el que he reduït més, ja que anava llençant les coses al seu lloc a mesura que ho aprenia, en 

canvi, pel mateix motiu, en el cas del plàstic i el paper i el cartró han pujat el pesos, degut a que al 

principi llençava coses al rebuig quan les podria tirar en els altres contenidors. 

En el cas del vidre, el consum ha pujat molt, degut a que he comprat, sempre que podia els 

productes envasats en vidre i els hi he donat més vida. Pel que fa l’orgànic he reduït una mica el 

seu consum, però els pesos no han disminuït gaire degut, segurament, al que he explicat 

anteriorment. 
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3.4 ENQUESTA DE LA PETJADA ECOLÒGICA: 

Després d’elaborar l’enquesta (que vaig extreure de la web http://footprint.wwf.org.uk), distribuir-la 

i rebre les respostes, he fet aquests gràfics, amb els quals he pogut veure clarament alguns indicis 

de la població. Els resultats són els següents: 

 

 

Com era d’esperar, la gran majoria d’enquestats s’alimenten bàsicament de peix i carn, cosa que 

augmenta la seva petjada ecològica degut a que es necessiten grans àrees de terra i mar per 

assolir la demanda de peix i carn. També cal dir que hi ha hagut una quantitat acceptable de 

realitzadors de l’enquesta que són vegetarians o veganistes i, que per tant no participen en la 

demanda de peix o carn.    

http://footprint.wwf.org.uk/
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Dins de la gent que la seva dieta es basa en el peix i la carn podem veure que la gran majoria en 

mengen una vegada al dia o bé  poques vegades al dia. També hi ha una quantitat important 

d’enquestats que mengen carn o peix menys d’una vegada a la setmana o una vegada a la 

setmana, que dedueixo que deuen ser els vegetarians que de tant en tant consumeixen peix.   
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Tot i que el concepte “aliments orgànics” és relativament actual, pràcticament la meitat dels 

enquestats consumeixen sovint aquest tipus de productes i un 24% els consumeix sempre, cosa que 

redueix la seva petjada ecològica degut a que en la producció d’aquests aliments no hi 

intervenen fertilitzants, el consum d’energia és força menor i a més es té en compte el medi en tot 

moment durant la seva elaboració.  
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Més de la meitat d’enquestats compra sovint o sempre aliments produïts localment, cosa que fa 

disminuir el terreny que ha de recórrer el vehicle que transporta els aliments des d’on s’han produït 

fins a on es vendran, amb la conseqüent baixada en la quantitat de CO2 despresa i la disminució 

de la seva petjada ecològica. Ha estat una sorpresa que només un 3% dels enquestats hagin 

respòs que mai compren productes produïts localment, posat que les empreses amb més 

demanda acostumen a ser estrangeres.   
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En aquesta pregunta, la resposta “cotxe” ha estat la més elegida amb diferència, com era 

d’esperar. Però el que crida l’atenció és que un quart dels enquestats no utilitzin ni cotxe ni 

motocicleta en els seus desplaçaments diaris, superant fins i tot el 9% del la gent que es desplaça 

mitjançant la motocicleta.   
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Dins de la gent que es desplaça mitjançant el cotxe trobem una gran varietat en les seves 

grandàries i si funcionen amb diesel o gasolina. Cal dir que, fins ara, s’ha considerat que els cotxes 

que funcionen amb diesel contaminen menys degut a que el seu rendiment és més alt i desprenen 

menys CO2 tot i que també desprengui molts altres gasos que fins i tot poden ser danyins per a 

nosaltres. Les opcions més elegides han estat el cotxe mitjà diesel, el cotxe petit gasolina i el cotxe 

mitjà gasolina. Per tant podem afirmar que un 47% dels enquestats, que tenen cotxe, funciona 

mitjançant diesel i un 53% mitjançant gasolina.     
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La opció més escollida en aquest cas ha estat la de menys de dos hores, que es força bona pel 

que fa a la petjada ecològica (parlant, és clar, dins de l’opció d’utilitzar cotxe o motocicleta). Les 

demés respostes s’han concentrat entre de 2 a 5 hores i de 5 a 15 hores. Afortunadament només 

un 5% han contestat de 15 a 25 hores.   
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Aquesta pregunta ha estat una decepció degut a que la gran majoria dels enquestats no viatgen 

en tren, transport públic que estalvia els gasos despresos per un cotxe que pot viatjar amb una 

única persona. Pel que fa les altres respostes, les més escollides han estat la de menys de dos hores 

i la de 2 a 5 hores. La resposta “més de 25 hores” no ha esta elegida en cap cas.   
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En aquest cas la diferència no ha estat tant gran com en la del tren, però si que més de la meitat 

dels enquestats han respòs que no viatgen en autobús, cosa que seria més ecològica que no pas 

viatjar mitjançant el cotxe o la motocicleta. En aquest cas hi ha hagut una part important de gent 

que ha escollit la resposta menys d’una hora o bé de una a tres hores, grup d’enquestats que ha 

representat el 34% de les respostes. Les altres respostes han estat bastant minoritàries.  
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Aquesta pregunta és força important, donat que els avions consumeixen i contaminen a quantitats 

enormes. En aquest cas quasi la meitat dels enquestats no han viatjat en avió per Europa en els 

últims 12 mesos. La majoria de les altres respostes s’han concentrat en la de menys de 3 hores i la 

de 3 a 5 hores. Com a cosa positiva es pot comentar que només un 4% han contestat més de 15 

hores.  
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Si la pregunta anterior era important aquesta ho era més, ja que si ja consumeix en un viatge dins 

d’Europa, fora d’Europa el viatge pot arribar a consumir el triple o el quàdruple. En aquest cas,  

pràcticament tots els enquestats han respòs que cap vegada durant els últims 12 mesos. D’entre les 

altres respostes cal destacar la de 12 a 25 hores que ha estat la segona més escollida entre els 

enquestats. Afortunadament ningú ha contestat més de 35 hores, fet que implicaria un consum i 

una contaminació realment exagerada.   



                                                                              

Marc Gómez Autet      Pàgina 55 de 78 
 

Per un futur 

 

 

Abans de tot cal dir que generalment és més ecològic viure en un pis que no pas en una casa 

degut a que acostuma a consumir menys i a més ocupa menys terreny i ajuda que menys medis 

siguin eliminat per la presència antròpica. També és important saber que si la casa està 

ecològicament tractada pot arribar a ser menys negativa pel medi ambient que un pis. Pel que 

fan les respostes, més de la meitat dels enquestats viuen en un pis, un 23% en una casa individual i 

l’altre quart aproximat de les respostes es reparteixen entre la casa amb terrassa i la casa 

adossada. Podem dir que la casa amb terrassa seria la segona opció més ecològicament 

correcte, ja que s’aprofita més la llum natural.  
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Al igual que en el cas dels vehicles, com més habitada està un habitatge més terreny i medis 

s’estan estalviant i, en el cas de les vivendes, amb la conseqüent aturada en la construcció 

excessiva d’habitatges. Més de la meitat dels enquestats han respòs, com era d’esperar, que hi 

viuen 2 persones de 17 o més anys, que és el més habitual. Les altres dos respostes més elegides 

han estat la de tres i la de 1. El 21% ha respòs que 1, cosa que ens pot fer pensar que hi ha molt 

habitatge inactiu.  
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La meitat dels enquestats mantenen la seva casa calenta mitjançant una calefacció de gas, ja 

que és la més comuna i coneguda. En aquesta pregunta era important veure si ja hi ha gent que 

està canviant la seva calefacció convencional (que desprèn una quantitat mínima de gasos 

perjudicials pel medi) per una d’elèctrica que funciona també amb ajuda de gasos però 

únicament desprèn vapor d’aigua.  La quantitat d’enquestats que té calefacció elèctrica és d’un 

32%, cosa que m’ha sorprès satisfactòriament, però en canvi un 10% té una calefacció que 

funciona amb petroli, calefacció que es totalment perjudicial. Només un 5% dels enquestats 

escalfa la seva casa amb una llar de foc, que desprèn gasos que empitjoren l’efecte hivernacle.    
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El 90% dels enquestats han contestat que apaguen les llums i no deixen les aplicacions en reserva, 

fet molt important ja que entre totes les aplicacions que pots deixar en standby pot arribar a 

equivaldre al 15% del nostre consum d’electricitat.  
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Com més calenta mantenim la nostra casa més estem consumint, per tant és important no intentar 

mantenir la casa a temperatures molt altes ja que com menys utilitzem la calefacció i altres 

electrodomèstics menys estarem contaminant i menys recursos seran necessaris utilitzar. El 60% dels 

enquestats la mantenen entre 18 i 21ºC, temperatura força acceptable. El 29% la manté entre 14 i 

17ºC temperatura d’excel·lent, ja que es consumeix molt poc. Per sort, només un 5% la manté a 

més de 22ºC, temperatura que puja molt el consum d’energia.   
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Les dos millores que més han instal·lat els enquestats per a millorar la eficàcia energètica han estat 

la de canviar les bombetes a baix consum i utilitzar doble vidre (que ajuda a que la temperatura 

interior pugui ser independent de l’exterior). La tercera millora més aplicada entre els enquestats 

ha estat la de aïllar la casa (per a mantenir constant la temperatura interior). Pocs enquestats han 

utilitzat la paret doble i la condensació de la caldera per a millorar l’eficàcia energètica del seu 

habitatge.  
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Els articles com els de la pregunta són consumidors massius d’energia que ens fan augmentar la 

nostra petjada ecològica, per això és important que sempre que sigui possible evitar comprar 

aquests articles o comprar-los de segona mà, ja que així estalviarem més recursos. Els articles més 

comprats pels enquestats han estat MP3, telèfons mòbils i càmeres fotogràfiques, amb un 50%. 

També hi ha hagut una quantitat important de gent que ha comprat televisions, equips de música 

o electrodomèstics i únicament un 10% ha comprat un mobiliari gran en els últims 12 mesos.    
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Pel simple fet de tenir qualsevol mascota, ja estem consumint en la seva alimentació (que en la 

seva producció ja s’hi ha gastat molta energia), en el veterinari, materials per a raspallar-lo, etc. 

Cosa que augmenta encara més la nostra petjada ecològica, ja que moltes vegades hi ha gent 

que es passa alhora de consumir en coses que la seva mascota no necessita o fins i tot no li 

agrada. El 33% dels enquestats no tenen mascota, però les demés respostes s’han concentrat 

bàsicament en la de més de 300 Euros i les sobrants s’han repartit entre la de 0 a 100 Euros i la de 

100 a 300 Euros.   
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En l’extracció de minerals del sòl es requereix una energia excessiva que els converteix en 

processos molt perjudicials pel medi ambient. Més de la meitat d’enquestats no s’han gastat res en 

joies en els últims 12 mesos, un quart de la gent s’hi ha gastat entre 1 i 50 Euros i un 11% s’hi ha 

gastat entre 50 i 150 Euros. Com a dada positiva podem dir que només un 8% s’hi ha gastat més de 

150 Euros.  
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Les eines de bricolatge i les seves reparacions consumeixen grans quantitats d’energia que moltes 

vegades és fins i tot innecessària. Per això és important evitar comprar moltes eines amb diferents 

funcions si n’hi ha una que les fa totes, intentar utilitzar eines que no funcionin amb energia i fer-les 

servir quan sigui necessari. Pràcticament la meitat dels enquestats no s’han gastat res en eines de 

bricolatge durant els últims 12 mesos. Les demés respostes s’han distribuït d’una forma uniforme 

entre la resposta de 1 a 25 Euros i la de 25 a 100 Euros. Només un 10% dels enquestats s’hi ha gastat 

més de 100% Euros.   
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Moltes vegades la gent compra compulsivament i sense sentit productes de bellesa i bany que per 

a ser fabricats han necessitat molta energia i recursos. Més de la meitat dels enquestats han elegit 

la resposta de que s’han gastat entre 0 i 100 Euros en productes de bany i perruqueria. La segona 

resposta més elegida ha estat la de 100 a 300 Euros amb un 35% i només un 13% dels enquestats 

s’hi ha gastat més de 300 Euros.   
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És molt important reciclar tots els materials, ja que el simple fet de separar les nostres escombraries 

ja està estalviant un munt d’energia i recursos, ja que es gasta més energia i productes en 

l’elaboració de materials nous, que no pas en l’elaboració de productes reciclats. Les respostes 

s’han distribuït molt uniformement, cosa que ens indica que de la gent que recicla (que és un 

percentatge molt elevat respecte tots els enquestats) o converteix les deixalles en adob orgànic ho 

separa tot. Tot i això les deixalles que més es reciclen entre els enquestats són el vidre, el paper i el 

plàstic.  
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4. CONCLUSIONS  
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CONCLUSIONS: 

 

La tesina que he elaborat durant el curs 2009-2010 m’ha apropat cap a un món fins ara 

desconegut per mi en la seva major part; el món de l’ecologia. Vaig plantejar-me aquest treball de 

forma que em servis, a més d’ampliar els meus coneixements culturals, per a disminuir la  meva 

petjada ecològica i fer arribar aquest tema a tots els 

possibles lectors del treball. 

En el Marc Teòric em vaig posar al dia pel que fa 

l’actual situació mediambiental del planeta Terra i com 

hauríem de fer per actuar de forma correcte davant 

aquests esdeveniments. Ens trobem davant d’una 

situació complicada, en la qual l’ésser humà ha estat 

contaminant a nivells extraordinaris, cosa que fins ara 

només ens ha afectat mínimament en les temperatures i 

el desglaç dels pols, però que ens podria afectar a 

escales molt majors ens els següents segles o, fins i tot, 

anys.  

Pel que fa les solucions estan força clares, utilitzar les 

energies renovables i netes i fer arribar el problema a la població, per tal que, mitjançant petits 

canvis en la seva forma de vida, ajudar en l’atur d’aquesta desmesurada forma de danyar al 

planeta Terra. 

El Marc Pràctic d’aquesta tesina es basava principalment en disminuir la meva petjada ecològica 

al planeta. En el Marc Teòric ja m’havia informat de la manera que, amb petits detalls, podia 

disminuir aquesta així que només ho vaig haver de posar en pràctica. Pel que fa el consum de gas, 

electricitat i aigua, vaig efectuar uns canvis concrets en el meu pis, tenint en compte que també 

consta de jardí (aplicació de dispensadors d’aigua, baixar uns graus la calefacció, posar 

bombetes de baix consum, etc) i a més vaig canviar alguns detalls a la meva forma de consumir 

(sempre tancar la llum al sortir d’una habitació, no deixar que l’escalfor s’escapi per algun punt de 

sortida a l’exterior, tancar l’aixeta durant la neteja de dents, etc). Finalment, gràcies als gràfics on 

hi vaig comparar el consum d’abans dels canvis amb el de després, puc donar com a certa una 

de les hipòtesis que em vaig proposar concloent que: sense necessitat de fer obres al meu pis i a 

petits canvis puc disminuir el 10% del meu consum. 

Un altre aspecte a reduir eren les deixalles, que fins al moment mai havia tingut en compte i ni tant 

sols les reciclava. Per això, i gràcies al Marc Teòric, vaig començar a separar les coses i a comprar 

els productes a mides més grans per a consumir menys embolcall. A partir del moment en el qual 

vaig començar a reciclar les meves deixalles, vaig començar a anotar els seus pesos per a veure si 

podia disminuir-los. Finalment vaig poder observar que l’únic contenidor del qual havia aconseguit 

baixar clarament el seu pes era el del rebuig, ja que tots els altres contenidors havien mantingut 

més o menys el seu pes (excepte el del vidre que va pujar força). La meva hipòtesi és que aquesta 

baixada únicament en el del rebuig es deu que a mesura que anava fent el Marc Teòric anava 

aprenent on havia de llençar cada cosa, coses que potser al principi llençava al contenidor del 

rebuig. 
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També em vaig proposar en el meu Marc Pràctic elaborar una enquesta, per a concloure si els 

enquestats vivien d’una forma major a la que el planeta pugui suportar i si estan més o menys 

conscienciats i ja han començat a actuar per a tenir una vida més ecològica. Vaig elaborar 

l’enquesta per mitjà de la web www.facilencuesta.com, que em proporciona una manera força 

fàcil per elaborar-la i distribuir-la mitjançant el correu electrònic. El principal resultat de l’enquesta 

ha estat que el ritme de vida de la població segueix sent massa elevada, encara que ja ha 

començat a posar alguns remeis a aquesta situació.  

Aquesta tesina tenia un objectiu ben clar des del primer moment; el de reduir la meva petjada 

ecològica al medi ambient. Abans de començar el meu Marc Pràctic, la meva petjada ecològica 

era de 3,60 planetes i de 14,41 tones de CO2 per any i la d’ara, després d’efectuar tots els canvis a 

la meva vida, és de 2,09 planetes i de 7,40 tones de CO2 per any. He reduït molt considerablement 

la meva petjada ecològica, i considero un complet èxit el que he aconseguit, ja que realment ha 

costat molt esforç. Tot i això, encara no estic del tot satisfet, i vull reduir encara més la meva 

petjada ecològica posat que només tenim un planeta, però si tothom consumís com jo en 

necessitaríem dos. 

Fer aquest treball m’ha servit per a comprendre en quina situació mediambiental ens trobem i en 

quina forma hem d’actuar per a millorar-la. Amb petits detalls jo ja he reduït molt la meva petjada 

ecològica, així que si cadascú aportés un petit gra de sorra, faríem que el món millorés i que les 

properes generacions el poguessin gaudir en la seva bellesa més gran, no hi ha res com el nostre 

planeta: el planeta Terra.  

http://www.facilencuesta.com/
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5. VALORACIÓ PERSONAL  
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VALORACIÓ PERSONAL: 

 

Des de ben petit que mirava les tesines com una cosa molt llunyana i només pels nens grans de 

l’escola, però ben ràpid ja m’ha tocat fer la meva primera tesina. Des del primer moment em vaig 

sentir emocionat de començar un treball tant important i que m’aportaria tants coneixements com 

pensava. Com que era la primera tesina que realitzava, vaig escollir un tema que m’interessa i que, 

a més, és molt actual, perquè em servis per no deixar passar el temps per fer-ho tot al final. A més a 

més, em vaig marcar un objectiu que realment m’importava i em feia lluitar per aconseguir-ho, 

l’objectiu de reduir la meva petjada ecològica. 

El Marc Teòric se’m va fer molt lleuger, donat que el tema m’interessava i cada vegada en volia 

saber més i no m’importava estar estones llegint llibres que tractaven l’ecologia des de diferents 

punts de vista i m’aportaven coneixements variats. Tot i això, sí que és veritat que en alguns 

moments donats el tema se’m feia monòton però seguia treballant perquè sabia que tot el que 

estava fent  milloraria, encara que molt poc, el nostre 

planeta. 

Per l’altre costat, el Marc Pràctic va resultar realment 

entretingut en el primer moment que vaig tenir ja vaig 

anar a comprar tot aquells objectes que m’ajudarien a 

reduir el meu consum i a informar-me de com podia 

reduir la meva petjada ecològica. Vaig tenir també 

llargues conversacions amb els meus pares per a 

conscienciar-los de en quins aspectes havia de canviar 

la nostra forma de vida i puc afirmar que, realment, 

m’han ajudat a reduir el nostre consum general. 

En cap de les meves proves anteriors havia realitzat cap 

enquesta, així que vaig pensar que seria una bona idea 

fer-les en aquesta tesina ja que el tema m’ho demanava. Com que el tema del treball era 

l’ecologia, vaig trobar molt bona idea fer-les mitjançant Internet, ja que així no les hauria d’imprimir 

una per una. Aquest mètode també em va servir per a distribuir-la a altres països, fins i tot 

continents, cosa que em va semblar realment apassionant, ja que vaig aconseguir un volum 

d’enquestes respostes que superava a les 200.  

A mesura que la tesina anava avançant i anava agafant dades del meu consum, anava veient 

que aquest disminuïa, cosa que em va ajudar molt per a fer l’esforç de concentrar-me en no 

malgastar cap recurs. Al veure també, que hi havia molta gent que es molestava a fer la meva 

enquesta també em servia com a estimulant per a seguir avançant en aquest treball que tanta 

importància tenia per a mi. 

Finalment, puc dir que m’ha encantat la realització d’aquest treball i que l’he gaudit al màxim que 

he pogut, a més he pogut complir el meu objectiu, cosa que m’omple d’orgull. M’agradaria que 

aquest treball em servis per a fer arribar aquest tema a la major quantitat de gent possible i fer-la 

actuar com correspon per fer el nostre món una mica millor.   
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GLOSSARI: 

 

Bauxita: Roca que resulta de la meteorització dels feldspats i feldspatoides sota unes condicions 

ambientals càlides i humides.  

Drenatge: Operació de llevar d'un terreny humit l'excés d'aigua fent que s'escorri per canals, 

canonades, etc. 

Emanar: Escapar-se sota forma de partícules subtils. 

Encunyar: Donar nova forma, aparença. 

Esmorteïdor: Que esmorteeix. 

Esmorteir: Fer menys viva una cosa, menys intensa o violenta.  

Humus: Matèria orgànica del sòl. 

Inert: Reduït a la inactivitat, paralitzat. 

Isolat: Aïllat. 

Lixiviació: Operació d'extracció en la qual hom separa, per mitjà d'un dissolvent, un o més 

components d'un material sòlid. 

Lixiviat: Líquid resultant d'un procés de lixiviació. 

Purí: Fem líquid. 

Segregar: Separar alguna cosa, algun element, d'una mescla, d'un tot.  

Subtil: D'una tenuïtat extrema. 

Turboalternador: Alternador proveït d'un rotor llis, és a dir, sense pols sortints (anomenat turborotor), 

destinat a ésser accionat generalment per una turbina a una gran velocitat.  
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8.1. ENQUESTES: 
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8.2. RECULL DE PREMSA



POWERPOINT I TESINA EN FORMAT ELECTRÒNIC: 


