Nota de premsa
Terrassa, 17 de març de 2014

Quatre escoles de Terrassa reben el distintiu
d’Escola Verda
Altres quatre escoles de la ciutat l’han renovat

Les escoles Santa Teresa de Jesús, Mare de Déu del Carme, Delta i El Cingle, van
rebre el passat dissabte el distintiu que les acredita com a Escoles Verdes en un
acte celebrat al Teatre Nacional de Catalunya. Quatre centres més: Roser
Capdevila, França, El Vallès i l’Institut Can Jofresa, van rebre la renovació del
distintiu, reafirmant la tasca desenvolupada al llarg d’aquests anys, des de la seva
obtenció, l’any 2011. A l’acte de lliurament, en el que també es va celebrar el 15è
aniversari del programa d’Escoles Verdes, va assistir-hi la regidora de Medi Ambient
i Sostenibilitat, Eva Herrero. Més de 600 escoles de Catalunya ja tenen aquest
distintiu i estan compromeses amb la sostenibilitat.
Aquests centres s’han integrat a la Xarxa d’Escoles per a la Sostenibilitat de
Terrassa (XEST), de la que formen part els Serveis de Medi Ambient i Sostenibilitat i
Educació de l’Ajuntament, el Centre de Recursos Pedagògics dels Serveis
Territorials d’Educació de la Generalitat de Catalunya, el Departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, i dinou centres de diferents nivells
educatius. El fet que més escoles rebin el distintiu i formin part de la XEST, demostra
el compromís d’aquests centres amb la sostenibilitat ambiental, ja que per a obtenirlo cal un treball de dos anys, el primer per a fer una diagnosi del centre i el segon per
a aplicar mesures concretes.
El Plenari de la XEST es reuneix cada dos mesos i aprova un Pla de Treball bianual
on es determinen les línies d’actuació a seguir per tots els seus membres. Al llarg
d’aquests anys la Xarxa ha activat diferents accions conjuntes, com la Setmana del
Medi Ambient, la Setmana de l’Energia, o la Setmana de la Prevenció de Residus.
També ha activat diferents seminaris de formació pel professorat i equips directius
com: “Estalvi i eficiència a l’escola” i “Prevenció i gestió de residus a l’escola. Eines i
recursos”. D’altra banda, diversos centres de la Xarxa participen en el projecte
cooperatiu “50 - 50 Escoles”, promogut per l’Ajuntament de Terrassa amb l’objectiu
de reduir la despesa energètica.
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Escoles actuals amb distintiu d’Escola Verda:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El Vallès
França
Roser Capdevila
Institut Can Jofresa
Vedruna-Vall
Serra de l’Obac
Santa Teresa de Jesús
El Cingle
Delta
Mare de Déu del Carme

(2011)
(2011)
(2011)
(2011)
(2012)
(2012)
(2014)
(2014)
(2014)
(2014)

Escoles integrades en la XEST amb distintiu de fora del municipi:
•
•

Rossella de Viladecavalls
Font de l’Orpina de Vacarisses

(2012)
(2012)

Escoles en procés d’obtenció del distintiu integrades en la XEST:
•

Tecnos

Escoles sense distintiu integrades a la XEST:
•
•
•
•
•
•

Ponent
Institut Terrassa
Institut Ègara
Llar d’Infants Núria
Martí
Bressol Municipal Vallparadís

Podeu trobar més informació sobre la Xarxa d’Escoles per a la Sostenibilitat de
Terrassa (XEST) i sobre la Xarxa d’Escoles per a la Sostenibilitat de Catalunya a la
pàgina web del Servei de Medi Ambient: www.mediambient.terrassa.cat.
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