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Apnal demana 
acció front  
els residus 
d’envasos

VINARÒS

REDACCIÓ 
VINARÓS

Apnal-Ecologistes en Acció de 
Vinaròs considera «urgent i ne-
cessària una acció política i so-
cial per a acabar amb les pro-
blemàtiques dels residus d’en-
vasos que causen tants proble-
mes ambientals i per la salut». 
Des del col·lectiu asseguren, 
dins d’un ampli document de 
peticions, que n’hi ha que se-
guir el màxim possible les 
«quatre erres de l’ecologisme: 
reduir, reutilitzar, recuperar i 
reciclar», encara que porten 
més enllà la seva reivindicació 
i expressen que «si ens actualit-
zem caldria parlar de set erres: 
reflexionar, rebutjar, reduir, 
reutilitzar, reciclar, redistri-
buir i reclamar». H

Reforestació 
d’espais 
durant tot el 
mes de febrer

BARRANC DELS HORTS

REDACCIÓ 
CASTELLÓ

Amb motiu del Dia de l’Arbre a 
la Comunitat i durant el mes 
de febrer, la Conselleria d’Agri-
cultura, Desenvolupament Ru-
ral, Emergència Climàtica i 
Transició Ecològica ofereix 
plançons de diferents espècies 
forestals per a realitzar refores-
tacions a tot el territori.  Així, 
s’han donat a la Fundació 
Caixa Castelló plançons d’au-
rons (Acer monspessulanum) per a 
realitzar una plantació, en el 
seu bosc centenari del Barranc 
dels Horts, que enguany, per 
les circumstàncies sanitàries, 
ha sigut simbòlica i sense parti-
cipació ciutadana. H

Nous encontres mediambientals 
per a docents de tota la província 
b La Xarxa de Centres 
per la Sostenibilitat de 
Castelló programa una 
cita mensual fins a juny
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CASTELLÓ

M
és de 80 professors i 
mestres de tota la pro-
víncia de Castelló han 
participat en les últi-

mes reunions organitzades per la 
Xarxa de Centres per la Sostenibi-
litat de Castelló, un grup de do-
cents amb l’objectiu de coordinar, 
proposar i compartir experiències 
per tal d’apropar als alumnes a la 
natura i d’aportar recursos educa-
tius útils.  Des del començament 
de l’any acadèmic ja s’han desen-
volupat sis sessions virtuals i fonts 
de la Xarxa confirmen que està 
previst que es duguen a terme 
quatre més fins a la finalització 
del curs. «La idea és generar nous 
estímuls per als docents, mantin-
dre’ns actius, en contacte i reivin-
dicar les visites a les zones natu-
rals com a llocs educatius segurs 
front a la actual  pandèmia de co-
ronavirus», diu el col·lectiu. 

 
TORREBLANCA / Dins de la planifi-
cació periòdica anual de la Xarxa 
de Centres per la Sostenibilitat de 
Castelló ha participat com a enti-
tat convidada l’Espai Natura de 
Torreblanca, amb la presentació 
de les seues ofertes formatives. So-
nia Monferrer, tècnica de la Fun-
dació Global Nature, s’ha encarre-
gat de mostrar recentment les di-
ferents alternatives per al disseny 
d’un programa d’educació am-
biental a mida dels escolars. 

33 A causa de la pandèmia, les cites són virtuals i pretenen convertir l’educació ambiental en eina per als docents. 

MEDITERRÁNEO

RECURSOS PER A L’EDUCACIÓ EN VALORS SOSTENIBLES

b Més de 80 mestres   
i professors han 
participat en les 
últimes cites virtuals

Visitar un equipament és la 
primera opció. Fer un dia d’activi-
tats organitzades en les instal·la-
cions de Torrenostra ajuda a que 
els alumnes tinguen contacte 
amb el medi. «Córrer a l’aire lliu-
re, descobrir espècies, olorar plan-
tes u observar pardals fa que grans 
i menuts desperten els seus sen-
tits i siguen capaços d’apreciar la 
natura», descriu Monferrer.   

Així mateix convida als caste-
llonencs a «inscriure’s en projec-
tes ambientals que ja estan en 
marxa o a crear els seus propis 
reptes. Exemples d’això són els 
horts de biodiversitat o el LIFE Pa-
ludicola que treballen temes 
transversals dins de l’aula».  Tots 
els docents que vulguen formar 
part de la Xarxa poden dirigir-se al 
següent correu electrònic:             
centresxscs@gmail.com. H33 Els horts de biodiversitat, una de les activitats que es proposen als cursos.

1 DESCOBREIXEN UN NOU RÈPTIL  

La nova espècie és un camaleó amb una 
longitud corporal de 13,5 mil·límetres.

3 AUGMENT DELS GASOS CONTAMINANTS  

Les concentracions de diòxid de nitrogen 
van augmentar en l’últim trimestre de 2020. 

2 IMPULS A LA SOSTENIBILITAT  

Creen el nou Consell Empresarial Espanyol 
per al Desenvolupament Sostenible.


