
Declaració del Consell d'Infants i Adolescents 
de Masquefa

Els infants i adolescents de Masquefa, a través del Consell d’Infants i
Adolescents, hem estat treballant i reflexionant al llarg del curs entorn la
sostenibilitat i la cura del medi ambient al nostre municipi. 
Com a resultat de tot aquest treball hem pensat i recollit un conjunt de
recomanacions i propostes que s’adrecen a tots i els infants i adolescents
del municipi, al conjunt de la ciutadania i als i les responsables de
l’Ajuntament perquè entre totes, i cadascú des de la seva responsabilitat,
contribueixi i ajudi a fer que Masquefa sigui una vila que té cura del seu
entorn i sigui una vila més sostenible.

Presentació



Gaudir dels espais i els entorns verds tenint-ne cura i respecte. 

Moure’ns amb mitjans de transport sostenibles, com amb bicicleta, patinet,

caminant o transport públic, en els nostres desplaçaments. 

Fer un ús responsable de l’energia, com per exemple, no deixar finestres obertes si

la calefacció està encesa o ajustar adequadament el termòstat. 

Evitar, en la mesura que sigui possible, el consum elèctric innecessari. Per

exemple, aprofitant la llum natural dels espais aixecant les persianes, evitar deixar

aparells endollats quan no es fan servir i aprofitant la ventilació natural en

comptes d’obrir l’aire acondicionat. 

Reduir en la mesura que sigui possible el malbaratament d’aigua. Per exemple,

reduint el temps que estem a la dutxa o evitant fer-se banys, rentant els estris de

cuina al rentaplats, evitant deixar l’aixeta oberta quan ens rentem les dents, etc. 

Aprofitar i reutilitzar l’aigua, ja que és un bé escàs. Podem reutilitzar l’aigua

sobrant de la pluja, de la dutxa i de la cuina per altres usos, com fregar el terra,

regar les plantes, etc. 

Fer una compra responsable d’allò que només sigui necessari per a evitar el

malbaratament d’aliments i altres productes.

Comprar sempre que sigui possible a les botigues del poble per evitar els

desplaçaments innecessaris i enfortir el teixit comercial de Masquefa.

Intentar minimitzar els residus que generem en el nostre dia a dia. Per exemple,

utilitzant elements reciclables com carmanyoles o boc ‘nd roll per portar els

esmorzars o berenars, o evitant consumir productes envasats amb plàstic sempre

que sigui possible. 

Col·laborar activament a casa, a l’escola i al poble per tal d’abocar els residus en

els llocs adequats: contenidors, deixalleria, no abocar residus al lavabo, ús de les

papereres, etc. 

Demanem a tots els infants i adolescents que prenguin consciència de la importància
de tenir en el nostre dia a dia actituds sostenibles i de cura del nostre entorn. Alguns
exemples de coses que podem fer els infants i adolescents  són:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Què poden fer els infants i adolescents perquè Masquefa sigui
una vila més sostenible?



Què pot fer l'Ajuntament perquè Masquefa sigui una vila més
sostenible?

Augmentar la presència de verd al poble. Millorant el manteniment dels parcs,
cuidant-ne la vegetació, plantant més arbres, animant a la ciutadania a posar
plantes als balcons, etc. 
Fomentar mitjans de mobilitat més sostenibles. Per exemple, habilitant carrils bici
al llarg de la vila, millorant el transport públic, facilitant la connexió amb les
urbanitzacions, promovent un sistema públic de lloguer de bicicletes i patinets,
etc. 
Augmentar l’ús de materials reciclats, biodegradables i digitals en tots els serveis i
equipaments municipals
Millorar la neteja i el sistema de recollida de brossa tant a les urbanitzacions com
al centre de la vila. Revisant la freqüència de recollida, utilitzant maquinària
ecològicament més eficient, i fent una bona distribució dels contenidors.
Promoure campanyes entre la ciutadania per fer un bon ús dels contenidors i les
papereres. Per exemple, informant amb cartells sobre els residus que van a cada
lloc, o habilitant sistemes de joc o premis per la recollida de residus com es fa en
altres països. 
Evitar el malbaratament d’aigua a les fonts públiques, com per exemple, evitant els

usos de l’aigua amb finalitat decorativa, reduir el cabal de les fonts i fent un bon

manteniment per evitar pèrdues d’aigua. 

Facilitar la reducció del consum d’aigua per part de la ciutadania i els mateixos

serveis i equipaments municipals. Com per exemple, distribuint i instal·lant

sensors i airejadors o aprofitant l’aigua de la pluja.

Promoure que l’enllumenat del poble sigui sostenible. Regulant adequadament

l’horari d’encesa i apagada dels fanals, i instal·lant-hi plaques fotovoltaiques com

a font d’energia.

Promoure campanyes i iniciatives perquè la ciutadania faci un consum

responsable. Posant en valor els comerços del poble, fomentant el comerç de

proximitat i de quilòmetre 0 i evitant el malbaratament d’aliments i altres

productes. 

Construir i adequar espais que puguin actuar com a refugis climàtics. 

Demanem a les persones responsables del nostre Ajuntament que ens ajudin a
aconseguir que puguem viure en una vila més sostenible. Algunes idees i propostes
que ens agradaria que l’ajuntament valorés són:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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El Consell d’Infants i Adolescents de Masquefa, que signa aquesta declaració, ha estat
format al curs escolar 2021/2022  pels següents membres:


