Tingues el calendari a punt...

Vénen dies assenyalats!

22 d’abril

Dia Internacional
de la Terra

Podeu consultar informació
sobre aquesta efemèride aquí:

https://www.sostenible.cat/acte/dia-de-la-terra
https://www.earthday.org/
https://www.un.org/es/observances/earth-day

Us compartim activitats, idees, vídeos i propostes per
celebrar i ser més conscients de la nostra acció.

Què podem fer protegir
la nostra terra i frenar el canvi climàtic
Quan es tracta de respondre davant la crisi climàtica, necessitem que cadascú
faci el que pugui, tan si és molt com si és menys, de vegades o sempre, cada
dia o de tant en tant. Tot el que fem importa, totes les persones podem
treballar en les solucions que necessitem, ja sigui a nivell casolà, de comunitat
o nacional.

a casa

comunitat

nacional

internacional

Hi ha molts hàbits que podem tenir a casa i que donen una
resposta efectiva davant el canvi climàtic. Us deixem algunes
idees aquí.
A nivell de barri, hi ha iniciatives per respondre al canvi climàtic.
Sobre emissions C02, horts urbans, etc. Podeu trobar i fer recerca
de quines accions teniu al vostre entorn o al vostre ajuntament.
Hi ha moltes iniciatives estatals sobre fauna, flora, emissions,
forestals, etc. La confederació ecologistasenacción.org “realitza
campanyes de sensibilització, denúncies públiques o legals contra
aquelles actuacions que malmeten el mediambient, i, alhora,
elabora alternatives concretes i viables en cada àmbit en el que
desenvolupa la seva activitat”.
Hi ha reaccions internacionals i respostes individuals a solucions
internacionals en relació a la crisi climàtica. Podem fer moltes
coses, com més opcions tinguem, més diversa i resilient serà la
nostra resposta col·lectiva.

Propostes per commemorar aquesta data...

Documentals (I)

Projecció de THE STORY OF PLASTIC i debat el dia 22 d'Abril, el dia de la terra.
Et convidem a viure'l en exclusiva. Podeu veure el tràiler aquí.
En aquests moments, més que mai és fonamental garantir que s'escolti la veu dels i les activistes i la
informació silenciada per a fer front a les grans petrolieres i les empreses que perpetuen la crisi del plàstic.
Les històries i el cinema tenen aquesta capacitat de salvar les divisions i unir-nos com a part d'una cosa més
gran que nosaltres per a connectar-nos i crear empatia en temps difícils.
El documental LA HISTÒRIA DEL PLÀSTIC mostra una mirada radical de la crisi provocada per la contaminació
plàstica de la humanitat i l'efecte mundial que té sobre l'estat del nostre planeta i les persones que l'habiten. El
documental és també una eina per a fomentar la connexió, iniciar el diàleg i generar acció.

Per a formalitzar aquesta invitació és important:
 Confirmar a través d'aquest formulari que estàs interessat a veure el documental
 T'enviarem l'enllaç per a visionar el documental
 La projecció no és pública: No has de compartir ni fer públic l'enllaç que t'enviem ja que
hi ha un límit de persones assistents i de visionats. Si aquest límit s'excedeix
automàticament s’aturarà i desapareixerà la projecció.

Promogut per l’associació dia de la terra (Reserveu el vostre lloc online)

Propostes per commemorar aquesta data...

Documentals (II)

Projecció de EARTH DAYS: THE SEEDS OF A REVOLUTION - Els Dies de la Terra;
les Llavors d'una revolució (subtitulada).
Podeu veure el trailer aquí (en versió original anglès).

Dia: 22 d’abril de 21, a les 10 del vespre
On: en el canal de YouTube del Dia de la Terra.
El film va ser estrenat fa 10 anys, en una sessió organitzada per l’associació Dia de la
Terra, a l’auditori de La Pedrera.

Promogut per l’associació dia de la terra (Reserveu el vostre lloc online)

Propostes per commemorar aquesta data...

Lectures en línia

A continuació hem volgut destacar una lectura ben lleugera sobre biodiversitat i una altra de
completa per aquelles persones que vulgueu aprofundir en la sostenibilitat urbana i local

“Treinta y pico curiosísimos temas
de conversación con la
biodiversidad como protagonista”

“Libro verde de sostenibilidad
urbana y local en la era de la
información” Rueda, S.

Disponible a: clica aquí.

Disponible a: clica aquí.

Recull de textos i frases significatives
acompanyades de dades anecdòtiques
extretes de diverses fonts documentals.
Per exemple, expliquen que si
desapareguessin les abelles, la vida es
faria gairebé impossible; diuen també que
els dispositius d’infrarojos que permeten
a alguns teclats, impressores o ratolins
comunicar-se amb els ordinadors, estan
inspirats en l’òrgan sensorial de la serp de
cascavell.

Document molt complet que pretén ser
un marc conceptual que recull principis,
objectius, directrius i mesures que
permetin avançar en la direcció d’una
major sostenibilitat urbana i local.

Propostes per commemorar aquesta data...

Fires online i altres activitats

Fira pel Dia de la Terra virtual
Dia: diumenge 25 d'abril, al llarg de tot el dia
On: canal de YouTube del Dia de la Terra.
Reserva't el dia per seguir les activitats de la Fira!

Altres activitats
Crear una menjadora per ocells
amb unes oueres i després
alimentar-los.
Promogut per Centre cívic Cotxeres Borrell
Descarrega’t la imatge: clica aquí

Podeu trobar altres propostes que ens
facilita Aula Ambiental

