
Pluja d'idees de l'alumnat de la Torre per a la trobada d'infants i joves amb l'alcalde de Torredembarra

6 de març de 2023 a les 10h a la Sala de Plens de l'Ajuntament

ODS IDEES

1 Fi de la probresa Donar la roba que no fem servir perquè altres nens o nenes la puguin aprofitar. 

Organitzar recollides de donacions: roba, menjar... 

Ampliació de les tasques benèfiques organitzades pel poble.

Col·laborar activament amb ONG com Caritas en recollida de roba o altres 

materials de primera necessitat

Generar més treball per part de l'ajuntament

Recollida de diners a través de paradetes. Ajudar a buscar feina. 

Donar més punts per fer donacions.
2 Fam zero Abaratir els preus dels aliments.

Menjar a preu reduit per a les famílies més vulnerables.

Aprofitar els productes frescos que es fan malbé donant oportunitat de recollir-

los al mateix lloc. Per exemple: el forn de pa treu el pa i pastes del dia abans a 

un preu simbòlic, el supermercat treu els produces de caducitat propera...

Participar i promocionar les campanyes de recollida d'aliments que es realitzen a 

diferents comerços del poble

Fer recaptes d’aliments per part de diferents organitzacions

Donar aliments. Demanar als supermercats que donin el menjar 

que va a caducar. Col·laborar als menjadors socials. Organitzar 

recapte d’aliments. Fer horts entre nosaltres.
3 Salut i benestar Menjar més verdura.

Més recursos de salut pública.

Organitzar excursions, bicicletades en família 

Preus accessibles per les activitats esportives i l'ús d'espais esportius municipals 

(piscina, pista atletisme...) 

Conèixer les campanyes de donacions de sang des de les escoles o instituts i 

ajudar a organitzar-ne.

Proporcionar alguns medicaments gratuïtament a gent 

necessitada.

Què puc fer jo pel poble? Què necessito que em faciliti l'Ajuntament? Què vull demanar?



Acompanyament telefònic o presencial a persones que ho 

necessitin. Anar a donar sang o promociona les donacions. 

Promoure donacions d'òrgans. Acompanyar a la gent que ho 

necessiti, a fer esport. Ajudar a portar la compra a la gent gran. 

Fer manifestacions per millorar la sanitat pública. Organitzar 

petites maratons.
4 Educació de qualitat Més tipus de BAT, algun cicle formatiu més i Universitat

Centres de reforç més econòmics.

Implicar-me més en l'estudi i en fer els deures.

Utilitzar els recurosos del poble per tal d'accedir a la cultura (bilblioteca, Cal 

Bofill...)

Millorar l’ensenyament de l’anglès, més facilitat per estudiar a l’estranger. 
Digitalitzar més. Cadires més ergonòmiques
Intercanvi de llibres. Crear una borsa de professors de repàs entre nosaltres.

5 Igualtat de gènere Respectar els drets de les dones. Defensar la igualtat d'oportunitats.

Respectar a tothom, sigui quin sigui el gènere o la identitat sexual.

Denunciar videos i continguts masclistes a les xarxes socials.

Promoure la participació a xerrades divulgatives.

Fer rètols/cartells de conscienciació.

Denunciar agressions o situacions de discrimació que es puguin donar al nostre 

entorn. 

Evitar comentaris sexistes ("piropos").

No permetre actituds/comentaris ofensius per part de companys, familiars, 

amics...

Promoure xerrades a les escoles o instituts per conscienciar a petits i grans

Més seguretat a les festes del poble

Fer tallers i xerrades entre nosaltres.

6 Aigua neta i sanejament

Preparar-se per la sequera i trobar els nous mètodes d'abastiment. Tancar 

l'aixeta quan ens dutxem o rentem cara i mans.

Renovació i augment de les fonts d'aigua potable.

Campanya de sensibilització del consum i l'estalvi de l'aigua, també amb 

estratègies de reaprofitament. Casa: dutxa i electrodomèstics. Centre: WC

No fer us de mangueres, millor cubetes d'aigua.

Fer xerrades a l'escola sobre l'aigua

Tenir més control de les aixetes i cisternes dels lavabos dels centres educatius

Divulgació de bones conductes mediambientals
7 Energia neta i assequible Més plaques solars a les escoles i edificis públics.



Reprogramar  el temporitzadors dels fanals del carrer perquè gastin menys i 

sobretot perquè no quedin encesos de dia.

Apagar la llum quan no sigui necessària.

Renovar bombetes i elements de més consum dels espais municipals
No malgastar recursos, utilitzar transport públic i bicicleta, i utilitzar més la llum solar.

8 Treball digne i creixement ecònomic Denunciar els casos de feines no regularitzades.

Recolzar les famílies nouvingudes al poble i fer un seguiment de la seva vida 

laboral

Recol·lecta de diners per més locals per les entitats.Oferir assessorament els treballadors nouvinguts.

9 Industria, innovació, infraestructures

Club amb un local per a nens i nenes de C. Superior i de l'ESO per poder passar 

la tarda: jugar a jocs de taula, escoltar música o ballar... amb la possibilitat de 

comprar begudes, berenar...

Parc amb diferents zones: skate, bicicletes, pista de bàsquet i futbol... ben 

il·luminades i tancades per no perdre la pilota.

Més lavabos públics. 

Acabar les els projectes començats abans d'iniciar-ne nous. Ex: Sala del Mar i 

piscina municipal

Crear un banc de mobiliari de reciclatge

10 Reducció de les desigualtats

Fer una botiga de segona mà, on els diners que es recullen siguin per alguna 

associació

Deixar/llogar terra perquè la gent pugui fer el seu hort

Punts d’informació sobre la igualtat, Manifestacions a favor de la igualtat
11 Ciutats i comunitats sostenibles Millorar la senyalització , el carril bici i posar un bicing.

Carril Bici per anar a les escoles o als instituts. 

Anar a l’escola caminant, en bici o en transport públic.

Gravar un vídeo informatiu de per què cal llençar la brossa al lloc corresponent. 

Informar mitjançant l'app de TDB quan veiem alguna cosa que podem millorar. 

Contenidors d'intercanvi. Donar més vida al poble, pintant els bancs amb 

dissenys de l'alumnat.

Participar en la construcció d'un parc o zona verda.

Transport sostenible: bicicletes i patinets comunitaris.

Millors horaris en transport públic urbà i interurbà i incorporar busos elèctrics o híbrids.

Més papereres de recollida selectiva en bon estat i sancions per als qui no les 

facin servir.

Millorar la neteja dels carrers.

Construcció de més pipicans.

Ampliar la freqüència del transport públic per reduir els desplaçaments privats en 

cotxe



•        Conservació i millora de parcs i jardins de Torredembarra (algun parc, ben 

cuidat al començament, s’ha anat degradant i ara no està en bon estat). Parcs: a 

l’hora de tutoria, els alumnes, assessorats per un tècnic (jardiner?) municipal, 

podrien anar a diferents parcs per treballar-hi, netejar, tenir cura de plantes i 

arbres...

Plantada d'arbres

Crear punts de reciclatge

Utilitzar transport sostenible

Buscar informació d’altres països i divulgar-la al nostre.
12 Consum i producció responsables Cuinar només ho necessari i no malbaratar aliments.

No comprar coses innecessàries.

Comprar a les botigues del poble.

Reduir l'ús de les ampolles de begudes i posar màquines que retornnin els diners del embàs.

Creació de xarxes d'intercanvi de productes per evitar l'excés del seu consum

Fer vídeos promocionals per promoure el consum responsable
13 Acció climàtica Separar més i reciclar.

Reduir i reutilitzar fulls de paper.

Fer tallers de reciclatge. Per exemple: fer jocs amb elements reciclats.

Crear grups de voluntariat per anar a recollir els plàstics de la platja.

Posar a les places més zones d'ombra.

Creació de més zones verdes amb vegetació variada on poder passejar i 

descansar

Dotar les escoles de més arbrat, zona verda i ombra

Concienciació al poble amb ajuda del GEPEC. Fer jornades d'ajuda al medi 

ambient on l'ajuntament proporcioni espais i on els regidors i membres de 

l'ajuntament hi participin activament i sense la intenció de fer campanya, només 

pel planeta.

Plantar arbres. Neteja de platges i boscos

14 Vida submarina

Fer una campanya (amb cartells, cançons…) de conscienciació perquè la gent 

no embruti el mar. Campanya per recollir brossa a la platja.

Recollir brossa de la platja.

Aprofitar les entitats ecològiques del municipi per tal que ens ensenyin què 

podem fer per a millorar 

Fer vídeos promocionals perquè l’aigua sigui neta. 
Fer vivers de plantes aquàtiques. 
Fer immersions per netejar el fons marí a través d’empreses especialitzades

15 Vida terrestre Plantar més arbres.

Cuidar plantes.



Plantar plantes i arbres on no n'hi ha.

Conèixer i fomentar el bon ús d'espais com el bosc ila platja.

Actuacions la zona de les platges:

- Neteja de residus per part de l’alumnat

- Sol·licitud de més papereres i que estiguin més properes a la zona de 

banyistes.

- Rètols informatius sobre on dipositar els residus.

- Vigilància a la platja, no només al passeig.

- Més multes als infractors.

- Campanya de conscienciació a la població.

Plantació d'arbres popular. Fer participar al poble de l'acció que emprenem. 

Col·laboració amb la Sinia i el GEPEC.

Posar cartells als boscos per prevenir els incendis. Netejar els boscos.

Plantar arbres. Creació d’ecosistemes

16 Pau, justicia i institucions sòlides Informar-se i assessorar-se sobre temes problemàtics. 
Fer xerrades sobre els drets humans

17 Aliances per a aconseguir els objectius Promocionar, des de l'ajuntament, les escoles i els instituts, associacions

que milloren l'estil de vida i proporcionen als infants i joves noves maneres 

 de veure el món i de cuidar-lo. Cap i Cua, GEPEC, Escoltes...

Buscar la unió amb altres instituts d’altres pobles i ciutats


