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DRETS MEDIAMBIENTALS A LA NOSTRA CIUTAT

ACTIVITAT 5:

Instruccions

L’ alumnat haurà de buscar informació, en parelles o en grups, sobre una empresa, un negoci que estigui contaminant alguna zona de la seva ciutat 
(el riu, la platja, el bosc, el camp, l’aire) o d’una ciutat propera. Després hauran de mostrar d’una manera gràfica l’impacte d’aquesta empresa/negoci 
sobre la ciutat. 

Pas 1

En parelles o en grups que expliquin:

• A què es dedica l’empresa o negoci que han escollit? 

• Quins beneficis aporta a la ciutat?

• De quina manera la seva activitat està contaminant/afectant la seva ciutat (a nivell atmosfèric, acústic, de l’aigua, del sòl)?

• Com aquesta contaminació ha afectat a la vida de les persones que viuen a la ciutat i al medi ambient?

Pas 2  (el pas 1 i 2 es poden fer simultàniament)

Mostrar gràficament l’impacte de l’empresa/negoci. Algunes de les opcions poden ser les següents:

• Buscar fotografies de com era la ciutat abans i després de la instal·lació de l’empresa 

• Buscar noticies que parlin dels efectes de l’empresa. 

• Recollir el testimoni d’una persona (un avi/àvia, un veí/veïna, un treballador/a) per exemplificar com ha afectat aquesta empresa/negoci a la 
seva qualitat de vida i al medi ambient

Pas 3

• Què es pot exigir a l’empresa perquè repari els danys comesos?

• Què es pot exigir als poders públics per millorar la situació dels ciutadans?

• Què podem fer nosaltres com a ciutadans per millorar la situació?

Edat: 12+
Duració: 60 min
Objectius: Analitzar els efectes de l’activitat de les empreses en la qualitat de vida a les nostres ciutats i 
com afecta al medi ambient. Reflexionar sobre què podem fer 

El dret a un medi ambient adequat inclou el dret a gaudir d’un 
entorn ambiental segur per al desenvolupament de la persona, 
saludable i amb condicions ecològiques. També recull el deure 
de conservar-lo i l’obligació per part dels poders públics de vetllar 
per una utilització racional dels recursos naturals.

El dret a un medi ambient adequat es deriva d’altres drets com 
el dret a una alimentació adient, el dret a la salut i, fins i tot, el 
dret a la vida. Aquest dret està reconegut en diferents documents 
internacionals com  la Resolució de l’Assemblea General 45/94: 

“totes les persones tenen dret a viure en un ambient adequat 
per la seva salut i benestar”;  a la Declaració de Río sobre Medi 
Ambient i Desenvolupament de 1992, al Protocol de Kioto de 
2005 i a la Declaració Universal de Drets Humans Emergents.

El 19 maig de 1999 el Parlament de Catalunya va aprovar per una-
nimitat la Declaració de Principis sobre Drets Humans i 
Medi Ambient.
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