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0. El repte a resoldre 
 
Aquest treball forma part de la nostra participació a la 
competició internacional First Lego League què entre d’altres, 
ens demana que busquem solucions a problemes reals del 
món. 
 
El repte a resoldre enguany ha estat “Les connexions 
climàtiques”. El què se’ns va demanar: 
 
Identificar un problema climàtic real del món 

Identificar un problema que afecti a la nostra àrea, analitzar 
la informació climàtica sobre aquest problema i descobrir què 
s’està fent a la nostra comunitat per a resoldre’l. 
Trobar altra comunitat al món que tingui el mateix problema 
i identificar les solucions en les que ells estan treballant. 
 
Crear una solució innovadora 

Considerar totes les possibles solucions als problema climàtic 
escollit i quin pot ser el seu impacte. Parlar amb experts per 
conèixer les solucions què s’estan desenvolupant actualment. 
Cal fer les pròpies connexions climàtiques creant una solució 
innovadora que es pugui aplicar en ambdues comunitats i 
que pogués ser adoptada per altres comunitats addicionals 
amb situacions similars. 
 
Compartir les investigacions i solucions 

Un cop realitzada l’ investigació i desenvolupada una solució, 
A compartir-la! Cal utilitzar tot el què s’ha aprés per a crear 
consciència sobre el problema i promoure la seva solució. 
 
Decidir què i com exposar als jutges 

El temps amb què comptem per exposar el nostre treball als 
jutges de la First Lego League és de només cinc minuts. Així 
doncs,  cal seleccionar acuradament la informació a 
transmetre. És molt difícil resumir la feina d’uns quants 
mesos en només cinc minuts. 
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 1. Anàlisi climàtic 
 
Espanya és un país de clima mediterrani: semi àrid i 
irregular. Els hiverns no són molt freds, i els estius, 
calorosos. Plou poc i de manera irregular. 
 
La irregularitat pròpia del nostre clima s’està intensificant. El 
clima ha variat sempre, però actualment està canviant a un 
ritme més accelerat que mai. És el CANVI CLIMÀTIC. 
 
Els efectes s’estan notant: 

� Augment de les temperatures 
� Augment i intensitat dels períodes de sequera 
� Pluges violentes què provoquen inundacions 
� Pèrdua de glaceres 
 
Això agreuja l’aridesa del nostre clima i afavoreix la 
desertització. En el cas del nostre país, la mala gestió dels 
recursos agreuja el problema: el 40% del territori espanyol 
està afectat per processos d’erosió i degradació del sol. 
 

La previsió 

Es preveu que aquests efectes s’agreujaran: que les 
temperatures augmentin encara més, què les onades de 
calor i les sequeres siguin cada cop més freqüents. 
 

augmenta

l’irregularitat
del nostre clima



5 
 

 2. Identificació del problema 
 
La causa principal del canvi climàtic és l’emissió excessiva de 
gasos d’efecte hivernacle provocada pel model de 
desenvolupament malbaratador basat en la crema de 
combustibles fòssils. 
 
Espanya és el país industrialitzat que més s’allunya de 
complir el compromís de Kyoto: les nostres emissions estan 
avui un 52% per sobre d’aquest compromís. 
 
 
 
Les solucions per a protegir-nos i/o adaptar-nos a aquests 
impactes impliquen la major part de les vegades consumir 
energia i per tant, entre gasos d’efecte hivernacle, tot 
agreujant el problema: 

� Ús d’aparells d’aire condicionat per a combatre la calor. 

� Construcció d’embassaments, captació d’aigües 
subterrànies i construcció de dessaladores, però quasi bé 
un 20% de l’aigua captada es perd en la xarxa de 
subministrament.  

� Transvasaments entre rius que moltes vegades serveixen 
per a mantenir cultius de regadiu en zones seques i 
instal�lacions com camps de golf. 

� Fabricació de neu artificial per a mantenir el nostre oci 
encara que no hagi neu natural. 

� Consumim aigua embotellada perquè la de l’aixeta està 
tractada amb productes químics i té mal sabor, però 
l’aigua embotellada genera fins a 600 cops més CO2 que 
la de l’aixeta. 

 
 
 
 
 
El CO2 no és el gas d’efecte hivernacle més potent, però sí el 
més abundant (80% del total a la atmosfera). 
 
La idea de capturar-lo i emmagatzemar-lo no és nova, hi ha 
projectes que pretenen aconseguir-ho utilitzant energia. 
Pensem que aquesta no és una bona opció: no té sentit 
desfer-nos CO2 emetent CO2. 
 
 
 
 
 
Es arbres absorbeixen CO2 de manera natural gràcies a la 
fotosíntesi, i l’emmagatzemen a les seves arrels, tronc i 
fulles en forma de carboni, tot alliberant oxigen a 
l’atmosfera. Però la vegetació necessita aigua, i al nostre 
país tenim problemes de sequera. 

emetem
masa
CO2

peró
necessitem

energia

capturar i soterrar
el CO2

és la solució
NO

plantem
arbres!
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3. El problema a la nostra ciutat 
 
L’Hospitalet de Llobregat és una ciutat que limita amb 
Barcelona. És la segona ciutat més poblada de Catalunya: 
264.404 habitants. 
 
Les nostres emissions, segons dades proporcionades per 
l’Àrea de Medi ambient del nostre ajuntament, són de 
1.400.000 de T equivalents de CO2/any. 
 
Espai per a plantar més arbres hi ha poc, la densitat de 
població és una de les més elevades d’Europa (21.169 
hab/km2). Quasi tota la superfície està urbanitzada, només 
un 13,5% (170,52 hectàrees) correspon a zones verdes. 
 
 
Pràcticament no queden espais naturals i els que queden són 
residuals, tant que molta gent no els coneix: 

� Un petit tram de riu Llobregat, bastant deteriorat i sense 
accés peatonal. 

� Una resta de zona agrícola, 25 hectàrees de propietat 
municipal, envoltada d’indústries i autovies. Aquesta zona 
serà urbanitzada i aviat desapareixerà. 

 

ón ???
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El nostre ajuntament treballa a favor del medi ambient … 

 
 
Quant a la vegetació: 
 
� S’ha realitzat un inventari de tota la vegetació i la fauna de la ciutat com a primer pas per a 

aconseguir la seva gestió sostenible. 
 

� Es realitzen campanyes d’educació ambiental per donar a conèixer els nostres espais 
naturals. 

 
� Existeix un projecte per a restaurar el bosc de ribera a la zona del riu Llobregat, així com 

l’accés a aquesta zona, actualment molt difícil. 
 
� Donats els problemes de sequera, cada cop es planten menys arbres per tal de reduir les 

necessitats d’aigua de rec. 
 
 
Quant a l’aigua necessària per al seu manteniment: 
 
� La nostra ciutat va ser una de les primeres a l’àrea metropolitana de Barcelona en utilitzar 

aigua subterrània no potable per al manteniment de la vegetació i la neteja viària. 
 

� Les furgonetes de neteja viària són vehicles elèctrics que es carreguen a la central 
fotovoltaica municipal del Parc de Sanejament. 

 
� Quant a l’aigua de consum humà, el nostre ajuntament va posar en marxa la campanya 

“l’Hospitalet estalvia aigua” què ha permès reduir el nostre consum de manera important 
aquests darrers anys. 

 
 
 
… Però observem punts febles en la gestió municipal 

 
 
� La majoria dels arbres als carrers són plàtans d’ombra, arbres molt poc adequats per què 

necessiten molt manteniment, molta aigua i el seu pol�len provoca al�lèrgies. 
 

� No es té en compte la capacitat de captació de CO2 de les espècies que es planten. 
 
� Aprofitar l’aigua subterrània necessita un important consum d’energia: es bombeja fins a uns 

dipòsits, on es bombeja per a extreure-la i carregar els camions-cisterna, els quals necessiten 
combustibles fòssils per transportar-la fins a on es necessita (només hi ha dos pous a tota la 
ciutat). 

 
� L’aigua de pluja no s’aprofita. Es condueix a la xarxa de clavegueram i, juntament amb les 

aigües residuals, es depura i es verteix al mar. Aquesta aigua no és apta per al consum 
humà, però si per a la vegetació, inclús per a alguns usos domèstics (inodors, rentadores …) 

 
� La pressió urbanística és molt gran, la nostra ciutat no té espai per créixer i una part de la 

zona agrària s’urbanitzarà aviat. 
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 4. La nostra solució al problema 
 
4.1. Màxima captura de CO2 
 
Amb aquest projecte pretenem capturar el CO2 emès a la 
nostra ciutat creant boscos als únics espais lliures de què 
disposem: els espais residuals als nusos de les autovies. 
 
Aquests arbres, a més de capturar CO2, farien de pantalla 
visual i sonora, barrera natural que separaria el tràfic dels 
edificis. 
 
Hem mesurat la superfície amb què comptem utilitzant el 
programa Hospigràfic. De manera aproximada, aquesta 
superfície és de 400.000 m2. Considerant 15 m2 de terreny 
per arbre, corresponen a uns 25.000 arbres. 
 
 
 
 
 
 
 
Segons l’estudi de la universitat de Sevilla “Los sumideros 
naturales de CO2”, l’arbre autòcton amb més capacitat de 
captura de CO2 és el pi blanc: 48.870 kg de CO2 capturat per 
arbre i any. 
 
El pi blanc és un arbre perenne, per la qual cosa la captura 
de CO2 es realitza durant tot l’any, encara què és major a 
l’estiu. És molt resistent, suporta bé la contaminació, el vent, 
les gelades i la sequera. Les seves necessitats d’aigua són 
mínimes i s’adapta als climes àrids. 
 
 
 
 
Segons els nostres càlculs, 25.000 pins blancs poden 
capturar 1.200.000 T de CO2/any. 
 
No és suficient, ja què això només representa el 85% de les 
nostres emissions. Aquesta actuació hauria d’estar 
acompanyada de mesures per reduir el nostre consum 
d’energia i per tant, d’emissions. 
 
 
 
 
 
4.2. Augment de l’eficàcia de la vegetació urbana 
 
El 15% restant de les nostres emissions s’hauria de capturar 
entre tots els arbres dels carrers i els parcs de la ciutat. 
 
El problema dels arbres a la ciutat és doble: necessiten aigua 
i hi ha poc espai per a les arrels (el subsòl està ocupat per 
túnels de metro, clavegueram, ...). 

ón ???

aquí

400 000 m2

25 000 árbres

25.000 arbres

quant CO2

poden capturar

és
suficientNO !

1.200.000 T/any

plantem
més

als carrers
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 Quant a l’aigua: 

� A L’H la pluviometria és de 591,2 L/m2, y la mitjana és de 
88 dies de pluja l’any. 

� Us d’aigua per a manteniment de la vegetació i la neteja 
viaria: 0,95 Hm3/any 

� Recursos renovables d’aigua: 6,7 Hm3/any (pluja – 
evapotranspiració) 

 
 
 
 
 
Amb aquestes dades traiem la següent conclusió: 
 
Aigua hi ha, i de sobres, per a mantenir i augmentar l’arbrat 
a la nostra ciutat: l’aigua de pluja. El problema és que s’ha 
de captar durant 1/4 part de l’any y emmagatzemar-la per 
poder-la utilitzar durant les altres 3/4 parts de l’any. 
 
 
 
 
 
A més, el terreny no pot aprofitar l’aigua quan plou perquè 
està cobert per paviment impermeable. Tota l’aigua de pluja 
va a la claveguera i no s’aprofita. 
 
Però utilitzant paviments permeables, aquesta aigua pot 
filtrar-se al terreny. Hem pres com a referència els productes 
i solucions de l’empresa australiana Atlantis. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El nostre projecte s’hauria de poder aplicar a tots els carrers 
de la ciutat. Per tal d’estudiar-lo de manera controlada hem 
escollit un espai emblemàtic de la ciutat: la Rambla. 

hi ha
aigua

SI

PROBLEMA !

només plou

88 dies / añy

la tecnologia
per aprofitar
l’aigua de pluja
existeix

Usem-la 
a

la Rambla



10 

 

 
 
 
 
 

Hem consultat amb el nostre ajuntament la possibilitat 
d’augmentar la vegetació a la Rambla. Ens ho han 
desaconsellat, perquè és un espai problemàtic: el túnel del 
metro passa just per sota i no hi ha prou espai per les arrels 
dels arbres al passeig central. Alguns inclús, s’han hagut de 
plantar en jardineres. 
 
Després de pensar els pros i els contres vam decidir no fer 
gaire cas al consell que ens van donar els tècnics de Parcs i  
Jardins de no estudiar el problema a la Rambla: si hi ha un 
problema a la Rambla, ha d’haver una solució. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El problema és que la zona amb menys terreny sobre el túnel 
del metro és justament la zona peatonal, en la qual estan la 
majoria dels arbres. Els cotxes tenen dues vies molt amples 
als laterals, on hi ha més terreny perquè el túnel té secció 
circular. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proposem passar els cotxes al centre del carrer, i els peatons 
i els arbres als costats. L’aparcament en bateria i el carril bici 
separant els cotxes dels peatons. D’aquesta manera els 
arbres tindran més profunditat de terreny i creixeran més 
sans. A més, la barrera visual i sonora serà més efectiva, 
donaran més ombra i humitat a la zona dels edificis. 
 
Al centre, separant els dos sentits de circulació, una mitjana 
elevada (jardinera) amb arbustos autòctons. Captaran poc 
CO2, però l’aspecte visual serà més agradable. 
 
Com que els carrers tenen guals per a què els cotxes puguin 
entrar als pàrquings, la zona de vorera que toca els edificis 
ha de permetre que aquests cotxes puguin passar (circulació 
lenta i restringida). 

mala 
idea
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4.3. Sistema de captació i aprofitament de l’aigua de 
pluja 
 
Per a captar l’aigua de pluja proposem: 

Una franja de terra, amb gespa resistent i arbustos entre els 
arbres. 

Llambordes amb gespa a les juntes per a què l’aigua de pluja 
es filtri al terreny a les zones peatonals i de pas de cotxes als 
pàrquings. 

Mantenir el paviment impermeable a la calçada, aparcament 
i carril bici, per qüestions de comoditat i seguretat, i per a 
protegir el túnel del metro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una xarxa de conductes permeables que absorbeixin l’aigua 
que sobri al terreny quan plogui. A mida que el terreny es 
vagi assecant, la absorbirà d’aquests conductes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’excés d’aigua hauria de ser conduit pels conductes 
permeables fins a un dipòsit. 
 
Si aquest dipòsit fos superficial, en forma d’estany, la gent 
podria apreciar l’actuació, veient com s’omple o es buida en 
funció de l’època de l’any. Proposem construir-lo al final de la 
Rambla, creant una plaça al seu voltant. 
 
 

utilizem
paviments
permeables

utilitzem
conductes
permeables

utilitzem
dipòsits
d’acumulació
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Els arbres actuals són plàtans d’ombra, plantats cada 3 m 
per a què les arrels no interfereixin unes amb altres. Aquests 
arbres són molt poc eficients, ja què capturen molt poc CO2, 
necessiten molta aigua i molt manteniment. 
 
Proposem substituir els plàtans de la filera exterior per 
Mèlies, les quals necessiten menys terreny per a les arrels i 
capturen molt més CO2 (una Mèlia pot capturar unes 6 T de 
CO2 l’any, el plàtan no arriba a 0,5 T). Aquests plàtans que 
sobren s’haurien de plantar en altres carrers de la ciutat, on 
tinguessin més espai per créixer sans. 
 
Amb aquest canvi d’arbrat, la capacitat de captació de CO2 
de la Rambla augmentaria 11 vegades.   
 
 
 
4.4. La connexió climàtica 
 
No només els països amb climes semi àrids tenim problemes 
de sequera. Els companys de l’equip FLL holandès Polar 
Bears han treballat també l’aprofitament de l’aigua de pluja. 
Segons la informació que ens han proporcionat, a Holanda 
les pluges també es concentren en curts períodes de temps, 
són violentes i provoquen inundacions. 
 
Entre d’altres, proposen recollir l’aigua de les teulades. Ens 
ha semblat una bona idea i hem volgut aprofitar-la al nostre 
projecte. 
 
Aquesta aigua es recolliria fins a uns dipòsits dels quals es 
subministraria als habitatges per a inodors, rentadores, 
boques de rec particulars i d’altres usos que no requereixin 
aigua potable. 
 
L’excés d’aquests dipòsits estaria connectat als destinats a 
alimentar el terreny. 
 
 
 
 
 

aprofitem
les bones idees 
dels altres

Recreatiemeer 
met windturbines

Groot meer met 
gekoelde onderkant

Huizen met veranda en 
daaronder wateropslag

Ondergronse 
wateropslag

Planifiquem
l’arbrat

aprofitem
les teulades
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Els països menys desenvolupats que el nostre no tenen 
possibilitats d’emetre gasos d’efecte hivernacle, però també 
pateixen les conseqüències de les nostres emissions. És per 
a nosaltres una obligació moral tenir-los en compte al nostre 
projecte, i hem pres com a referència la comunitat saharaui. 
 
A Tindouf el clima és desèrtic, amb grans diferències de 
temperatura entre el dia i la nit. Les pluges són molt més 
irregulars què al nostre país: llarguíssims períodes de 
sequera i pluges torrencials que duren unes hores, provocant 
danys molt importants. 
 
Tota l’aigua que consumeix la població saharaui s’obté del 
bombeig de pous a les afores dels campaments. Avui, la 
dotació d’aigua és de 20-25 L per persona i dia, molt inferior 
a la mitjana espanyola (160 L per persona i dia). 
 
  
 
A Israel, on la pluviometria també és escassíssima, 
l’arquitecte Joseph Cory ha dissenyat un sistema per a la 
captació d’aigua per condensació de l’aire que pensem què 
és ideal per a aquestes comunitats. Es tracta del sistema 
Watair, què és capaç de recollir uns 2L de rosada per m2 de 
captador i dia amb una tecnologia baixíssima: es tracta d’una 
simple piràmide invertida de plàstic o vidre d’uns 30 m2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’aplicació del sistema Watair a la nostra ciutat en ha estat 
desaconsellada per tots els experts a qui hem consultat, per 
què la diferència de temperatura entre el dia i la nit no és 
suficient per a captar la rosada, però pensem que val la pena 
proposar la seva instal�lació per dos motius: 

• Com a símbol de la connexió climàtica amb comunitats 
menys afavorides que la nostra. 

• Per a estudiar i experimentar aquesta manera d’obtenir 
aigua al nostre clima. 

 
El lloc ideal per a aquesta instal�lació és cobrint l’estany-
dipòsit al final de la Rambla. L’aigua captada, tant de 
condensació de l’aire com de pluja, caurà sobre l’estany. 

i ón
no plou?

es pot captar

la rosada

és factible
recollir la rosada

al nostre clima

NO

però
podem
intentar-ho
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A més, obres d’infraestructura 
importants com el pas de l’AVE 
per la nostra ciutat per tal que 
arribi a Barcelona què, a més de 
costar moltíssims diners, 
provoquen molèsties a tots els 
nivells, considerem que no estan 
tan justificades com el 
replantejament urbanístic per a 
reduir els impactes del canvi 
climàtic. 
 
 
 
 

4.5. Obtenció de l’energia necessària  
 
Proposem cobrir les cares orientades a sud del sistema 
Watair amb captadors fotovoltaics, els quals haurien de 
produir l’energia elèctrica necessària per al bombeig de 
l’aigua de pluja recollida als habitatges i per al rec dels 
carrers. 
 
Aquesta instal�lació fotovoltaica seria de participació pública, 
una idea del nostre ajuntament per a què els particulars 
ajudin a pagar-la, tot obtenint beneficis econòmics en funció 
de la inversió realitzada (al nostre país, l’electricitat produïda 
per les instal�lacions fotovoltaiques es pot vendre a les 
companyies elèctriques). 
 
 
 
4.6. La qüestió econòmica 
 
La nostra proposta val molts diners, però també permet 
estalviar diners per estalvi de: 

� L’energia consumida per al bombeig i el transport de 
l’aigua subterrània de rec i neteja viària. 

� L’aigua de la xarxa que es deixaria de consumir si els 
habitatges es connectessin a la d’aprofitament d’aigua de 
pluja. 

� Part de l’energia consumida en aire condicionat, ja què 
els arbres a la ciutat disminueixen l’efecte “illa de calor”. 

 
A més, el nostre ajuntament pot aconseguir: 

� Beneficis econòmics amb el subministrament d’aigua no 
potable als habitatges. 

� Subvencions de la Unió Europea i de la Generalitat de 
Catalunya, a través de la Oficina Catalana del Canvi 
Climàtic per a actuacions a favor del medi ambient. 

 
  

i obtenir
energia

fotovoltaica

????

està més justificat?

això
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Planificando reducir los impactos 
del 
 
Aprovechando los recursos 
renovables 
 
Debemos y podemos emitir 
menos. 
 
La conexión climática es posible: 
 
Sistemas permeables para 
aprovechar 
 
Captación 
 
Podemos vivir con bienestar sin 
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5. Conclusions 
 
5.1. La nostra solució: 
 
� Planificant l’arbrat podem capturar CO2 per a reduir els 

impactes del canvi climàtic. 
 
� Aprofitant els recursos renovables d’aigua podem satisfer 

les nostres necessitats d’aigua no potable. 
 
� Devem i podem emetre menys. Utilitzant recursos i 

energies renovables. 
 
� La connexió climàtica és possible: 
 

- Sistemes permeables per a aprofitar l¡aigua de pluja 
encara que hagi problemes de sequera. 

 
- Captació d’aigua per condensació de l’aire on no plou. 

 
� Podem viure amb benestar sense sacrificar el medi 

ambient. 
 
 
 
5.2. Aquest treball ha estat possible gràcies a l’ajuda 
de molta gent: 
 
Tècnic de l’àrea de medi ambient de l’ajuntament de 
l’Hospitalet. Ens ha donat dades i idees per al nostre 
projecte. 

Tècnic de l’àrea de Serveis Municipals de l’ajuntament de 
l’Hospitalet. Ens ha donat dades sobre la Rambla, els arbres i 
el subsòl de la ciutat. 

Cap de Negociat d’Informàtica Gràfica del Servei de  
Cartografia de l’ajuntament de l’Hospitalet. Ens ha permès 
utilitzar el programa Hospigrafic per a calcular les superfícies 
dels boscos proposats. 

arquitecte israelià. Ens ha ajudat i animat a utilitzar el seu 
disseny Watair al nostre projecte. 

Entrenador de l’equip FLL holandès Polar Bears, amb qui hem 
intercanviat informació i idees. 

Company de l’IES Bellvitge. Ens ha facilitat dades sobre la 
comunitat saharaui. 

professor d’anglès de l’IES Montjuic. Ha possibilitat la nostra 
comunicació amb Polar Bears i Joseph Cory. 

professora de biologia de l’IES Bellvitge. Ens ha ajudat a 
aconseguir informació sobre les espècies vegetals més 
eficients per al nostre projecte. 

Què ens han permès saltar-nos alguna classe per tal de 
dedicar-nos a aquest projecte. 

Qui, d’una o altra manera ens van ajudar en la primera fase 
el projecte. 

 
 

EN CONCLUSIÓN

TOT PROBLEMA
TÉ SOLUCIÓ

EN LA UNIÓ DE LES 
IDEES Y ELS

CONEIXEMENTS DE 
MOLTA GENT
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 6. Hem compartit i difós la nostra solució 
 
Hem posat el nostre projecte a disposició de l’Àrea de Medi 
ambient del nostre ajuntament, volem aprofitar les Jornades 
Científiques i Tecnològiques per crear consciència sobre el 
problema al qual ens hem enfrontat. 
 
Hem compartit les nostres idees sobre captació i ús de 
l¡aigua de pluja amb l’equip FLL holandès Polar Bears. 
 
Hem donat a conèixer l’adaptació del sistema Watair a la 
nostra comunitat al seu dissenyador, l’arquitecte israelià 
Joseph Cory. 
 
Hem aprofitat per a donar a conèixer al nostre institut els 
espais naturals i les possibilitats mediambientals dels espais 
residuals a la nostra ciutat, així com la importància de 
consumir energia racionalment per no agravar els efectes del 
canvi climàtic. 
 
 
 
 
 

7. Principals fonts d’informació 
 
� Cifras INE de Medio Ambiente 2007. Instituto Nacional de 

Estadística. 

� Hispagua (Sistema Español de Información sobre el 
Agua). Ministerio de Medio Ambiente. 

� Dades ambientals metropolitanes 2007. Àrea 
Metropolitana de Barcelona, Entitat del Medi Ambient. 

� Inventari de Fauna i Flora de l’Hospitalet de Llobregat. 
Àrea de Medi Ambient i Sostenibilitat de l’Ajuntament de 
l’Hospitalet de Llobregat. 

� Guia de l’aigua a l’Hospitalet. . Àrea de Medi Ambient i 
Sostenibilitat de l’Ajuntament de l’Hospitalet de 
Llobregat. 

� Estudio sobre los abastecimientos en los campos de 
refugiados saharauis de Tindouf (Argelia). Ingenieria sin 
fronteras, Galicia. 

� Los sumideros naturales de CO2. M. Figueroa y otros. 

� Google maps 
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8. La presentació del treball 

 
La presentació del projecte és molt important segons les 
bases de la First Lego League. En només cinc minuts cal fer 
entendre als jutges tot el procés seguit, des de la recerca 
d’un problema fins a trobar una solució. 
 
Hem volgut que la nostra presentació fos dinàmica i que tots 
els membres de l’equip hi participin. Per això hem simulat un 
debat entre experts i representants de la nostra ciutat 
intentant trobar una solució als impactes del canvi climàtic. 
 
El desenvolupament d’aquesta reunió reflecteix el procés 
seguit en aquest treball. Els assistents, tota la gent a qui 
hem consultat i que amb les seves aportacions han permès 
que trobem una solució al repte plantejat.  
 
Així doncs, ens hem repartit els següents rols: 

David Manjón: 
Professor de la universitat de Barcelona, expert en clima 

Mireia Bonet: 
Alcaldessa de l’Hospitalet 

Rocio Laso: 
Regidora de medi ambient del nostre ajuntament 

Sandra Romero: 
Tècnic de parcs i jardins del nostre ajuntament 

David Capilla: 
Ciutadà de l’Hospitalet 
Membre de l’equip FLL holandès Polar Bears 

Jordi Cabrero: 
Representant de l’empresa australiana Atlantis 

Adrian Mejia: 
Joseph Cory, arquitecte israelià 

Cristian Allauca: 
Inmigrant saharaui 
 
 
 
 
 

 

APROFITAMENT
DE L’AIGUA DE PLUJA

PER A CAPTURAR
LES NOSTRES

EMISSIONS DE CO2
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