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                                                 BONS HÀBITS PER A SALVAR EL MÓN       

Compartim un planeta que hem 
de cuidar entre tots...  

 
Sabries dir quin és el numero de persones que hi ha 
al món? Idò som més de 7.600 milions de persones 
que compartim un planeta que ens regala cada dia 
tot el que necessitam per viure! Però, sabies que si 
no cuidam d’ell el podríem perdre? 
 
Estàs apunt de conèixer petites accions diàries que 
faran possible un món millor per a tots els seus      
habitants.  
 
         Ens ajudes a salvar el món? 
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EL JARDÍ BOTÁNIC... 

B e n v i n g u t s !  

Has arribat al Jardí Botànic de Sóller, una mostra viva de les plantes 
de les Illes Balears. El personal del Jardí es dedica a estudiar,         
conservar  i cultivar la flora de les Illes per a que tu i qualsevol       
visitant pugueu conèixer, aprendre i gaudir de la gran diversitat de 
plantes que formen el nostre paisatge illenc.  

Un Jardí Botànic és un entorn privilegiat per 
estudiar de quina forma el canvi climàtic 
afecta al cicle vital de les plantes. 

Treballant per a un món millor ...  

També, és un centre ideal per posar en pràctica moltes de les metes 
dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS),   no només 
impulsant la lluita contra el canvi climàtic, sinó també fomentant        
l’educació per a tothom.  

Però és millor que ho expliquem tot des del principi! 

Els ODS són  17 objectius 

mundials declarats per l’ONU,  

que tenen com a objectiu    

complir l’Agenda 2030, i    

aconseguir així, que  el món 

sigui un lloc millor per a tots! 
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N o m é s  t e n i m  u n  p l a n e ta  . . .  

... I cada dia som més habitants a la  Terra i per 
tant necessitam més recursos naturals, que 
cal emprar amb seny i sostenibilitat. 

Viure de forma sostenible significa que tot 
allò que fem al nostre dia a dia, des    
d’anar a l’escola, rentar-se les dents o jugar 
al parc, ho fem cuidant el medi ambient. I 
és que, només si vivim de forma sostenible 
posarem solució als problemes que afecten 
al món!  

Quins són els problemes que afecten al món?  

Que és  
això de la  

sostenibilitat?  

Escalfament 
global  

Injustícia  

Pobresa  

Producció 
de Residus  

Esgotament       
de recursos  

Pèrdua de    
biodiversitat  

Fam  

Sobrepoblació  

... I LA SOSTENIBILITAT 
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ELS PROBLEMES DEL MÓN 

Aquest augment de temperatura, afecta a 
tots els éssers vius que habiten la Terra com 
les plantes, els insectes, els coralls, els      
peixos, i fins i tot a les persones! 

Perquè augmenta la temperatura?            
L’agricultura i ramaderia intensives, les      
fàbriques d’electricitat, els vols transatlàntics 
o qualsevol altre transport amb combustible 
fòssil, són les principals causes de l’elevada 
producció de CO2 i altres gasos que        
s’acumulen a l’atmosfera provocant que la 
capa d’ozó, que ens protegeix dels intensos 
raigs del Sol, sigui de cada vegada           
més dèbil. 

Escalfament 
global  

T’has adonat que de 

cada vegada els estius 

són més llargs, les    

primaveres més curtes 

i els hiverns més      

calorosos?  

El 70% del planeta està cobert d’aigua, però 
només un 2’5% és aigua dolça, i només un 
1% és la que podem fer servir a diari per 
beure, netejar-nos o regar el jardí! Per això és 
tan important no malgastar-la, perquè      
d’aquesta aigua depenen la gran majoria dels 
éssers vius del planeta!  

No només la hidrosfera és un recurs natural 
que s’ha de fer servir amb cura, sinó també 
les plantes, els animals, l’atmosfera, la    
litosfera, són recursos que el planeta ens       
ofereix, fent possible i facilitant la vida de les 
persones. 

Esgotament      
de recursos  

Molts de residus i  

químics contaminen 

l’aigua, un recurs de 

cada cop més escàs a 

causa de la contami-

nació atmosfèrica i el 

canvi climàtic. 
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Els residus produïts per la humanitat s’han 
de fer desaparèixer i això suposa molta    
feina, energia i més contaminació. Fins i tot, 
els residus poden arribar a la natura i      
convertir-se en un perill pels éssers vius 
que hi habiten!  
 
Es calcula que sobre la Terra hi ha 8.300   
milions de  tones de plàstic, és a dir, el que 
pesarien 822.000 torres  Eiffel, segons     
l’expert en ecologia industrial Roland Geyer. 

Tots aquests problemes que amenacen la salut del món es veuen agreujats pel 

creixement demogràfic, i tot plegat provocarà un increment de la pobresa,  

fam, injustícia i desigualtat. Què trobes si ens posem en marxa i adoptam ... 

Bons hàbits que ens acostin a complir amb els ODS abans del 2030?? 

Producció de 
Residus  

Cada any, al món es 

produeixen entre 

7.000 i 10.000 milions 

de tones de residus!  

De cada vegada és més difícil la                
supervivència de moltes espècies, vegetals i 
animals, degut a l’activitat humana que, 
mitjançant la tala d’arbres per crear camps 
de conreu, la construcció de carreteres i   
urbanitzacions, la contaminació per part de 
les ciutats i l’agricultura, la introducció   
d’espècies invasores o incendis forestals 
provoquen la destrucció de molts            
d’ecosistemes.  

La biodiversitat és essencial per a la salut 
del planeta i una indispensable font de     
recursos per a la humanitat, cal protegir-la i 
conservar-la!  

Pèrdua de    
biodiversitat  

Hi ha 28.000 espècies, 

animals i vegetals, 

amenaçades al món 

segons la UICN!  
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A  c a s a ... 

QUÈ POTS FER TU PER A SALVAR EL MÓN? 
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A  l ’ e s co l a ... 

A l  b a n y ... 
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A  l a  c u i n a ... 
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 A l  ja r d í ... 
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E n  a n a r  a  co m p r a r ... 
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E n  s o r t i r  a  pa s s e j a r ... 

Recordes quants habitants hi ha al món? Més de 7.000 milions!        

si cada un de nosaltres fa aquests petits canvis, 
i aconseguim marcar totes les caselles ...                                                   

el món sencer notarà la diferència! 
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Comparteix les accions que fas per a salvar el 
món amb el @BotanicSoller i etiqueta'ns amb 

el hashtag # JBSóllerPelClima i podràs      
visitar gratis el JBS!  

Informa ’t a educacio@jardibotanicdesoller.org  

Junts podem salvar el planeta! 

QUÈ MÉS PUC FER PER A SALVAR EL MÓN? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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 SI VOLS SABER MÉS ... 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-
desarrollo-sostenible/  

https://www.un.org/es/sections/issues-depth/climate-change/
index.html  

https://www.iucn.org/resources/conservation-tools/iucn-red-
list-threatened-species  

http://lincc.uib.eu/  

https://www.nationalgeographic.com.es/temas/cambio-
climatico  

https://recursos.oxfamintermon.org/guia-gratuita-el-cambio-
climatico  

https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/
organismos-e-instituciones-implicados-en-la-lucha-contra-el-
cambio-climatico-a-nivel-nacional/oficina-espanola-en-cambio
-climatico/  

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://www.un.org/es/sections/issues-depth/climate-change/index.html
https://www.un.org/es/sections/issues-depth/climate-change/index.html
https://www.iucn.org/resources/conservation-tools/iucn-red-list-threatened-species
https://www.iucn.org/resources/conservation-tools/iucn-red-list-threatened-species
http://lincc.uib.eu/
https://www.nationalgeographic.com.es/temas/cambio-climatico
https://www.nationalgeographic.com.es/temas/cambio-climatico
https://recursos.oxfamintermon.org/guia-gratuita-el-cambio-climatico
https://recursos.oxfamintermon.org/guia-gratuita-el-cambio-climatico
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/organismos-e-instituciones-implicados-en-la-lucha-contra-el-cambio-climatico-a-nivel-nacional/oficina-espanola-en-cambio-climatico/
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/organismos-e-instituciones-implicados-en-la-lucha-contra-el-cambio-climatico-a-nivel-nacional/oficina-espanola-en-cambio-climatico/
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/organismos-e-instituciones-implicados-en-la-lucha-contra-el-cambio-climatico-a-nivel-nacional/oficina-espanola-en-cambio-climatico/
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/organismos-e-instituciones-implicados-en-la-lucha-contra-el-cambio-climatico-a-nivel-nacional/oficina-espanola-en-cambio-climatico/
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EL JARDÍ BOTÀNIC DE SÓLLER 

 

Fundació Jardí Botànic de Sóller 
Amb el finançament  de la  

Conselleria de  Medi Ambient i 
Territori         

El Jardí Botànic de Sóller és una institució que conserva col·leccions     
documentades de plantes vives (àrea visitable), llavors (banc de            
germoplasma) i plantes seques (herbari). Les col·leccions del Botànic estan 
a l’abast de qualsevol investigador i de qualsevol acció de conservació    
“in situ” controlada.  

Els tres objectius del Jardí Botànic són: 

Conservació de les espècies endèmiques, rares i/o en perill d’extinció 
de les Illes Balears i de les àrees mediterrànies d’influència.  

Recerca en el camps de la biologia de la conservació, biologia        
reproductiva d’espècies silvestres, horticultura, jardineria i paisatgisme.  

Educació i divulgació del món vegetal en general i de la flora Balear 
en particular, fent especial esment en la importància de la conservació 
de les plantes per a la humanitat. 

 
El Jardí Botànic és per tant, un centre idoni per a posar en pràctica moltes 

de les metes dels Objectius de Desenvolupament Sostenible adoptats per 
l’ONU el setembre de 2015, principalment impulsant la lluita contra el canvi 
climàtic, però també fomentant l’educació per a tots.  

Amb aquesta guia volem fer arribar un missatge a tots els nins i nines; 
que el canvi depèn d’ells, i que cada un d’ells forma part de la solució, des 
del més engrescat fins al més indiferent i gandul.  


