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CENTRE
ANDORRA
SOSTENIBLE
10 anys apropant el medi ambient
i la sostenibilitat
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Centre Andorra Sostenible 
c/ Prat de la Creu, 62-64 1a planta 
(Departament de Medi Ambient)
AD500 Andorra la Vella
+376 875 771
andorrasostenible@andorra.ad
www.sostenibilitat.ad

www.escolaverda.ad
www.mediambient.ad
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Des de la seva creació l’any 2003, el Centre Andorra 
Sostenible és l’equipament del Departament de Medi 
Ambient del Govern d’Andorra dedicat a la comunicació 
i l’educació ambiental amb les escoles i la ciutadania en 
general. A més, està pensat com a punt d’informació i 
documentació sobre aspectes mediambientals i com a espai 
obert a la col·laboració amb totes les entitats i les persones 
que portin a terme iniciatives en l’àmbit de la sostenibilitat.

Els seus eixos principals d’actuació es basen en realitzar i 
impulsar activitats que incrementin la conscienciació, la 
informació i l’educació de la població envers el medi ambient 
i la sostenibilitat, així com coordinar-se i cooperar amb les 
administracions, els sectors econòmics i les entitats del país 
per tal de fomentar i assessorar sobre iniciatives en aquests 
àmbits.

En aquesta línia, els serveis que el Centre desenvolupa són:

· Serveis i recursos pedagògics

· Assessorament i suport educatiu

· Atenció al públic

· Programa d’activitats educatives

· Suport a entitats

A més, és un punt de trobada i assessorament sobre temes 
més específics per a: 

· Publicacions i comunicació

· Centre de documentació i espai d’intercanvi

10 ANYS

Presentació
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10 ANYS

De Centre Andorra Sostenible

Inauguració

2003
Inauguració del CAS

el 5 de juny

2004
Signatura de l’acord de

col·laboració amb MoraBanc

Internet

2003 
1r espai al web del

Departament de Medi ambient

2008 
1a versió del web

sostenibilitat.ad

2012 
Renovació del web

sostenibilitat.ad

2013 
Nou web

escolaverda.ad

Xarxes socials

2011 
Facebook 

Twitter 

2012
Youtube

2013
Instagram

En aquests 10 anys hem donat servei a més de 5.000 usuaris cada any, entre públic 
escolar i ciutadania en general. El nostre web rep aproximadament 500 visites 
mensuals i a les xarxes socials no deixem de créixer: ja tenim més de 950 amistats 
al Facebook i 450 seguidors al Twitter.

Imatge corporativa

2003 
1a imatge corporativa

2008
Renovació de la

imatge corporativa
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10 ANYS

Promovent l’educació per la sostenibilitat

Recursos pedagògics

2003
1r taller:

El joc de la sostenibilitat 

2004 
1a Xerrada amb escoles:

La recollida selectiva

2005
En Minimus,

el consumidor responsable

Creació de la vaixella reutilitzable per a  
esdeveniments de les entitats i

centres del país (renovació 2008)

2006 
Caixa de material pedagògic - és +

2007
Taller No perdis energia

2008
Taller

Una gota val per molt 

2010 
Bosses de roba de
Les tres bessones

1r recurs digital:
Quant CO2 emets en un any?

2011
La compra en joc

La casa dels enginys 

Taller Som paisatge

2012

Lectura animada:
Tristaina i la fàbrica de l’aigua

2013

Lectura animada
La Pinea busca casa

Taller El Sr. Soroll i el Sr. So

Taller El soroll que ens envolta 

Dossiers didàctics: 

Les deixalleries

 Visita a les cabines de
control atmosfèric

Visita al Centre de Tractament
de Residus d’Andorra

 Visita a les estacions depuradores 
d’aigües residuals d’Andorra

Hem anat desenvolupant i creant materials, tallers, activitats i guies per als centres 
educatius i actualment disposem d’una oferta educativa permanent amb més de 25 
recursos pedagògics diferents, que més de 2.500 alumnes utilitzen cada any.

Escoles Verdes

2010
Prova pilot del projecte Escola verda

Presentació de la
1a guia d’Escoles verdes

Des de 2011
3 edicions del Fòrum Escoles verdes

2013
Renovació de la Guia per ser

escola verda i de la documentació
del projecte
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10 ANYS

Participant amb la ciutadania

Visites guiades i excursions

2003
1a visita a una estació depuradora 

d’aigües residuals

2004
1a excursió a la natura

2005
1a visita a una deixalleria i una estació 

de vigilància de la qualitat de l’aire

Des de 2010
Programa d’activitats d’estiu
(tallers de pesca educativa,

sortides de camp, etc.)

Bicicletades

Des de 2004
10 edicions de la Bicicletada durant la 

Setmana Europea de la mobilitat

Altres

2008 
Concurs de fotografia:

La sostenibilitat en instantànies

Des de 2012
Concurs de fotografia digital

L’Andorra dels paisatges

2013 
Projecte L’hort dels padrins

 

A les activitats del CAS hi participa cada any una mitjana de més de 2.500 
ciutadans de totes les edats, des dels més joves fins als padrins.
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10 ANYS

Despertant consciències 

Campanyes

2003
Conèixer el CAS 

2004
Fes via, deixa el cotxe a casa!

Campanya sobre mobilitat sostenible

2007
No perdis energia, aprofita i estalvia

Campanya sobre eficiència energètica

Des de 2009
5 edicions de la Setmana Europea

de prevenció de residus

Col·laboracions

Des de 2003
Concurs d’aparadors de
la Cambra de Comerç

2006
Participació a la Festa de les 3R 

Des de 2007
Participació a Andoflora

Des de 2006
8 edicions del Concurs d’iniciatives 
ambientals en col·laboració amb el 

Comú d’Escaldes-Engordany

2011
Programa pilot d’autocompostatge per 

promoure el compostatge casolà

2012
Concurs escolar d’eficiència

energètica en col·laboració amb FEDA

2013
Inici del projecte

L’hort ecològic del CAS

Projecte
Porta a porta amb comerços

Any rere any dinamitzem la celebració de les principals cites del calendari 
internacional de la sostenibilitat, al temps que col·laborem activament amb 
institucions i entitats que promuen iniciatives i propostes ambientals al país.

Postals virtuals

2007
Dia Mundial de l’Aigua:

una gota val per molt  

2009
Dia Mundial de l’Aigua:

l’aigua virtual

Dia Mundial del Medi Ambient

2010
Setmana Europea de la
prevenció de residus

2013
Dia Mundial del Medi Ambient 2013: 

malbaratament alimentari
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10 ANYS

Celebrant i difonent la cultura de la sostenibilitat 

Publicacions

2003
Bones pràctiques per als

allotjaments turístics

2004
Bones pràctiques per a la gestió dels 

residus de la construcció

2006
Bones pràctiques als petits

establiments comercials

2008
Bones pràctiques: compra verda a 

l’Administració

2009
Bones pràctiques en l’aparadorisme

Des de 2009
6 edicions de la Guia de recursos 
d’educació per a la sostenibilitat

2010
Còmic sobre la capa d’ozó:

Ozzy Ozone 

2011
Targeta interactiva:

Estalvia amb l’energia! 

Bones pràctiques:
regulem els refrigerants fluorats

Projeccions
cinematogràfiques

2003 
Microcosmos,

el poble de l’herba

2010
Océanos 

2006-2011
Col·laboracions amb el FICMA

2012
Taste the waste 

2013
¿Para qué sirve un oso?

Creem elements de comunicació cada any per arribar amb diferents formats a tots 
els sectors de la població.

Exposicions

2008
Fred i calent

Els perquè del canvi climàtic

2009
L’Andorra dels Paisatges

 2010
La sostenibilitat no és un joc

Les claus en la prevenció de residus

2011
Bones pràctiques:

separem els greixos

2013
Guia L’hort a casa

1r número de la revista electrònica 
Estàs al CAS?
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10 ANYS

Transmetent el missatge 

Col·laboració en ràdio

Des de 2003
al Programa d’ecologia domèstica

de R7P-Ràdio Valira

Des de 2005
a la Cadena SER

Des de 2007
a la Ràdio Nacional d’Andorra 

Des de 2013
a la Cadena Pirenaica

Col·laboració amb
Andorra Televisió

Estem presents a la tots els mitjans de premsa escrita des dels inicis i col·laborem 
periòdicament amb la televisió i les emisores de ràdio del país.

Col·laboració en premsa

Des de 2007
al diari Bon Dia amb un
article d’opinió mensual

2012
a la Revista del Club Piolet

2013
al Newsletter de la
Cambra de Comerç
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c/ Prat de la Creu, 62-64 1a planta 
(Departament de Medi Ambient)
AD500 Andorra la Vella
+376 875 771
andorrasostenible@andorra.ad
www.sostenibilitat.ad


