5è CONGRÉS DE JOVES INVESTIGADORS
15, 16 i 25 de maig del 2018, CosmoCaixa (Barcelona)

Conèixer el passat per assegurar el futur.
La Seu d’Urgell indústria i paisatge.

1918 - Investiguem el passat: ens visita el nostre científic, entrevistes,
enquestes, visites a l’Arxiu , a l’Espai Ermengol, a la Biblioteca, cerca a internet.
“Els nostres pobles estaven plens de vida. Les nenes i els nens corríem pels carrers i també anàvem a l’escola i ajudàvem
a casa. Erem pagesos, poca cosa: verdures, fruites, llegums, conills i pollastres, que veníem al mercat de La Seu.
Compràvem poc. Al poble tots ens ajudàvem. La Seu era molt més petita que ara, però era la capital”.
“Començaven a arribar les primeres vaques.
La fil.loxera havia acabat amb les vinyes. A
La Seu apareixien les primeres indústries: la
COOPERATIVA CADÍ, indústria lletera, i
més endavant LLETERIES LA SEU, la
Cooperativa de la llum, les serradores, un
nou escorxador municipal...” Artesans
carreters i els primers camions”
“El paisatge es transformava, les feixes de les vinyes s’anaven convertint en
bosc i la plana s’omplia de bordes i de prats d’herba on les vaques pasturaven”

2018 - Fotografiem el present

amb les nostres famílies, observació,

cerca. Ens fem propostes d’actuació.
La indústria de la llet perdura. Les carreteres i el transport han canviat i
molt! La ciutat conserva els prats d’herba. Menys cases de pagès però
amb estabulacions més grans. Petites indústries artesanals. Serveis.
I nosaltres preparem el futur: respectem el medi i les persones que
l’habiten, reciclem, reduïm els residus, reutilitzem, estalviem aigua,
estalviem energia. No contaminem!
Protegim el patrimoni natural, cultural i industrial.

2118

- Actuem des del present per garantir el futur. Reflexionem, fem
dibuixos, imaginem. Ho presentem als nostres companys i companyes. RàdioSeu.
SOMIEM ...una ciutat enmig de la natura. Silenci i espai. Boscos i rius nets. On la
indústria, el transport, els edificis, els equipaments públics aposten per la
sostenibilitat i l’eficiència Plantes de biomassa. Agricultura ecològica, productes de
proximitat.
Indústria robotitzada i neta.
Una escola plena d’infants alegres i que treballen molt!!
Pares i mares feliços, que tenen feina, junts i a prop.
Una ciutat solidària, oberta, divertida.
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