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L’educació ambiental, informar i comunicar
Diuen que som a la societat de la
informació, i això suposa un veritable empatx de notícies, reportatges,
programes,… pots conèixer-ho tot
a través d’Internet... L’opinió políticament correcta dels informadors és
la que assumim com a bona i sempre hi ha alguna manera d’assabentar-nos del que passa a l’altra
banda del món.
Malauradament, moltes vegades,
els que intentem fer comunicació
ambiental acabem pensant que la
nostra és una societat caracteritzada per la informació abusiva i que
hi ha poca comunicació. Efectivament, el que cal no és informació i
més informació, el que cal és comunicació. La comunicació implica una
interacció entre el comunicador i el
públic, és a dir, cal que s’informi del
que realment interessa la gent i cal
donar la possibilitat de rèplica, aclarir petits (o grans) dubtes,… Sovint no és
gens fàcil transformar la informació en comunicació, però s’ha de treballar en
aquest sentit perquè és molt més superficial l’empremta que pot deixar en una
persona la lectura d’un article d’una re-

vista enfront de la que pot provocar una
vivència, un experiment o una conversa
amb un expert.
Quan posem a la comunicació l’etiqueta d’ambiental hem de considerar que
s’ha arribat a un punt en el qual es consi-
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dera urgent que la gent es
conscienciï de l’abast que té la problemàtica ambiental i que s’actuï
per aturar el creixement del desajust ecològic. A més, és innegable
que el medi ambient està de moda.
Per a nosaltres també és important saber que no estem perjudicant el medi ambient fent una o altra activitat. I això els comunicadors
i informadors ho saben, i a vegades n’abusen llençant reclams enganyosos per vendre algun producte (fixeu-vos en la quantitat
d’etiquetes de productes o serveis
que contenen el prefix “eco” o
“bio”) apel·lant a la nostra consciència ecològica per convèncer-nos
que el seu producte o la seva idea
és millor. Diàriament sentim a parlar de la sostenibilitat, però en
contexts sovint equívocs.
Amb tanta informació ambiental
a l’abast, al final no són gaires les coses
que queden definitivament clares.
Sabem que la sensibilització i l’educació ambiental no són coses que es puguin inculcar en quatre dies, i cal que els
conceptes es deixin clars.
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Bona
Festa Major

· CARNS A L'ESTIL ARGENTÍ
· VERDURES A LA BRASA . Productes ecològics
Passejades amb cavall i excursions amb guia
OBERT DE DIJOUS A DILLUNS - Esmorzars i dinars
DIVENDRES i DISSABTES, també sopars
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CONSCIENCIACIÓ
DELS CIUTADANS
Per arribar a aconseguir un bon
nivell de consciència s’han d’enterrar algunes velles idees persistents com les següents:
El medi ambient costa diners.
La majoria de les vegades optimitzar els recursos ambientals significa un estalvi.
A mi no m’afecta això del medi ambient.
Tot el que fem els que vivim en aquest
planeta té una repercussió (bona o dolenta) sobre el medi i la majoria de les
accions que portem a terme ens acaben
afectant, però gairebé sempre d’una manera indirecta.
S’ha de triar entre el progrés i la
conservació del medi ambient.
Avui en dia s’ha desenvolupat la tecnologia suficient per poder dir que aquesta
afirmació és falsa. Els processos considerats de màxima qualitat són els més
respectuosos amb el medi i ja es té en
compte la preservació dels valors naturals i la salut a l’hora de prendre moltes
decisions de planejament.
Com aquestes hi ha moltes altres idees

antigues i equívoques que cal anar desterrant lentament.
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A Cassà, el Pla d’acció local per a la
sostenibilitat és la guia en el treball per al
desenvolupament del nostre poble de
manera respectuosa amb el medi ambient. D’aquesta guia han sorgit moltes idees i propostes interessants, que seran portades a la pràctica en els propers anys.
L’educació ambiental és reconeguda en
el Pla com a punt clau per arribar a tenir
un poble més respectuós amb el medi.

Per això ens hem decidit a desenvolupar un projecte d’educació ambiental
que arribi a tothom i que sigui realment
efectiu. No pretenem només afegir informació a l’actual allau de notícies,
sinó que pretenem aconseguir que hi
hagi una veritable comunicació.
Per això creiem que la millor manera
de fer veritable educació ambiental és
des del mateix municipi, des del costat
de les persones, possibilitant l’intercanvi d’experiències, aclarint dubtes i fent
parar atenció a les petites coses que
cal fer per millorar el poble, la regió i el
planeta on vivim. Des de les àrees de Medi
Ambient i Cultura de l’Ajuntament s’ha
desenvolupat un projecte d’educació ambiental dirigit a tots els sectors de la població. Aquest projecte es desenvoluparà entre el juny de 2002 i el juny de 2003
i es proposen accions per aconseguir sensibilitzar els cassanencs i facilitar que actuem de manera més respectuosa amb el
medi ambient en tota la seva amplitud.
Pareu atenció perquè properament es
publicarà a la web de Cassà
(www.cassadelaselva.net) el projecte
complet.

Maite Grrigós i Solís
Tècnica de Medi Ambient de
l'Ajuntament de Cassà de la Selva

Drogueria M. Rosa
Hi trobareu
perfumeria, neteja,
regals i accessoris
per a la llar.
Us recorda que
continua amb la seva
gamma d'articles de
drogueria i de tota
classe de pintures
amb unes interessants
ofertes
de primavera-estiu
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