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PRÒLEG

CNEA 2020/21 Pròleg

El Congrés Nacional d’Educació Ambiental, CNEA, que el novembre de 2021 va cloure la seva segona
edició, va anunciar amb motiu de la celebració del Dia Mundial de l’Educació Ambiental 2022 la constitució d’una secretaria permanent del Congrés. La secretaria permetrà establir una plataforma de treball
intercongressos i desenvolupar els compromisos que el Congrés va assumir en la seva declaració final, un
decàleg de deu punts que dibuixa el fulla de ruta que l’educació ambiental ha de seguir en els propers
anys a la vista de les emergències ecològiques i socials que ens comminen, en especial la climàtica i la
de biodiversitat.
El Congrés ha estat un laboratori de síntesi de coneixement de l’educació ambiental a Catalunya, ha
refermat la necessitat de teixir aliances per avançar en educació ambiental —objectiu ja consensuat en
la primera edició del Congrés de 2018— i ha fet èmfasi en la urgència de transitar de l’acció individual a
la transformació col·lectiva. En particular, la declaració afirma que l’educació ambiental és una resposta
necessària a la crisi ecosocial i que cal actuar a escala local a través d’experiències autènticament transformadores en què la participació sigui l’eix d’actuació. La declaració apunta una primera visió del tipus
d’accions proposades, on la conscienciació ambiental vinculada a les emocions i a formulacions educatives innovadores, com ara la ciència ciutadana i els projectes d’aprenentatge servei, formen part de
l’argumentari. Per aconseguir-ho cal apostar-hi amb fermesa des de tots els àmbits: les administracions,
les entitats i el món educatiu, el sector privat i també les persones individualment, amb una aportació
proporcional a la responsabilitat de cadascú.
Bona mostra d’aquesta aposta és, justament, l’anunci de la creació de la secretaria permanent del
Congrés, una fórmula que evidencia la voluntat de generació d’aliances en educació ambiental que
ha acompanyat el Congrés, ja que la iniciativa ha estat impulsada conjuntament per la Generalitat de
Catalunya, la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona,
la Diputació de Girona, la Societat Catalana d’Educació Ambiental i, en representació de les universitats,
la Universitat Internacional de Catalunya i la Universitat de Barcelona.
La present edició és un recull exhaustiu del desenvolupament de les vuit sessions del CNEA, que a causa
de la pandèmia s’ha portat a terme de forma telemàtica i ha aplegat 25 ponents i un total de 1.100 assistents que, de forma conjunta i participativa, han inspirat el conjunt de conclusions que es recullen en la
Declaració final del Congrés, un manifest que fa una crida a les persones i les organitzacions a “transitar
l’acció individual a la transformació col·lectiva”. Desitgem que la publicació us sigui de bona companyia
en aquest trànsit.

Comissió organitzadora del
II Congrés Nacional d’Educació
Ambiental 2020/21
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SESSIÓ INAUGURAL

CONGRÉS
NACIONAL
D’EDUCACIÓ
AMBIENTAL

CNEA 2020/21 Sessió inaugural del CNEA

Programa
Sessió inaugural del Congrés Nacional
d'Educació Ambiental
Vídeo consultable aquí i al web cnea.cat
10.00 Benvinguda al congrés
10.15 Presentació de la dinàmica i els ponents
10.30 Sessió de debat amb els ponents
11.30 Resum final
11.45 Tancament de la sessió
12.00 Fi de la sessió

Benvinguda
al congrés

7

• L'Àrea Metropolitana de Barcelona
• La Societat Catalana d’Educació Ambiental (SCEA)
• I, en representació de totes les universitats catalanes, la Universitat de Barcelona i la Universitat
Internacional de Catalunya (UIC Barcelona)
Com segur recordeu, els dies 16 i 17 de novembre
del 2018, vam celebrar a Girona el primer Congrés
Nacional d’Educació Ambiental (CNEA). Aquest
congrés naixia de la inquietud de diferents professionals d’institucions i organitzacions diverses que
coincidim en la necessitat d’un espai de trobada transversal entre professionals de l’Educació Ambiental de
l’àmbit català.
La voluntat era que el Congrés fos un esdeveniment
biennal, que reunís la pluralitat de mirades en
Educació Ambiental i es nodrís de les experiències
d’educació, innovació i recerca de l’Educació
Ambiental del territori català amb una mirada i
projecció també internacional.
Ja han passat dos anys des de llavors i ens trobem de
nou, avui, per celebrar una segona edició del Congrés,
una mica diferent de com inicialment ens l’havíem
imaginat.

Marta Subirà, secretària de
Medi Ambient i Sostenibilitat

Bon dia a tothom,
Benvinguts i benvingudes a aquest 2n Congrés
Nacional d’Educació Ambiental, que aquest any,
ateses les circumstàncies, farem íntegrament en
format virtual.
En primer lloc, vull dir-vos que avui no només parlo
com a Secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat de
la Generalitat de Catalunya, sinó en nom de totes
les institucions que formen part de la Comissió organitzadora d’aquesta segona edició del Congrés
Nacionals d’Educació Ambiental:
• La Diputació de Barcelona
• L'Ajuntament de Barcelona

El format és diferent; però els objectius segueixen
sent els mateixos i l’esperit de l’esdeveniment també:
esdevenir punt de trobada i laboratori de síntesi de
coneixement de l’educació ambiental a Catalunya.
Deixeu-me dir, com a portaveu de la Generalitat de
Catalunya, que des del Departament estem treballant
intensament en molts camps: desenvolupant l’Estratègia del Patrimoni Natural i la Biodiversitat, elaborant
un Full de ruta de l’economia circular a Catalunya,
organitzant un procés de participació per encarar
els propers anys la gestió de les conques fluvials o
estudiant la implantació d’un nou sistema de recollida
de la brossa que penalitzi els que no seleccionen,
entre molts altres temes. Però sabem que aquestes
polítiques difícilment arribaran a bon port si manca
la complicitat de les persones que necessàriament
hi ha de donar suport des de la seva vida i pràctica
quotidiana.
Per això, considerem molt important aquesta trobada
del món de l’educació ambiental i ens hi hem implicat
plenament. Necessitem remoure consciències alhora
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que oferim eines per entendre i participar en la
solució de les problemàtiques en què estem immersos
i que són d’una extrema gravetat.

Al web del Congrés cnea.cat anireu trobant progressivament tota la informació de les sessions (dia i hora de
trobada, i programa i formulari d’inscripció).

Tenim confiança que el resultat dels vostres debats
ens donaran bones pautes per encarar una part de
la feina dels que estem gestionant les competències
relacionades amb la conservació del medi, és a dir,
com socialitzem i com impliquem a la ciutadania en
el camí de la sostenibilitat.

També hi trobareu sempre un espai de participació
obert on, en qualsevol moment a partir d’ara mateix,
hi podreu dir la vostra en relació amb els diferents
temes que tractarem. És un espai per compartir entre
totes les persones que formem part del Congrés.
Comenteu, participeu, aporteu, feu-vos-el vostre!

Justament, en aquesta segona edició, el Congrés
Nacional d’Educació Ambiental pretén identificar les
claus que permeten passar de l’acció individual a
la transformació col·lectiva. Quins són els mecanismes que ens capaciten per a l’acció transformadora?

No vull acabar aquesta introducció al Congrés sense
un agraïment especial, d’una banda a totes les persones involucrades en l’organització. Quan hi ha reptes
i objectius compartits les diferents institucions tenim
l’obligació de treballar plegats per abordar-los. L’equip
de l’organització ha demostrat clarament que això no
només es possible sinó també molt productiu.

D’aquest Congrés en volem obtenir un producte
concret. Per això, cal parlar-ne molt i escoltar encara
més, per aprendre els uns dels altres. Des de l’organització procurarem recollir i ordenar les idees, a mesura
que avancin les sessions, per acabar tenint un document que apunti mecanismes i estratègies idònies.
Aquest document de Bases compartides per transitar a la cultura de la sostenibilitat pot esdevenir
una baula clau per disposar d’aquí un temps, d’una
Estratègia Catalana d'Educació Ambiental, que
substitueixi la que es va elaborar i consensuar l’any
2003.
Per apropar-nos a aquest objectiu, i tenir temps de
treballar a fons totes les idees que es vagin proposant,
hem allargassat el Congrés durant gairebé un any.
Farem un total de 8 sessions, d’unes dues hores
de durada cadascuna. Es farà una sessió cada mes,
començant el mes de gener i acabant el mes de setembre de l’any vinent.
Ens trobarem un cop al mes sota una “Mirada” o bé
“d’emergència”, per debatre sobre les problemàtiques
actuals que més ens afecten, o bé “de transformació”
per compartir dinàmiques i maneres d’actuar per
encarar les emergències. Tot plegat per parlar de
temes com: la crisi de la biodiversitat, la crisi climàtica,
la cultura de la sostenibilitat, els reptes pedagògics,
la participació, la governança, la professió de l’educador ambiental o la recerca.

D’altra banda, també vull agrair a tots els membres
de la comissió assessora el seu suport i contribució a
la definició del Congrés.
Dit això, que comenci la primera sessió, que de ben
segur no ens deixarà indiferents. Per això dono pas a
la Teresa Franquesa, doctora en ciències biològiques i
màster en psicologia social, amb una llarga trajectòria
al davant de diversos projectes d’EA i en particular en
la direcció d'Estratègia i Cultura de la Sostenibilitat
de l'Àrea d'Ecologia Urbana de l'Ajuntament de
Barcelona.
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Presentació
dels resultats
del formulari
d’inscripció
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Taula rodona
Per als continguts de la taula rodona, podeu llegir
l’article resultant que han redactat els tres ponents,
disponible al web del CNEA.

Les respostes al formulari d’inscripció suggereixen
una certa manera de ser del col·lectiu, que podríem
qualificar de realista, positiva, proactiva i lluitadora. També deixen clar que som conscients de tenir
davant nostre uns reptes molt importants.

Consideres que l'educació ambiental
a Catalunya gaudeix d'una bona salut?

Pablo Meira Professor de Filosofia i Ciències
de l’Educació de la Universidade de Santiago
de Compostela

347 respostes

Paco Heras Director de l’Àrea d'Estratègies
d'Adaptació de la Oficina Española de Cambio
Climático

Teresa Franquesa Directora d’Estratègia i Cultura
de la Sostenibilitat de l'Àrea d’Ecologia Urbana de
l’Ajuntament de Barcelona

CNEA 2020/21 Sessió inaugural del CNEA

Què ens
emportem,
d’aquesta
reflexió?
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importants, però a vegades esdevé quelcom massa
teòric, el repte és aplicar-les de manera pràctica,
sobretot a nivell polític.

Tres assistents van exposar què s’enduien
d’aquesta sessió inaugural:

Moi Villanueva
Em quedo amb una visió molt inspiradora de la feina
de l’EA, amb molta autocrítica i qüestionant la feina
que fem per no perdre la visió de la realitat. També
amb la idea que si percebem contradiccions significa
que estem entrant en processos de canvi.

Carles Xifra
Partint de la idea que l’educació és el centre del
canvi, apunto dues urgències o reptes:
1. R
 edefinir les competències clau per la sostenibilitat
que aportin coneixement, que donin eines per
actuar i canviar individualment per connectar
amb la col·lectivitat.
2. Redefinir les capacitats i habilitats que han de
tenir les educadores ambientals per convertir-se
en facilitadors del canvi.

Convocatòria
de la propera
sessió
La propera sessió del CNEA tindrà lloc el dimarts 26
de gener de 17h a 19h, amb un format de sessió participativa en la que es treballaran en taules de treball
els set temes estructurants del Congrés:
La professionalització de l’EA
La recerca i l’EA
La pedagogia de l’EA
La governança i la participació
L’emergència de Biodiversitat
L’emergència Climàtica
L’emergència econòmica i social
Inscripcions obertes al web del Congrés:
www.cnea.cat

Rosa Rovira
Sobre les contradiccions: els nens són la força del
canvi, però cada vegada els distanciem més de la
natura i de la visió de formar-ne part. La societat és
un mirall per als nens. Sobre les aliances, són molt
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Extracte del
xat de la sessió
inaugural
El xat de la sessió va recollir prop de 200 aportacions.
A continuació se’n recullen les que fan referència als
continguts presentats durant la sessió (s’exclouen
missatges de salutació i comiat).
Ignacio Ibarra Cebrecos: Los ODS son uno de los
grises de los que hablaba Teresa, me temo.
Gloria Rosas Carrión: La educación ambiental està
coja sin una educación humanista,igualitaria, cooperativa y de pensamiento crítico.
Nahuel Osorio Dominguez: Muy de acuerdo con
lo que dice Gloria Rosas
Helena Del Pozo Marrugat: People have the
power…
Adriana Toral Callizo: Qué importante esta connexión entre lo individual y lo colectivo, y a la inversa!!!
Anna Vilaró: molt important trobar l manera d
arribar a la gent. L humor em sembla genial
Anònim: Cas bosses de plàstic: anys de campanyes de
sensibilització no van aconseguir la reducció que es va
aconseguir en "dies" a l'obligar a cobrar 2 cèntims.
Ignasi Parcet: Com trencar l'idea tan estesa de que
per molt que separem els residus tant domèstics com
industrials, al final van a parar al mateix lloc i tractant
igual?
Anònim: PERÒ: els anys de campanyes van canviar
conciències i que autoritats s'atrevissin a obligar a
cobrar 2 cèntims sense por a perdre les següents eleccions o q ciutadania se'ls tirés a sobre. Les campanyes,
indirectament, acaben catalitzant el canvi.
Adriana Toral Callizo: Qué importante el paquete
emocional y qué poco explorado!
Elixabete Urretabizkaia: Totalmente de acuerdo con
el concepto del espacio público alternativo. Necesario
para articular una acción política transformadora
Emma Quadrada Costa: Ambos coincidís en la
necesidad de crear nuevos espacios y esferas públicas
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alternativas. Creéis que el espacio mediático es fundamental? Véis avance en este sentido?
Xavier Franch: Creo que trasladar la acción socioeducativa ambiental al ámbito comunitario es clave para
acercar el debate ambiental a la ciudadanía, des de
la proximidad y aprovechar el tejido asociativo, la red
de equipamientos de proximidad, etc. No hagamos
responsables a los ciudadanos del futuro ( los niños
y niñas de hoy ) de los cambios que hemos de hacer
nosotros ahora.
Gloria Rosas Carrión: Las escuelas verdes, donde
la educación y la acción se combinan, son grandes
modelos a seguir. Sin embargo son minoría
Fatima Roel Gil: Muy de acuerdo con la efectividad e
impotancia de establecer vinculo afectivo con la comunidad educativa, y añadiría desde bien pequeños.
Sensibilidad ambiental desde la primera infancia
Anna Parisi: A nivel emocional, el bombardeo de
mensajes contradictorios e incoherentes a la ciutadania es paralizador (no solo a nivel ambiental). Faltaria
educación ambiental dentro de los partidos políticos.
Gloria Rosas Carrión: Y la sensibilidad ambiental de
los políticos y de las grandes empreses, para cuando?
Fatima Roel Gil: Educación al aire libre, en contacto
con el medio
Patricia Callaghan Pitlik: Pedimos el cambio de la
sociedad luego hay que favorecer nuevos modelos
que lo permitan
Anna Parisi: Es muy grave que no haya habido
este debate en la redacción de la nueva ley. ¿Habéis
podido participar? No ha habido debate público.
Sara Vallhonrat Martí: Totalmente de acuerdo
los jóvenes quieren hacer cosas!
Xavier Franch López: Es ahora cuando hay que
tomar las medidas para hacer frente al cambio
climático. La educación, como se plantea desde la
pedagogía social, se da al largo de toda la vida. Y
la formación de una ciudadanía crítica y capaz de
interactuar con la realidad social de hoy. Los espacios
para una educación cívica y ciudadana y todas las
ciudadanas existe desde hace años. Se trata de aprovecharlos y hacer de la educación ambiental un planteamiento general para todas y todos los ciudadanos.
Naturalmente, en el ámbito escolar es absolutamente
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necesario que se trabaje en ese sentido, pero no solo
ahí. Hace falta un "currículum" ciudadano para desarrollarlo desde los ámbitos de la educación no formal?

Beatriu Tenas Torres: Este aspecto que comenta
Teresa de los ODS creo que es un reto y necesitamos
pensamiento crítico para abordarlo

Fatima Roel Gil: fridays for change fue una iniciativa
de los jovenes.Partir de ahi para atajar la emergencia
climatica tendria que ser respaldado por educación y
el conjunto de la sociedad.

Anònim: Molt d'acord amb la Teresa

Narcís Vicens: Para la transformación colectiva es
importante dirigirse a los colectivos mas impactantes,
que no se encuentran en una etapa escolar. La educación en el ámbito no formal es muy importante para
esta transformación colectiva.
Juanita Zorrilla Pujana: también se pueden aprovechar el trabajo por proyectos que se hacen el los colegios, para integrar temáticas aboradas desde la educación ambiental… es increíble como muchos temas qeu
surgen siemrpe se puede aplicar la “transversalidad”
de la que siempre hablamos, ya sea desde el punto de
vista de recursos, emergencia climática, reciclaje, etc.
El gran potencial es que son trabajos que se hacen a
lo largo del año y que tiene una continuidad, procesos
de reflexión y no simplemente una actividad puntual
que es a lo que muchas veces estamos acostumbrados.
Andrés de la Peña Delgado: en la comunidad de
Madrid el proyecto de Red de Escuelas Sostenibles no
ha tenido un éxito rotundo gracias a que la administración no ha tenido interés en promover la educación
ambiental.
Patricia Callaghan Pitlik: Muy de acuerdo con
Teresa
Fabiola Mora Musull: No hemos implementado los
ODS en los ayuntamientos y ya estamos hablando de
Agenda Urbana. Falta continuidad en las políticas,
reflexión y priorizaciones.
Edurne Ugarte: Gracias Teresa. Absolutamente de
acuerdo.
Gurutze Santxo Gaskue: Me ha parecido muy
importante la necesidad de establecer un diálogo
entre los camibos en el plano individual y colectivo.
Creo que es un reto para las personas y las administraciones. ¿Cómo podemos fomentar esa conexión?
Moltes gràcies.
Fabiola Mora Musull: Teresa, totalment d'acord

Joan Manel Riera Vidal: Recordeu que vam inspirar
el primer CNEA en els ODS.
Raquel Heras Colàs: Paco, necesitamos visiones
optimistas! Gracias!
Beatriu Tenas Torres: Doncs hauré de recupera-ho!!!
Jose Manuel Paunero Rodríguez: Si busquem en el
currículum podem trobar els ODS PRESENTS. Cal buscar-los. Una mirada diferent al currículum és possible.
Adriana Toral Callizo: La educación està viva y constantemente debemos revisar-nos y reformular aquello
que ya no funcione!
Gloria Rosas Carrión: De acuerdo Adriana Toral.
Eduard Ferrer Font: Se debe tener en cuenta que
en muchos casos el activismo de protesta aporta más
bien poco (a veces hasta resta) en la carrera hacia la
sostenibilidad. En ocasiones la recompensa psicológica
por la "falsa" sensación de contribuir a abordar retos
globales oculta el trabajo realmente necesario para
promover la transición.
Narcís Vicens: Ben d'acord amb el que diu la
Teresa pel que fa al cansament d'haver de lluitar pel
significat dels conceptes i el seu mal ús. També en la
diagnosi dels ODS d'en Pablo i la Teresa
Sara Vallhonrat Martí: Per mi els ODS és el millor
per poder tenir una referència documentada quan
has de dirigir a algú que es vol informar.
Pere Vives i Santa Eulàlia: Mas que un espacio o
tiempo para comunicar la emergencia climática, lo
importante és el como visibilizamos dia a dia cuales de
nuestras actuacaciones aumentan las emisiones por
encimo de nuestra actividad habitual.
Neus Ibañez Perales: Sobre aprofitar les contradiccions: des Profes pel futur, s'utilitza una versió dels ODS
amb el ODS 8 modificat: "Treball digne i decreixement
econòmic".
Gloria Rosas Carrión: Cada alumno debiera de
calcularse su huella de carbono.
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Lluís Sala: Ja ho deia algún alumne meu…menys
protestes i més propostes.

amb coherència. De lo individual a lo colectivo y de
lo colectivo a lo individual.

Beatriz Escudero Pimtor: Creo que es importante
reivindicar la educación ambiental como una profesión. Lo que no quita para que haya personas que
sean educadoras ambientales aunque su profesión sea
otra (maestras, abogadas o lo que sea…).

Maria Pou: Muy de acuerdo con el comentario de
Xavier Basora.

Gloria Rosas Carrión: I tant Lluís Sala!
Anònim: Si Pablo, precario TOTAL… He hecho una
pregunta al respecto…Nosotros suerte que trabajamos también en proyectos y estudios porque solo
con educación ambiental no salen los números en la
empresa privada…
Elisabet Bonfill i Molina: Molt d'acord!
Xavier Xortó Borràs: La educación ambiental
debería contemplar un nuevo concepto, la
"EDUCACIÓN VITAL" o educación para la vida. De la
misma manera que hoy en dia cualquier pedagogo
tienen muy claro el concepto de "educación emocional", la educación para la vida debería estar al mismo
nivel de importancia. Experimentar con las manos
que una patata nace debajo de tierra y no nace en
una estanteria de un supermercado seria un simple
ejemplo para los mas peques. Desde la Escuela
Vedruna Sant Sadurní estamos en esta linea.
Gabriel Ángel Latorre Díaz: Vivido todo lo que dice
Pablo en estos últimos 20 años… pero toca cambio
ya. ¿cómo hacer? ¿Cómo demostrar el papel clave de
facilitador social a políticos y estructuras?
Xavier Basora: La precarización de la profesión de
la educación ambiental seguramente es un indicador
de la (poca) importancia social que se le da.
Fabiola Mora Musull: Yo hace 20 años que soy
técnica de educación ambiental en mi ayuntamiento,
compartido con participación ciudadana. Existe una
regidoria y un responsable político de participació,
però de educación ambiental no ha existido nunca
regidoria y compartimos político entre medio ambiente, participación y educación…
Adriana Toral Callizo: Jo penso que protestes y
propostes son necessàries i complementàries, cadascuna en el moment oportú i dirigit al focus adequat.
Activisme de protesta cap a lo col·lectiu sense oblidar
les propostes constructives y partint de lo individual

Fatima Roel Gil: Educació vital!
Aina Llauger Rosselló: També crec que les propostes
i les alternatives ja les tenim, el que fa falta és més
protesta, més mobilització.
Xavier Franch López: Yo soy educacdor social y
trabajo, también, en el ámbito de la educación ambiental. Puede y debe haber educadores/as ambientales
especializados, por supuesto. Pero creo también, que
debería reconocérsele un carácter transversal. He de
tratarse desde todos los ámbitos sociales, educativos,
etc. Los agentes educativos que trabajamos en
cualquier ámbito, debemos incorporar la educación
ambiental a nuestra misión y objetivos. Sobre la precariedad, mi experiencia me indica que esta situación se
da en todo el campo social. Con algunas excepciones,
seguramente.
Gurutze Santxo Gaskue: Las protestas son una
forma de socializar las propuestas individuales y
demandar las propuestas colectivas.
Xavier Franch López: En Barcelona se ha creado una
red de asociaciones, empresas y colectivos que trabajamos en aspectos y problemáticas ambientales desde
la acción socioeducativa, cultural, ciudadana: se llama
Barcelona + Sostenible.
Neus Paradell Duro: Muy de acuerdo!!!
Eduard Ferrer Font: Me gustaría conocer propuestas
desarrolladas en relación a la emergencia climática y
educación ambiental con suficiente fuerza para trasladarlas a mayores escalas.
Gabriel Ángel Latorre Díaz: totalmente de acuedo
con Pablo… el mundo a toda leche… y los educadores
ambientales en el día de la marmota, a nuestro pesar
Gloria Rosas Carrión: Estoy contigo Eduard Ferrer.
Xavier Basora Roca: En la línia de los que se
comenta, más allá de los profesionales de la EA, uno
de los retos es que mucha más gente se convierta en
practicante de la EA (incluso sin saberlo) en su entorno
social inmediato.
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Maria Pou: Si que estaria bé conèixer aquestes
propostes que comenta Eduard Ferrer.

que aplicarían en equipos esos saberes, se diluyen
como azucarillos

Manuel Antonio Serrano de la Cruz SantosOlmo: Totalmente de acuerdo con Teresa. Soy
profesor de Educación Ambiental en la titulación de
Geografía, Desarrollo Territorial y Sostenibilidad de la
Universidad de Castilla-La Mancha y esas cuestiones
también me parecen determinantes: construir alianzas
para seguir formando y al mismo tiempo participando
del proceso de transformación, también en ámbitos
profesionalizantes diversos. Educar educando, pero
también concienciando en la importancia de llevar
esos planteamientos a perfiles profesionales diversos.

Mariona Bigas Montaner: Penso que de "portes
endins", és a dir, en aquestes trobades com la d'avui,
en què tots som educadors ambientals, estem absolutament d'acord en el nostre paper per ajudar a transformar la societat, però de "portes enfora" encara
ens veuen com uns monitors o guies que expliquem
com reciclar, com són els boscos, etc. No es valora el
gran paper que tenim per ajudar a iniciar processos
participatius i de transformació per millorar la societat
en l'àmbit socioambiental.

Pere Vives i Santa Eulàlia: La EA redibuja nuevos
estilos de vida en las personas de aqui su complejidad

Anna Añó Luna: Sara, la FP ofrece una formación
reglada CFGS Educación y Control Ambiental. 2 años
de formación de una manera muy práctica

Gloria Rosas Carrión: Las Instituciones que deciden
no estan educades

Sara Vallhonrat Martí: si, si lo conozco,La gran
olvidada la formación profesional en España.

Andrea del Carmen Corres Gallardo: La EA es
muy interdisciplinar, lo mismo un/a economista puede
hablar de economias no desarrollistas, más solidarias
y sostenibles lo mismo que un/a geògrafa, biòloga o
hasta matemàtica/os

Xavier Franch López: Las formas diferentes de
entender el activismo social y, también, el ambiental
se dan en todas las luchas sociales y políticas. Es una
cuestión de generación, sin duda, pero para poder
llegar a confluir, hay que escuchar los puntos de vista
de los más jóvenes y sus maneras alternativas de
hacer.. No cabe duda, como algunos autores plantean,
que existen formas de expresión y de culturas propias
de cada generación. La necesaria actividad social que
se necesita desarrollar para hacer frente a la emergencia climática, debe hacer ese esfuerzo por integrar
a todos los sectores sociales y sus diversos puntos de
vista.

Gloria Rosas Carrión: ¿Cómo se educa al que
decide?
Andrea del Carmen Corres Gallardo: ¿Vale la
pena entonces forzar un solo perfil profesionalizante
o más bien desde lo interdisciplinario mirar hacia un
Horizonte sostenible?
Eduard Ferrer Font: Quisiera proponer que cada una
de las personas asistentes calculara su huella ecológica
¿quizás deberíamos "exigir" que los educadores ambientales tuvieran una huella ecológica (u otro indicador
de sostenibilidad) por debajo de un umbral?

Gabriel Ángel Latorre Díaz: Mariona, totalmente
de acuerdo, de puertas afuera está ahora el papel
clave del cambio, trabajar cómo nos ven para que nos
vean como lo que nosotros de puertas adentro vemos

Jose Manuel Gutiérrez Bastida: Quienes deciden
están a gusto con el sistema, no lo quieren cambiar,
no lo necesitan. Los procesos deben ser de abajo
arriba, en la medida que se pueda.

Sara Vallhonrat Martí: Se hace en las capitales, y
estaria bien que llegara en el mundo rural, ya que
al aire libre és el mejor lugar para hacer la educación
ambiental

Sara Vallhonrat Martí: Tampoco hay una formación
reglada de educador ambiental, como hay en otros
paises, y si lo hay está poco divulgada y entendida

Gurutze Santxo Gaskue: Hay que superar la oferta
y demanda de "consumo de actividades puntuales de
educación ambiental" para pasar a integrar la educación ambiental en procesos: educativos, de vida, etc.

Gabriel Ángel Latorre Díaz: Hay un Grado Superior
de Educación Ambiental de FP muy interesante.
También Másters… el problema es que luego no hay
una salida laboral clara y esos posibles profesionales,

Oscar Cid Favà: Un obstáculo determinante para la
transformación social en tiempos de límites y colapso
es la gran distancia perceptiva, en tiempo y lugar,
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entre las causas y las consecuencias de nuestras
conductas. ¿Cómo lo veis?

Maria Montserrat Jorba Peiro: Aquest és el repte…
i caldria coordinar-nos més?

Eduard Ferrer Font: De acuerdo contigo Oscar Cid

Anna Parisi: Estic d'acord, els nens i nenes respiren
les contradiccions, les viuen i les "apliquen"

Pere Vives i Santa Eulàlia: El tiempo libre y el aire
libre son escenarios immejorables para la educación
ambiental.
Gloria Rosas Carrión: De acuerdo Oscar
Adriana Toral Callizo: Muchas veces me pregunto
cómo educar o simplemente acercarse a quién decide,
a quien tiene "el poder" o los privilegios, a quién no
quiere ser "educado", etc. Y se me ocurren diversas
respuestas en el sentido de seguir expaniendo la
cultura de la sostenibilidad… Educar o acercarnos con
la acción pròpia individual y colectiva, con la protesta,
creando espacios de reflexión, cambio y transformación colectivos…seguir expandiendo.
Anna Pons Frígols: El Plan Integral de Residuos de
la Generalitat Valenciana (DECRETO 55/2019, de 5 de
abril, del Consell, por el que se aprueba la revisión del
Plan integral de residuos de la Comunitat Valenciana),
contiene en su articulado aspectos relevantes para
las actividades educativas. En su artículo 14 establece
que dentro de todos los planes locales de gestión de
residuos de todas las entidades locales, los municipios
deberán disponer de al menos 1 educador ambiental
a jornada completa.
Xavier Xortó Borràs: En Inglaterra, obligatorio por
ley, un dia a la semana (viernes) se debe hacer educación fuera de las aulas, en la naturaleza. EDUCACIÓN
VITAL.
Gloria Rosas Carrión: Muy de acuerdo Rosa Rovira,
ja en parlarem tu i jo
Maria Montserrat Jorba Peiro: Quanta raó…
ciència ciutadana
Fabiola Mora Musull: Bona reflexió Rosa Rovira
Cristina Bota Cos: Muy de acuerdo con Rosa. Somos
parte de la naturaleza. El alejamiento de la naturaleza
que ya somos…
Sara Arjó Francés: Moltes gràcies , suoer interessant. Yo me quedo com la reflexión de Paco de
aprovechar las contradicciones para convertirlas en
oportunidades.

Anònim: Una jornada molt interessant. Ens queda
molta feina per fer!!!! Gràcies a tots
Xavier Franch López: Quizás se ha identificado la
educación ambiental con los contenidos naturalistas y
eso ha podido producir la sensación que no se ahondaba en la cuestión central del problema.: el sistema
socioeconómico hegemónico y sus efectos tanto en el
planeta como en las relaciones entre las personas. Es
necesario incorporar al debate todos los elementos
que forman parte del conflicto. Se debería trabajar
en paralelo en muchos ámbitos. Hay que reconocer
e identificar las contradicciones que como individuos
que vivimos en una sociedad concreta y seguimos unas
pautas marcadas por el propio sistema imperante,
tenemos. Ser conscientes de ello para empezar a
promover cambios personales y colectivos. Desde una
actitud constructiva, no culpabilizadora pero si de
corresponsabilidad.
Andrea del Carmen Corres Gallardo: Me ha
encantado el espacio. Me quedo con la sensación de
que no soy la única haciéndose varias preguntes sobre
nuestra labor y nuestra identidad como Educadore/as
Ambientales. Un abrazo esperanzado, desde la contradicción que posibilita escenarios
Isabel dá Silva Cruz Alves: Pienso que necesitamos
herramientas compartidas y indicadores que ayuden
a entender el mundo y contexto en qué vivimos y
los efectos de cómo lo vivimos des de los diferentes
contextos sociales
Xavier Basora Roca: Totalmente de acuerdo con
Xavier Franch y otras personas: hay que identificar
las contradicciones y convertirlas en oportunidades.
Interesante abrir el CNEA un Black Friday!
Patricia Callaghan Pitlik: Enhorabuena y gracias por
este Congreso me llevo respuestas y muchas reflexiones necesarias para el cambio de modelo
Adriana Toral Callizo: Muy interesante! Yo me
quedo con muchas cosas! Y entre ellas la importància
de tener en cuenta la parte emocional y la necesidad
de trabajar en la brecha entre lo individual y lo colectivo. Muchas gracias!!!
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Mireia Abril Janer: Gràcies a les persones que heu
parlat però també a totes les intervencions al xat i
a les preguntes/respostes, i ales que hi sou sense dir
res. Veure que cada vegades som més si que em fa ser
positiva en que som un moviment imparable!!! Són
moltes preguntes i reflexions que m'emporto, i que
en el dia dia, i des de l'agroecologia espero que m'ajudin a catalitzar poc a poc petits canvis entre les persones entre les que convisc a diari. La meva pràctica de
l'educació ambiental és cada dia allà on sigui. Salut!
Benet Amat Puig: Moltes gràcies. Bona feina.
És difícil però cal nar endavant i no defallir
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Gemma Pascual Fabrellas: Muy interesantes las
reflexiones. El realismo es necesario para afrontar
estos cambios y impulsar esta transformación
Gabriel Ángel Latorre Díaz: Gracias por la oportunidad… me voy removido, agradecido e inquieto
Anna Vilaró: muchas gracias!!! de la observación
y reflexión a la práctica!!
Juana Jesús Aranda Catalán: seguir avanzando
Susanna Izquierdo: Moltes gràcies, un debat molt
inspirador!

Gloria Rosas Carrión: El buen educador ambiental
es y ha de ser incombustible

Marta Subirà Roca: Enhorabona pel debat. Molt
interessant. Molta feina a fer i moltes coses per
aprendre!

Andrés de la Peña Delgado: muchas gracias, muy
interesante e informativo. Hay muchas cosas por
hacer.

Consol Rovira: Moltes gràcies i la tasca de transformació es responsabilitat de tots.

Oscar Cid Favà: Muchas gracias, Pablo. Comparto
tu realismo y me adhiero a tu esperanza. Un abrazo.
Aina Llauger Rosselló: Muchas gracias, muy
interesante la sesión y muy acertado el model del
congreso. Fins aviat!
Fabiola Mora Musull: me'n porto energia per continuar treballant. Moltes gràcies a totes i tots.
Ignasi Parcet: Muchas gracias por haber hecho realitat este congreso tan importante cada vez más.
Oscar Cid Favà: Muchas gracias, Paco. Tu optimismo
histórico es necesario.
Emma Quadrada Costa: Me ha gustado mucho la
intervención de Rosa. Añado un fragmento del libro
"Confesiones de un ecologista en rehabilitación" de
Paul Kingsnorth (Errata Naturae). "El medio ambiente
es víctima de nuestro imperio. Però el 'medioambiente' -esa palabra hecha de distancia, ese concepto
vacío- no existe. Es el aire, el agua, las criaturas a
las que privamos de hogares y de vida por cientos, y
somos nosotros, también. Nosotros lo somos, somos
en él y somo de él; lo hacemos y lo vivimos, somos
fruta y suelo y árbol y lo que le infligimos a las raíces y
a las hojas vuelve hacia nosotros."
Cristina Bota Cos: Muy interesante! Muchas
gracias… Me quedo con muchas cosas pero lo que
más me ha abierto la mente es la de aprovechar
las contradicciones para seguir.

Xavier Basora Roca: Muchísimas gracias a los organizadores y a los tres ponentes, com un nivel altísimo,
un buen grado de autocrítica y muchas ideas para
avanzar.
Yakeli Lopez Ramos: Me llevo aunque la educación
ambiental actualmente no tiene mucho reconocimiento. Se debe seguir trabajando desde las competencias publicas, centros educativos. Gracias.
Antonia Llabres Bernat: Moltes gràcies ha estat
molt interessant i com diu un amic…. el treball en
educación ambiental des del optimismo és molt més
divertit! salut
Maria Pou: Gràcies per aquesta jornada! M'emporto
moltes idees per anar treballant i reflexionar.
Mariona Sala Sanchez: Aquesta jornada donarà
peu a fer moltes reflexions. Moltes gràcies per tot.
Seguim!
Ignasi Doñate Sanglas: Moltes gràcies a tots. Molt
interessant i molta feina, empesos per l'esperança.
Xavier Bachero i Pont: Moltes gràcies per les reflexions que ens han fet despertar inquietuds i preguntes.
Seguim!
Alba Galofré Robles: Muchas gracias por la sesión,
Paco, Pablo y Teresa. Me llevo muchas ganas de seguir
en esta aventura, con todas las contradicciones y oportunidades posibles!
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Elena Boadas: Molt interessant! Molt bon començament! Queden molts temes oberts i per a reflexionar!
Gràcies.
Rosa Rovira: moltes gràcies, ara ens toca plantejar-nos reptes concrets, prendre acords i complir-los.
Endavant!
CNEA: Ens tornem a veure el 26 de gener de 2021.
Mentrestant teniu l’espai de participació obert a la
web www.cnea.cat
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MIRADES PER A
LA TRANSFORMACIÓ

OBRIM
EL CONGRÉS!
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Objectius

Programa

Mirades per a la transformació: Obrim el congrés!
Vídeo consultable aquí i al web cnea.cat

17:00 B
 envinguda a la sessió
Xesco Gomar, president delegat de l'Àrea de
Medi Ambient de la Diputació de Barcelona
17:10 P
 resentació dels objectius del congrés
Blanca Martínez de Foix i Gonçal Luna, Oficina
d’Educació Ambiental de la Diputació de
Barcelona
17:30 El procés de participació del CNEA
Xavier Sabaté, secretaria tècnica del CNEA 20/21
17:45 Dinàmica participativa, en 7 sales
18:45 Resum de la sessió (titulars) i cloenda
19:00 Fi de la sessió

• Iniciar, després de la sessió inaugural, el període
de funcionament ordinari del Congrés Nacional
d’Educació Ambiental.
• Tornar a presentar i plantejar el gran repte
del Congrés: com ha de contribuir l’educació
ambiental a fer la transició de l’acció individual
a la transformació col·lectiva.
• Mostrar que el Congrés s’estructura al voltant
d’un procés de participació, que el nodrirà al llarg
de totes les sessions, i explicar el seu funcionament.
• Exemplificar la metodologia que impregnarà el
desenvolupament de tot el Congrés, mitjançant
la inclusió d’una activitat participativa en aquesta
primera sessió.
• Identificar reptes (i caracteritzar-los) que ens
permetin fer la transició dels processos individuals
a la construcció col·lectiva, estructurats segons
les 7 temàtiques del congrés:
1. Professionalització EA
2. Recerca i EA
3. Pedagogia de l’EA
4. Governança i participació
5. Emergència de Biodiversitat
6. Emergència Climàtica
7. Emergència econòmica i social

Benvinguda
a la sessió

Xesco Gomar, president delegat de l'Àrea de
Medi Ambient de la Diputació de Barcelona
Bona tarda a tothom!
Seré breu perquè sé que teniu molta feina per endavant. Però sí que vull començar per felicitar-nos tots, i
per dos motius:
Primer perquè avui és el Dia Mundial de l’Educació
Ambiental, una dia en què celebrem la feina de tots
els que estem avui aquí. I segon perquè l’àmbit de
l’educació ambiental és un àmbit viu: bona prova en
són els més de 250 educadors i educadores ambientals que s’han inscrit en aquesta sessió.
Vull agrair a totes les administracions, universitats i entitats organitzadores l’esforç que han
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posat sobre la taula per tirar endavant un congrés
com aquest, encara més en les actuals circumstàncies.
També als col·laboradors tècnics. Gràcies a tothom.
Crec que és una molt bona notícia que tots treballem
plegats. Ja en la primera edició del Congrés, en
Girona, va quedar clar que l’Educació Ambiental
no avançarà sense aliances… és allò de si volem
anar ràpids anem sols i si volem anar lluny anem
junts.
El mateix ODS 17, que és l’ODS “capital”, ens parla de
crear aliances, i és amb iniciatives com aquest Congrés
que hem de practicar amb l’exemple. Crec que
treballar plegats és per si mateix tot un exemple
de pràctica educativa, i un exercici democràtic i
participatiu.
Ens trobem en una cruïlla de reptes, i per tant
de decisions i de camins a prendre. La pandèmia és
avui una dramàtica metàfora del que suposen altres
reptes… com és el canvi climàtic. No faré una dissertació sobre el tema. Estic entre experts que sabeu
millor que jo mateix de què estem parlant. I sabeu que
l’acció és fonamental.
Estem aquí per canviar el món, per canviar-lo a
millor, perquè el volem més just, més sostenible i més
habitable i tots aquests canvis no seran possible
sense educació i sense la participació de la ciutadania. I aquests canvis que volem avançaran amb
un paper determinant dels governs locals, de la
governació des de la proximitat.
Per això estic convençut, com ho està tot l’equip de
la Diputació i de les altres administracions i entitats
organitzadores, que l’educació ambiental és un
instrument imprescindible per a l’acció: és una eina
que ens ha de permetre transformar la sensibilitat i
l’actitud de la nostra societat global. I alhora és també
una eina de gestió sense la qual la resta de polítiques
ambientals no funciona.
Per tot això, des de la Diputació de Barcelona, i des
de l’Àrea d’Acció Climàtica, hem apostat des del
primer moment per impulsar l’acció educativa
i per crear aliances amb el màxim d’agents possibles,
especialment a través dels municipis, que és el nostre
àmbit natural.
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Estem convençuts que aquest és el camí. I estem
convençuts també que els educadors i les educadores
ambientals teniu en la vostra mà una bona part de
la responsabilitat i una gran part de les solucions als
reptes globals que hem de resoldre entre tots.
Moltes gràcies a tothom, i Bona feina!

Presentació
del Congrés

Blanca Martínez de Foix i Gonçal Luna, Oficina
d’Educació Ambiental de la Diputació de Barcelona
Moltes gràcies diputat!
I passem ara a explicar-vos com està estructurat
el Congrés i què passarà a la sessió d’avui.
El primer de tot és ubicar-nos. Aquesta és la primera
sessió de treball del Congrés Nacional d’Educació
Ambiental 2020/2021.
Aquesta edició succeeix a la que es va celebrar a
Girona el 2018, que tenia com a lema “Crear aliances”
per ser més efectius com a educadors i educadores
ambientals, com a entitats, empreses i administracions
que fem EA. En aquesta segona edició l’objectiu
és també molt clar: ara toca començar elaborar
propostes per transitar DE l’Acció Individual a la
Transformació Col·lectiva: Més enllà de les eines
que creen consciència de la gravetat de la crisi socioambiental, cal trobar maneres d’ajudar tothom
a relacionar aquesta consciència amb les decisions,
personals i col·lectives, que ens capacitaran per a
l’acció transformadora.
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Objectius
del CNEA
Consolidar-se com l'espai de trobada, anàlisi i
reflexió dels actors de l'educació ambiental i cercar
eines que permetin arribar a nous col·lectius i crear
aliances innovadores per transitar del canvi individual
a la transformació col·lectiva i estructural.
Debatre i construir les Bases compartides per transitar a la cultura de la sostenibilitat, com a document
per a fonamentar una Estratègia Catalana d'Educació
Ambiental.
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L’edició ha vingut marcada per la crisi sanitària i ens
ha condicionat a organitzar un congrés virtual. El
congrés es desenvolupa en un total de 9 sessions:
Una primera, d’ inspiradora, que va tenir lloc el
passat 27 de novembre, a la que molts de vosaltres
vau assistir, i que ens va obsequiar amb una magnífica
conversa a tres entre Teresa Franquesa, Paco Heras I
Pablo Meira. En disposeu de l’enregistrament a la web
del Congrés CNEA.cat, i d’un article de reflexió que
han redactat els mateixos tres autors també a la web i
a Sostenible.cat.
Les altres 8 sessions del Congrés són sessions de
treball i es reparteixen entre aquesta d’avui, que
és d’obertura “Obrim el Congrés” i 7 sessions més,
temàtiques. Les 7 sessions se celebraran cada dia a
final de mes, entre avui, 26 de gener, Dia Mundial de
l’Educació Ambiental, i el mes de setembre d’enguany.
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Aquestes sessions es divideixen en dos grans grups:
4 Mirades per a la transformació. 4 sessions on
els assistents podran debatre sobre 4 reptes concrets,
amb l’objectiu d’innovar i de construir noves propostes
de sostenibilitat per a la transformació col·lectiva.
3 Mirades per a l’emergència, que també a través
de la participació, indagaran quins són els reptes
de l’educació ambiental en tres crisis globals: la crisi
de la biodiversitat, la crisi del clima i la crisi social i
econòmica.

Sessions
del CNEA
GENER
Mirades per a la transformació
Obrim el Congrés!
FEBRER
Mirades per a la transformació
La professió
MARÇ
Mirades per a la transformació
De la recerca a l’acció transformadora
ABRIL
Mirades per a la transformació
Els reptes pedagògics
MAIG
Mirades per a l’emergència
La crisi de la biodiversitat
JULIOL
Mirades per a l’emergència
El repte del clima i la cultura de la sostenibilitat
NOVEMBRE
Mirades per al futur
Conclusions
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Cada una d’aquestes sessions estarà dedicada a definir
els reptes que té l’educació ambiental en cadascun
dels àmbits, sempre amb l’objectiu general del
Congrés: transitar de l’acció individual a la transformació col·lectiva.
I sempre amb la metodologia participativa perquè la
solució és col·lectiva.
Cal dir que no es tracta de grups tancats sinó al
contrari de grups funcionals, que s’enriquiran amb la
participació de tothom en un congrés obert i flexible.
En definitiva, el Congrés és un laboratori de síntesi
de coneixement de l’educació ambiental a
Catalunya. I per tant és un congrés de treball, on la
participació serà la metodologia central. I un congrés
d’on han de sortir propostes per a un full de ruta
d’una Estratègia Catalana d’Educació Ambiental.
Justament la segona part de la sessió d’avui serà un
primer assaig d’aquesta metodologia de participació
vinculada a les 7 sessions, i que ens presentaran els
companys d’Espai TReS.
Finalment, i abans de començar la presentació de la
metodologia, volem fer una petita crònica-sinopsi de
la conferència inaugural que ens van oferir Teresa
Franquesa, Paco Heras i Pablo Meira, el passat 27
de novembre en la sessió inaugural del Congrés.
Molts ja la vau sentir en directe, i als que no ho vau
mer us la recomanem molt. La podeu visionar a la web
del Congrés, El volum de la informació aportada per
aquell debat és tan gran que preferim adreçar-vos
directament a la font, a la conferència mateixa que
podeu visionar a la web del Congrés, o podeu optar
per llegir l’article que els autors han publicat també a
la web del Congrés i a Sostenible.cat. Però hem volgut
destacar algunes de les idees més suggeridores per
encendre el debat i donar pas a la segona part de la
sessió d’avui. I ho farem amb preguntes i reflexions
que van aparèixer en la sessió:
	
L’Educació ambiental i l’ecologisme han
tingut mala sort històrica? És a dir, van néixer
en una etapa neoliberal, la dècada dels 1970, i avui
també estant vivint en una societat on el mercat
és dominant i on estem en un context encara més
insostenible que aleshores?
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 l mercat se’n riu de la gent que es queixa de
E
les conseqüències a la vegada que aquesta
mateixa gent accepten les causes? És a dir: un
dels problemes de l’EA en les societats occidentals
és que ha d’anar a la contra dels estils de vida
establerts.
	
El principal motor del canvi és la gent. I la gent
canvia a través de processos educatius. L’educació
està al centre de la transformació. Per tant, l’EA
s’ha d’alinear amb els processos de transformació
i ha de generar així un aprenentatge social. Som
nosaltres els que hem de canviar perquè tot canviï.
Tots i totes tenim les claus del canvi.
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nostra societat, però, estem suficientment organitzats? Hauríem de sumar els propis esforços amb els
d’altres forces transformadores?
I fins aquí les reflexions. Ara ens toca treballar

El procés de
participació
del CNEA

	
La nostra funció és catalitzar processos de
canvi. Diu el mite que els processos participatius
són espontanis. Justament és el contrari, són processos complexos que han d’estar organitzats. I és
aquí on rau el paper dels educadors ambientals.
	
Un dels aspectes en que més hem avançat és
en el reconeixement de la importància dels
aspectes emocionals. El canvi climàtic i els altres
problemes ambientals són tristos, sinistres… això
genera respostes emocionals que poden ser bloquejadores. Aprendre a gestionar aquesta dimensió
emocional és cada vegada més important
	
Una de les claus és crear esferes públiques
alternatives. Hem de posar en valor espais de
coherència, on sigui possible viure diferents estils
de vida “sense anar la contra”.
	
Caldria reservar una part del currículum a
l’emergència climàtica. No necessàriament com
una matèria, sinó un espai i un temps durant l’educació obligatòria. Seria un senyal molt potent sobre
quins són els temes claus en la nostra societat.
	
L’ecologisme dels anys 70-90 ha envellit malament? Els nous moviments ecosocials i juvenils
estan desvinculats dels moviments anteriors. Hi ha
un problema de relleu generacional? S’hi poden
estendre ponts?
	
Ens agradaria dir que som un moviment social
o cultural, però realment ho som? Sí que ho
som en la mesura que proposem un canvi en la

Xavier Sabaté, secretaria tècnica del CNEA 20/21
Moltes gràcies, Blanca i Gonçal, i també als més de
150 assistents de la sessió d’avui, que sereu més participants que assistents: recordeu que aquesta és una
sessió participativa, i treballarem en grups més petits
per facilitar un debat més enriquidor.
Abans de posar-nos mans a l’obra, voldria aprofundir
una mica més en aquest component participatiu del
congrés. A la sessió inaugural, en Paco Heras ja va fer
esment de la participació com una finalitat i una
eina de l’educació ambiental. Al congrés, la participació l’entenem en dos sentits:
• La participació al conjunt del congrés
• La participació a cada sessió.
Pel que fa a la participació al conjunt del congrés,
voldria afegir algunes idees a la presentació que ha
fet la Blanca:
Es tracta d’un Congrés participatiu, cocreat i codissenyat. És el vostre congrés. En el seu disseny hi participen més de 20 persones de la comissió organitzativa,
més de 25 experts i expertes de la comissió assessora,
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però, també volem incorporar a tothom en el seu
disseny. I aquest és el sentit de la sessió d’avui: codissenyar la resta del Congrés, per:
• A ssegurar-nos que els temes que tractem al CNEA
sigui del màxim interès
• Enfocar millor les sessions que han de venir, recollint propostes, idees
• Que us feu més vostre el congrés,
coprotagonistes.
• En definitiva, aprofitar la intel·ligència col·lectiva
d’aquest gran capital humà que té l’Educació
Ambiental a casa nostra.
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On treballen, els participants a la sessió?
Pel que fa a la dedicació, una majoria de participants
treballen per a l’administració pública, seguit de les
entitats com a lloc de treball.

A més, teniu la possibilitat de participar en el
congrés en el dia a dia, com ja ha mostrat el vídeo:
• En la pròpia inscripció al congrés
• En les pròpies sessions
• Entre sessió i sessió, a través del formulari
“digues la teva”.
Ja que parlem de la inscripció al congrés, us presentem
els resultats del qüestionari que vau omplir, i que ens
permet tenir una idea de qui està avui a la sessió.

Perfil de
participants

Un 71% dels participants afirmen treballar actualment
en l’àmbit de l’educació ambiental, especialment en
la coordinació de projectes, o duent a terme activitats
d’educació ambiental.

Des d’on es van connectar els
participants a la sessió?
La majoria de participants es connecten des de la
demarcació de Barcelona, seguida de la de Girona.
També hi ha participants d’altres àmbits de parla catalana i de la resta d’Espanya.
Resta d’Espanya 14
5%
País Valencià 5
13 %

Barcelona 165
42 %

Balears 7
7%

Lleida 8
13 %

Tarragona 14
8%

Girona 33
13 %

Quin és l’àmbit de treball dels
participants a la sessió?
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Importància de l’educació ambiental
per ajudar a resoldre els reptes globals
de la societat (1- valoració mínima a
5- valoració màxima)
Preguntats pel paper de l’educació ambiental per
ajudar a resoldre els reptes globals als que ens enfrontem com a societat, pràcticament tres de quatre participants valoren aquest paper amb un valor màxim.
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Pel que fa a les expectatives del Congrés, els participants expressen idees relacionades amb la concreció
d’accions i iniciatives per impulsar l’educació ambiental, establir vincles i xarxes de col·laboració, i obtenir
inspiració per a les tasques associades a l’educació
ambiental.

Núvol de paraules
Generat amb les respostes dels participants a
la pregunta aquest congrés serà un èxit si…
“…sortim amb idees d'accions a fer”
“…arribem a conclusions i no ens perdem per
les branques”
“…creem vincles que ens ajudin a millorar”
“…sortim amb idees clares de com fer la nostra
feina per influir en la resta”
“…participamos e intercambiamos buenas ideas
inspiradoras”
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Aportacions als
grups de treball
Participants per sala
Els participants es van distribuir en les set sales paral·leles preparades per tractar sobre les temàtiques de
les set sessions previstes durant el CNEA.

Aportacions realitzades per tema
En les set sales es van produir debats facilitats per
persones de la comissió organitzadora del Congrés, a
través d’una dinàmica de pluja d’idees dirigida a recollir els principals reptes que planteja cada tema, unes
preguntes clau a tractar en les respectives sessions, i
un o més titulars per sintetitzar allò que es vol abordar
durant cada sessió del Congrés.
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GRUP 1.
LA PROFESSIÓ
Equip dinamitzador
Joan Manel Riera (SCEA)
Pere Vives (SCEA)
Lorena Vela (COAMB)

Titular/s
• La professionalització transdisciplinar de l'educació
ambiental: un peix que es mossega la cua.
- La necessària transdisciplinarietat de l'educador/a
ambiental, una oportunitat o un límit per a
la seva professionalització?
• L'educador/-a ambiental, un professional imprescindible a cada administració i espai natural
- L'educador/a ambiental, la professió necessària
per la preservació
- Educador/a Ambiental, una profesión necesaria
• L'Educació Ambiental com a sentiment i moviment
social
• L'educació ambiental és EDUCACIÓ VITAL
- l'EA s'hauria d'entendre en Un context molt més
ampli i transversal: "EDUCACIÓ VITAL"
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(educació per a la vida, de lo natural, salut i en
plena natura). Un nou concepte hauríem d'assumir
amb la mateixa naturalitat que hem assumit l'educació emocional
• Volem ser educadors i educadores ambientals?!?!

Temes clau
1. Formació i acreditació
2. Dignitat laboral
3. Reconeixement
4. Categories professionals
5. Treball en xarxa amb altres sectors
6. Altres aportacions

La Núria Molist i els alumnes ECA Montilivi
van presentar els resultats de la sala 1.
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1.1. Formació i acreditació 1.3. Reconeixement
Reptes

Reptes

• La formació dels i les professionals
• "Aptituds dels i les professionals, competències i
habilitats"
• Establir una formació per a cada tipologia d'educador@s ambientals
• Organització de totes les formacions en EA que hi ha
actualment
• Itinerari de competències i habilitats per a esdevenir
un/a bon/a educador/a ambiental

• Reconeixement social dels i les professionals
• Ens cal organització d'espais on exercir l'EA, sigui
matèries o programes troncals en l'escolaritat o
programes oberts a la ciutadania no escolar amb
incentiu important perquè la majoria de la població
hi passi.
• L'educació ambiental en altres sectors laborals
• Acreditació de professionals
• Fer creure que l'EA implica a tota la societat i no
només a les escoles
• Integració del tècnic ambiental dins del sistema
educatiu formal
• Diferenciar i fer entendre l'educació ambiental
d'altres sectors semblants (guiatges, esports, etc.)
• Reivindicar l'educador ambiental de camp i
naturalista

Preguntes clau
• S'ha d'establir un marc formatiu FORMAL de
l'educació ambiental? A quin nivell (FP, universitat,
postgrau)?
• Quina formació és necessària per ser un/a educador/a ambiental?
• Haurien d'haver diferents formacions per a diferents
perfils professionals?

1.2. Dignitat laboral
Reptes
• Superar la precarietat laboral dels i les professionals
• Estatut de l'educador/a ambiental
• Creació d'un conveni propi, a banda del de lleure
• dotar de recursos econòmics la professió per a salaris

Preguntes clau
• Cal un conveni de l'educador/a ambiental?
• Precaritza l'administració els i les professionals de
l'educació ambiental? acceptació de perfils diferents, dotació econòmica de les activitats, tirar de
voluntariat,…

Preguntes clau
• Què fa un educador/a ambiental?
• Cal equiparar salaris entre educadors ambientals i
professionals de l'educació formal?
• S'ha de fer educació ambiental a les aules o a espais
naturals ?
• Reconeixem prou l'educació ambiental no vinculada
als espais naturals? Potser diferenciar tipologies de
professionals ajudaria?
• Com es pot vincular la figura del professional
amb els programes ambientals promoguts des de
l'administració?
• En quins àmbits concrets és clau que l'educació ambiental tingui una inserció laboral per assolir els reptes
socioambientals actuals?
• Convindria integrar l'educació ambiental com una
assignatura o matèria? (anterior al CFGS)
• Com l'administració hauria de promoure que tota la
població faci EA?
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1.4. Categories
professionals

1.6. Altres aportacions

Reptes

• Priorització dels continguts educatius (per on
començar)

• Vincle de l'educació ambiental en l'àmbit del turisme
• Tipologies de professionals

Preguntes clau
• Quines categories professionals poden haver-hi?
• Podríem establir uns perfils tipificats d'educador/-a
ambiental i quina formació és necessària per a
cadascun?
• Com es podrien acreditar legalment les competències adquirides amb l'experiència?
• Haurien de crear les administracions el rol de l'educador ambiental ?
• L'informador ambiental és una part de l'educador
ambiental ?
• Ha de ser una professió? O hauria d'estar present a
tots els estudis?
• Com s'acredita els professionals de l'EA?

1.5. Treball en xarxa
amb altres sectors
Reptes
• Formació de vincles funcionals i sinergies laborals
amb l'àmbit de l'educació i integració social

Preguntes clau
• Ens trepitgem entre el voluntariat/activisme i l'educació ambiental? precaritzem la professió? com es
pot diferenciar o disminuir l'afectació?
• Com es vincula la professional de l'EA amb el moviment de l'EA?
• Com incorporem als professionals d'educació ambiental en altres entorns laborals?
• Guies de muntanya i parcs naturals i educadors
ambientals

Reptes

Preguntes clau
• No va sent hora d'assumir l'EA com a la postura
política que és?
• És possible avui dia parlar d'educació ambiental
sense considerar els greus problemes d'exclusió
social que tenim?
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Panell resultant
del debat a la sala 1
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GRUP 2. DE
LA RECERCA A
L’ACCIÓ TRANSFORMADORA
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Temes clau
1. Foment de la recerca en educació ambiental
2. Despertant les vocacions científiques
3. Transferència de la recerca a la pràctica de
l’educació ambiental
4. Ciència i societat
5. Implicació dels centres educatius
6. Recerca en les activitats d’educació ambiental

Equip dinamitzador
Lídia Barceló (AMB)
Margarita Menéndez (UB)

Titular/s
• Fer arribar la ciència als no científics?
• Com fomentar la recerca en educació ambiental,
i com apropar l'educació ambiental a la resta de
recerca científica. No porta un a l'altre?
• Cal impulsar la recerca i crear ponts que atreguin
a la ciutadania i doni veu al sector (divulgació).

L’Helena del Pozo (Ajuntament del Prat)
va presentar els resultats de la sala 2.
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2.1. Foment de la recerca
en educació ambiental
Reptes
• Reconèixer i implementar l'EA en els projectes de
recerca
• Publicar en revistes científiques d'accés obert
• Promoure la recerca en l'aprenentatge de l'educació
ambiental
• Aprofitar millor el talent investigador universitari a
nivell municipal

Preguntes clau
• En quins àmbits de la recerca s'està treballant l'EA i
en quins es podria fer?
• Quins són els aspectes abordats en les recerques?
• De quins recursos (econòmics) disposem per fer
recerca?
• Com apropar l'educació ambiental als centres de
recerca del país?
• Quins recursos són fonamentals per desenvolupar
recerques?
• Quines són les característiques (aspectes clau)
que ha de tenir aquesta recerca transformadora,
participativa…?
• En el moment actual com prioritzar la recerca segons
la EA?

2.2. Despertant les
vocacions científiques
Reptes
• Fomentar les vocacions científiques, la recerca com a
clau per fer front als reptes planetaris
• Guanyar l'interès i despertar la vocació cap a la
recerca dels públics més joves (adolescents) adaptant-se al seus nous models de comunicació (xarxes
socials per exemple)
• Crear activitats engrescadores a les aules per incentivar la recerca en els nens i els joves

Preguntes clau
• Com podem arribar al jovent més enllà de les
escoles?
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• Com crear activitats incentivadores d'educació
ambiental a les aules per a nens i joves per fomentar
la recerca?

2.3. Transferència de
la recerca a la pràctica
de l’educació ambiental
Reptes
• Explorar eines per transferir i connectar la recerca a
l’acció i responsabilitat ciutadana
• Fer servir metodologies docents actives (ApS, ABP,
AOP…)

Preguntes clau
• Com compartir el que aprenem amb les recerques?
• Com millorar la transmissió de la recerca a públics no
especialitzats?
• Com trobar i compartir indicadors de valors i accions
transformadores?
• Com transferim coneixements i formació entre la
recerca i l’acció?
• Quines contribucions proporciona la recerca als
reptes socioambientals i a la consciència/accions
transformadores?
• Com millorar la transmissió de la recerca a les entitats que es dediquen a l'educació ambiental?
• Com vincular els projectes d'educació ambiental amb
estudis de recerca?

2.4. Ciència i societat
Reptes
• Motivar i implicar a la població en la recerca
• Proposar petites actuacions de recerca amb facilitat
d'aplicació per facilitar la seva realització
• Motivar i fer entenedors els temes sobre els que es
fa recerca i sobretot dels seus resultats

Preguntes clau
• Quines són les eines més adients per la transmissió
de coneixements científics?
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2.5. Implicació dels
centres educatius
Reptes
• Implicar al màxim als centres educatius a tots els
nivells i de forma transversal
• Apropar els centres de recerca als instituts i centres
educatius per apropar l'educació i la comunicació
ambiental en dues direccions

Preguntes clau
• Com implicar al màxim els centres educatius a tots
els nivells i de forma transversal?

Panell resultant
del debat a la sala 2
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2.6. Recerca en les
activitats d’educació
ambiental
Reptes
• Incorporar ítems de recerca dins la valoració de les
activitats
• Buscar les eines per fer recull de dades sobre l'EA
• Resultats de la recerca que avalin la tasca de l'EA

Preguntes clau
• Quin tipus de preguntes/qüestions podem incorporar a les valoracions de les activitats que puguin ser
eines/instruments/indicadors que siguin base per fer
recerca?
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GRUP 3.
LA PEDAGOGIA
DE L’EA
Equip dinamitzador
Fabiola Mora (XESC-VIC)
Maria del Mar Grasa (Universitat de Barcelona)
Mireia Braup (Gencat-Educació)

Titular/s
• Integració (d'interlocutors, de la EA en el CV, de
l'escola en la societat) i coherència
• Nous espais noves maneres, nous mètodes, bones
estratègies
• Cal un protocol prescriptiu d'educació ambiental
• Continuïtat en el temps
• Comunitat
• Projectar l'escola a la societat
• Centres verds Progressivament, JA!!!
• La integració de l'educació ambiental en el
currículum escolar provoca canvis significatius en
l'impacte ambiental del context familiar/escolar/
comunitat
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• Cada centre educatiu hauria de justificar com treballarà els ODS
• L'escola 21, educació 360,…. és planteja l'EA i
L'educació per a la sostenibilitat
• Atenció a la diversitat
• Des de l'administració descriure un currículum mínim
inicial que permeti complementar el centre en funció
de la ubicació territorial del centre.
• Tota la societat ha de conèixer els reptes ambientals
actuals i poder participar, per això cal l'Educació per
la Sostenibilitat.
• Educació Ambiental dins i fora de l'aula
• "Què faig, què provoco, com millorar, individualment col·lectivament"
• Currículum que reflecteixi la realitat per posar-nos
com a centre del canvi
• FORMEM - EDUQUEM – TRANSFORMEM

Temes clau
1. L a incorporació de l’educació ambiental en els marcs
curriculars
2. La formació del professorat en educació ambiental
3. Les aliances amb la comunitat educativa i altres
agents
4. L’educació ambiental més enllà de les aules
5. L’educació ambiental i transformació social
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• Com crear contextos que permetin l'educació
ambiental permanent, que no quedin en "projectes
bolets"?
• Com implementar una EA al llarg de la vida i no
només per etapes?
• Ensenyament obligatori?
• Es reconeixerà el perfil professional d'educació per a
la sostenibilitat, si s'inclou al currículum?
La Berta Segura va presentar els resultats
de la sala 3.

3.1. La incorporació de
l’educació ambiental
en els marcs curriculars
Reptes
• Que l’EA estigui present en les iniciatives pedagògiques actuals (Escola Nova 21, nova llei d'Educació…)
• Centres educatius com a exemples de model EA
• Enllaçar els continguts curriculars amb l'entorn
proper.
• Fer projectes d'apadrinament del territori perquè
els alumnes i les famílies es responsabilitzin del seu
entorn proper
• Atenció a la diversitat i a les diverses realitats presents en els diferents territoris
• Crear premis de treball de recerca pels alumnes de
batxillerat
• Incloure actuacions d'educació ambiental dins els
projectes educatius de centre i que siguin de compliment "obligat"
• Obligatorietat de fer un projecte d’APS en relació a
la cura per l'entorn

Preguntes clau
• Quan políticament faran un pas endavant i marcaran
camí en currículum EA?
• Com impregnem d'EA el currículum? Com ambientalitzem tot el currículum?
• Com fer-ho curricular..? Doncs que siguin avaluables
• Cal que l'EA respongui també a un perfil professional a l'àmbit del Dept. d'Educació?
• Com podem incloure l'educació ambiental a l'educació reglada?
• Com promocionem els projectes ambientals a l'ESO
(assignatures i horaris molt compartimentats)

3.2. La formació del
professorat en educació
ambiental
Reptes
• La implicació de tota la comunitat educativa en
educació ambiental
• Formació dels professionals dels centres, de les famílies i d'altres agents de les comunitats educatives en
els diferents àmbits de l'EA
• A la formació del professorat ens calen destreses
d'anàlisi per tractar les dades ambientals
• Bancs de recursos per al professorat actual per l'ambientalització del currículum
• Canviar d'espais d'aprenentatge ens ajudarà i obligarà a reorientar els procediments

Preguntes clau
• Com incloure assessors ambientals als centres
educatius?
• Presentar noves metodologies per motivar a la
població, per fer-la mes partícip al llarg del temps.
• Com fer EA des d'un missatge constructiu? (Parlar
d'allò que construïm i no tant d'allò que NO hem de
fer)
• Com atendre la diversitat des de l'EA? Tenint en
compte les diverses persones i realitats socials?
• Perquè partim tant poques vegades d'aspectes significatius per part de l'alumnat?
• De quina manera podem involucrar la societat a
participar en projectes d'educació ambiental?
• Com es motiva el professorat perquè enceti un projecte col·laboratiu en un temps com aquest?
• Com apoderem el professorat per sortir de l'aula?
Sobretot a l'ESO
• Posarem més bona nota si som més corresponsables
ambientalment
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• Quins mecanismes ens ajudaran a tractar d'una
manera fàcil la vida quotidiana i els efectes de les
nostres accions

3.3. Les aliances amb
la comunitat educativa
i altres agents
Reptes
• Establir mecanismes que permetin aliances reals
entre acció política, entitats socials i EA
• Col·laboració entre administracions (Educació-Medi
ambient)
• El paper de les AMPES
• Jornades amb famílies
• Treballar per crear xarxa i estructures sòlides de
treball dins dels centres perquè hi puguin haver
projectes amb continuïtat i siguin sostenibles a nivell
humà! Participació, xarxa i comunitat.

Preguntes clau
• Com facilitem aquesta implicació de tota la comunitat educativa i les AFES (AMPES)?
• Com implicar a la societat en projectes d'EA (AMPA,
Associacions de veïns, entitats de socials,…)?

3.4. L’educació ambiental
més enllà de les aules
Reptes
• Alumnes fan accions finals de projecte d'EA per la
societat
• Protagonisme, més que participació de l'alumnat
(l'alumnat decideix)
• Facilitació de mecanismes d'identificació amb l'entorn en context urbà
• Coherència entre el discurs i l'acció dins de l'escola
• Accions per involucrar-se amb l'entorn al dia a dia,
no de manera puntual
• Accions que surtin de l'entorn educatiu, que tinguin
impacte en la comunitat
• Educació ambiental fora de l'aula, en espais d'educació no formal.
• Involucrar als alumnes en activitats de gestió de
residus
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Preguntes clau
• Com integrem l'EA en la vida escolar fora de l'aula?
• A qui se li ha acudit diferenciar l'APS social de
l'ambiental?
• L’espai proper i la vida quotidiana ens fa preguntes
de perquè ho fem això?
• Com apropar els reptes ambientals reals a la realitat
del context escolar/familiar?
• Quin seria un bon projecte per implicar l'alumne des
de l'inici al final d'un projecte d'EA?
• Projectes reals i aplicables

3.5. L’educació ambiental
i transformació social
Reptes
• Potenciar l'educació ambiental a la ciutadania en
general
• Col·lectius/entitats… Crear comunitat i aliances
• Prendre consciència i passar a l'acció
• Provocar el canvi des del discurs i acció de la regeneració i el canvi positiu, procurar sortir de les idees
"catastrofistes" i limitadores
• Fer èmfasi en el procés de canvi i la seva temporalitat en un context d’immediatesa

Preguntes clau
• Com acompanyar les emocions limitadores i "negatives" que ens poden generar el canvi climàtic,
destrucció natura, la quantitat de residus que
generem…etc. i transformar-les en accions positives
• Com apoderar professorat, alumnat, ciutadania per
sentir-se capaces i agents protagonistes de canvi.
• Com podem fer que aquell qui tira la burilla per la
finestreta del cotxe canviï d'actitud?
• Com podem aconseguir que la població entengui
que la natura no és un lloc on puntualment anem
sinó que en formem part?
• Com incidim des d’EA a la comunitat i a la ciutadania
en general?
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Panell resultant
del debat a la sala 3
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GRUP 4.
LA GOVERNANÇA
I LA PARTICIPACIÓ
Equip dinamitzador
Helena Barracó (Ajuntament de Barcelona)
Enric Coll (Diputació de Barcelona)
Montse Écija (Generalitat de Catalunya)
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Temes clau
1. Implicació per la cultura de la sostenibilitat
2. Lideratges i processos de transformació social
3. Diversitat i treball en xarxa
4. Espais, eines i metodologies de participació
5. Tecnologies i espais digitals
6. Transformació institucional

Titulars
• Relacions horitzontals
• La participació ha de ser continuada, no només en
moments
• Aconseguir unes relacions d'igual a igual entre
agents amb diferents realitats (territorials, professionals…) compartint coneixement (científic) recolzat
de forma resumida, gràfica i amb un to emocional
esperançador, per empoderar la participació.

La Montse Écija va presentar
els resultats de la sala 4.

CNEA 2020/21 Mirades per a la transformació. Obrim el congrés!
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4.1. Implicació
per la cultura de
la sostenibilitat

4.3. Diversitat
i treball en xarxa

Reptes clau

• Millorar la coordinació i eficiència dels agents que
intervenen en educació ambiental (xarxes, etc.).
• Aprofitar xarxes existents
• Posar i arribar a acords entre els diferents col·lectius
i visions contraposades
• Tenir en compte les diversitats territorials (diferents
realitats, contexts i dimensions emocionals)

• Fer créixer la cultura de la sostenibilitat en taca d'oli
• Gestió de les emocions per fomentar un debat
positiu

Preguntes per a la sessió
• Com arribar a la ciutadania als grans nuclis?
• Com introduïm el missatge de la sostenibilitat en el
debat públic?
• Com despertem la connexió amb la natura i com
despertem l'interès pel canvi?
• Existeix una desconfiança de la ciutadania vers
les institucions que dificulta la seva motivació per
participar en els processos liderats per aquestes
institucions?
• Com passar de la desafecció a la implicació? Establir
vincles i connexions amb la sostenibilitat

4.2. Lideratges
i processos de
transformació social
Reptes clau
• Apoderar la ciutadania
• Afavorir els processos transformadors
• Impulsar lideratges de la transformació social
• Permetre la proactivitat
Preguntes per a la sessió
• Com impulsem lideratges cooperatius amb els diferents agents socioeducatius?
• Com generem planter o agents locals que facin
participació a les zones rurals des de les zones rurals.
(Moltes vegades són entitats de les ciutats que fan
els processos i per tant el discurs no emociona/interpel·la als participants).

Reptes clau

Preguntes per a la sessió
• Com apropem els diferents agents que fan ús del
territori?
• Per què les administracions no són capaces de coordinar-se millor quan gestionen un mateix territori?
• Com podem replicar el sistema de mentoratge de
xarxes com B+S a altres "estructures" ciutadanes més
indecises o alienes a l'àmbit?
• Com vehicular diferents nivells de participació? Hi
ha molts fenòmens, problemes i oportunitats, poc
temps, experteses diverses i, per tant, actituds diferents vers la participació.

4.4. Espais, eines
i metodologies
de participació
Reptes clau
• Crear espais de participació permanents que siguin
atractius per a la ciutadania i que no creïn frustració

Preguntes per a la sessió
• Quins aspectes hauria de tenir com a mínim qualsevol procés participatiu?
• Quines són les aptituds necessàries per poder portar
a terme debats constructius i que es poden treballar
des de l'EA? Mediació, escolta, etc.
• Com aconseguir que els processos que afavoreixen la
transformació siguin processos fàcils, engrescadors i
accessibles (i no dissuasius).
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4.5. Tecnologies
i espais digitals

Panell resultant
del debat a la sala 4

Reptes clau

Preguntes per a la sessió

• Aprofitar la tecnologia digital per compartir la informació i facilitar la comunicació entre tots els implicats.
Preguntes per a la sessió.
• Com compartir informació en espais digitals per
generar informació base clara, resumida i gràfica per
iniciar debats? Com crear un to emocional engrescador en els missatges?

• Com involucrem els tècnics i els polítics als processos
participatius de manera activa
• Per part de les institucions, deixem prendre de
veritat les decisions a la ciutadania?
• La normativa ambiental no potencia la participació

4.6. Transformació
institucional
Reptes clau
• Cal treballar la cultura organitzativa interna
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GRUP 5. L’EMERGÈNCIA
DE BIODIVERSITAT
Equip dinamitzador
Gonçal Luna (Diputació de Barcelona)
Anna Estella (Generalitat de Catalunya)

Titulars
• De l'efecte Disney a actuar per a protegir la biodiversitat en la seva complexitat.
• Crisi de biodiversitat: cultura inadaptada, diversitat
minvada i accions disperses. Com actuar ara?
• El valor de l'entorn: quin medi cuidem i cultivem?
• La protecció de la biodiversitat = supervivència
humana.
• Sense ecologia (biodiversitat, funcions ecològiques
i serveis ecosistèmics )no hi ha sistema econòmic
perdurable.
• Humanitat i biodiversitat, junts arriben més lluny.
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Temes clau
1. Consciència de l’impacte sobre la natura
2. Coneixement i estima de la natura
3. Implicació en la conservació de la natura
4. E
 ines i metodologies d’educació ambiental
en biodiversitat
5. Transformar el model de societat
6. Arribar a més públics
7. Polítiques de conservació
8. Conscienciar de la crisi de biodiversitat

La Laura Valdés va presentar
els resultats de la sala 5.
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5.1. Consciència
de l’impacte sobre
la natura
Reptes clau
• Incrementar la presa de consciència social envers
l’impacte de les activitats humanes sobre els serveis
que aporta la natura
• Conscienciar sobre la problemàtica de les espècies
invasores i sobre la necessitat de no alliberar-ne a un
hàbitat que no és seu.
• Fomentar un ús racional de la qualificació del sòl
• Fomentar la utilització de mètodes més sostenibles
per tal de no afectar el medi ambient
• L'afavoriment de connectivitat entre el medi urbà i
natural pot afavorir l'aproximació d'espècies "conflictives" com el senglar

Preguntes per a la sessió
• Si la principal causa de la pèrdua de biodiversitat és
el canvi d'usos del sòl, què pot fer l'educació ambiental per incidir sobre els usos del sòl?

5.2. Coneixement i
estima de la natura
Reptes clau
• Millorar el coneixement de la biodiversitat, especialment la propera
• Fomentar la fauna útil com a aliada
• Informar a la ciutadania de la importància de la
conservació de la biodiversitat
• Sensibilitzar a la població de la importància de la
biodiversitat
• Arribar més enllà de les espècies paraigües: més
enllà de l'"Efecte Disney" o l’efecte “Arca de Noè”
(no només pensem en els animals de l’Àfrica o en
els ocells de les menjadores)… els ratpenats, els
insectes…
• Que la natura no sigui només valorada com a recurs,
també com a valor per se
• Fomentar la connexió amb la natura
• S'està treballant molt en naturalitzar l'espai urbà
però es percep (ciutadania/equip polític) com a
deixadesa i espanta aquest augment de biodiversitat
(insectes per ex.)
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• Ampliar el relat amb les relacions ecosistèmiques
més enllà de comptar amb dades quantitatives
• Educació ambiental vinculada a l'estudi a la biodiversitat (àmbit científic/àmbit social) Arribar a l'entorn
• La biodiversitat es fractal i sembla q només veiem
la punta de la punta de l'iceberg… Hi ha mons que
passen desapercebuts p.e. la vida edàfica…
• Jubilar la "scala naturae" anacrònica

Preguntes per a la sessió
• Com apropem la ciència a la ciutadania?
• Com descobrir la biodiversitat més petita i més
diversa?
• La societat dona suficient importància a la pèrdua de
biodiversitat marina, o només es centra en la pèrdua
a nivell terrestre?
• Com encuriosir i cuidar la diversitat biològica?
• Com conscienciar les persones, per fer entendre que
la natura és necessària?
• La natura com a valor (i no només com a recurs
econòmic) ha de formar part decidida de la cultura
(formar-ne part)
• Es pot reduir la conservació de la biodiversitat a un
banc de llavors, de genomes… (versió moderna de
l'arca de Noè)?
• Té mes valor de naturalitat un bosc madur què un
mosaic ambiental que combini hàbitats més o menys
complexos?

5.3. Implicació en la
conservació de la natura
Reptes clau
• Fomentar el voluntariat per a la conservació de la
natura
• Augmentar la participació individual i col·lectiva en
la conservació del patrimoni natural i la biodiversitat
• Passar de la conscienciació a l'acció.
• Fer veure que tothom pot aportar el seu gra de sorra
i motivar a fer-ho
• Sensibilitzar i formar els usuaris de la natura

Preguntes per a la sessió
• Com gestionem les proposicions d'actuacions a nivell
particular? Neteja del medi, plantacions…
• Com podem tornar a vincular-nos amb la biodiversitat, urbana i territorial
• Com tornar a unir la humanitat i la natura?
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5.4. Eines i metodologies
d’educació ambiental
en biodiversitat
Reptes clau
• Implicar els centres educatius de Catalunya en la
conservació de la natura
• Abordar la biodiversitat en el currículum escolar amb
una perspectiva complexa i no desconnectada de
l'ésser humà.

Preguntes per a la sessió
• Qui ha d'impulsar (i assumir costos) l'educació ambiental sobre la biodiversitat?
• Tenim les eines per fer front als reptes? Què
necessitem?
• Quin és el nostre objectiu?

5.5. Transformar
el model de societat
Reptes clau
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• Què separa la natura de la cultura? I què podem fer
per a que vagin més de bracet?
• Com evidenciar la dependència de la societat vers la
natura?

5.6. Arribar a més públics
Reptes clau
• Aconseguir arribar a més públics
• Implicació del món empresarial en la conservació de
la biodiversitat
• Sensibilitzar i implicar els sectors professionals, com
ara el sector primari
• L'educació ambiental en el camp de la biodiversitat
hauria d'arribar als polítics perquè conservar-la esdevingui realment una prioritat
• Dotar d'eines d'educació ambiental a professionals
amb incidència directa sobre la biodiversitat com el
sector de jardineria
• L'educació ambiental com a suport al model productiu primari
• Com explicar al gran gruix de la ciutadania perquè és
important la biodiversitat

• Transformar els models de producció i consum vetllant per la biodiversitat.
• Conscienciar que els sistemes socioeconòmics
depenen del serveis ecosistèmics que proveeix el
patrimoni natural i la biodiversitat
• Visualitzar la nostra dependència també amb l'entorn proper immediat
• EA: pont clau per vincular els serveis ecosistèmics i
els sistemes socioeconòmics.
• Com fer arribar la idea d’eco-dependència i de la
riquesa i protecció que ens ofereix el medi natural?

Preguntes per a la sessió

Preguntes per a la sessió

5.7. Polítiques
de conservació

• Com implementar una economia circular?
• Com lligar el desenvolupament sostenible amb la
cultura?
• Com produir una transformació real del model
econòmic, de producció i de consum cap a un nou
model que no malmeti la biodiversitat?
• Empoderem els joves per rebel·lar-se davant els sistemes socioeconòmics impactants vers la natura
• Com traspassar el nostre àmbit, arribar, influir i fer
canviar el sistemes i models econòmics responsables
de les crisis de biodiversitat i climàtica

• Com construïm bons relats per apropar-nos al sector
primari i aconseguir la seva implicació?
• Com fem atractiva l'educació ambiental vinculada a
la biodiversitat a la població general?
• Amb qui podem establir aliances per aconseguir els
nostres objectius?
• Com fer arribar al món periodístic criteris d'educació ambiental i ciència, "protocol d'estil de
biodiversitat…"?

Reptes clau
• Vetllar per la recuperació, conservació i millora del
patrimoni natural fora dels Espais Naturals Protegits
• Implementar la Infraestructura Verda als municipis
catalans
• Incorporar l'EA en els programes de gestió i millora
de la conservació de la natura
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Preguntes per a la sessió

Preguntes per a la sessió

• Que podem fer perquè els polítics i gestors d'altres
àmbits es prenguin també seriosament l'Educació
Ambiental i la Biodiversitat
• Com incidir més en la presa de decisions / les persones gestores?

• Com podem conscienciar a la població de quins són
els efectes si disminueix la biodiversitat ?
• Com fem entendre a la gent que no només es perd
biodiversitat a l'Amazones?
• Quin paper tenen les espècies exòtiques/invasores en
la pèrdua de biodiversitat?
• Com ser resilients psicològicament?"
• "Com ens podem educar emocionalment davant les
crisis que tenim al damunt?
• Quina biodiversitat estem disposades a perdre?
pèrdua vs adaptació
• Connexions entre estils de vida i pèrdua de
biodiversitat?

5.8. Conscienciar de
la crisi de biodiversitat
Reptes clau
•E
 mergència climàtica i emergència de biodiversitat
són vasos comunicants però fenòmens amb causes
diferents
• Capacitat de vincular-se emocionalment amb la
pèrdua de biodiversitat
• Conscienciar també sobre la pèrdua de biodiversitat
marina, la qual a vegades es veu discriminada o no
se li dona importància per part de la societat
• Detectar les dificultats per explicar correctament
la biodiversitat i el seu impacte negatiu. Costa de
fer-ho entendre especialment a nivell local…

Panell resultant
del debat a la sala 5
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GRUP 6. L’EMERGÈNCIA
CLIMÀTICA
Equip dinamitzador
Elena Forcada (Ajuntament de Barcelona)
Ana Romero (AMB)
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4. Apoderar en la transformació social
5. C
 omunicació i conscienciació de l’emergència
climàtica
6. Emergència climàtica i Covid-19
7. Educant per a l’adaptació al canvi climàtic
8. Enfocament transversal
9. Posada en valor de l’educació ambiental

Titulars
• De la impotència a la motivació.
• De les declaracions a l’acció
• Treball en equip interdisciplinar per explicar la transversalitat des de la transversalitat
• Ciència o inconsciència? El repte de la crisi climàtica.

Temes clau
1. S uperant l’efecte paralitzant de la complexitat i
l’ecoansietat
2. Els límits planetaris
3. L’emergència climàtica al currículum

L’Ana Romero va presentar
els resultats de la sala 6.
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6.1. Superant
l’efecte paralitzant
de la complexitat
i l’ecoansietat
Reptes clau
• L’efecte paralitzant de la complexitat de l’emergència climàtica.
• Trencar el "gap" existent entre dades científiques i
sensibilització del públic en general
• Per "desparalitzar" passar de la globalitat a casos
reals, locals, propers, coneguts.
• Superar l'ecofatiga/ecoansietat i avançar cap a la
inspiració/motivació individual i col·lectiva.
• Buscar eines per desparalitzar
• Incloure a l'EA perspectives des de la filosofia o les
ciències socials per entendre el comportament humà
vers la dificultat del canvi
• Positivitzar: la nostra vida serà millor, més saludable,
menys estrès, més bellesa natural, si actuem contra
el canvi climàtic

Preguntes per a la sessió
• Per què la societat no canvia de comportament si ja
és conscient dels efectes del canvi climàtic?
• Per què no reaccionem? per què el coneixement no
es tradueix en acció?
• Com escollim fer, des de la voluntat i l'entusiasme
accions que permetin viure i conviure amb la natura?
• Si l'emergència climàtica no ens fa córrer quina ens
ho farà fer?

6.2. Els límits planetaris
Reptes clau
• Una part de l’EA actua en un marc que no contempla
els límits planetaris i que segueix advocant per un
creixement sostingut com a condició pel desenvolupament humà.
• Canviar l'enfocament d'abordar el canvi climàtic
com la causa dels riscos i amenaces i centrar-nos en
la causa estructural, que és el sistema capitalista
que promou conductes insostenibles de consum i
producció.
• Incorporar/emfasitzar la visió ecosistèmica en l'acció
climàtica.
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Preguntes per a la sessió
• Com entendre'ns com a societat per entendre la
realitat propera del canvi climàtic?

6.3. L’emergència
climàtica al currículum
Reptes clau
• La incorporació de l’emergència climàtica en els
marcs curriculars
• Aconseguir incorporar l'emergència climàtica al currículum però de manera competencial i transversal.
Preguntes per a la sessió
• Com millorar la formació del professorat per
incorporar l'EA (emergència climàtica) més enllà del
currículum, sinó com a temàtica transversal?

6.4. Apoderar en
la transformació social
Reptes clau
• Facilitar, implicar i empoderar les persones en
projectes de transformació social en emergència
climàtica
• Relacionar les causes amb les conseqüències, realitzar projectes educatius que vinculin les nostres
accions individuals i col·lectives amb el canvi climàtic
• Promoure la participació, l'acció col·lectiva, EA més
enllà d'accions individuals (estalviar energia, utilitzar el transport públic…)
• Recuperar els valors socials i de col·lectiu enfront
l'actitud individualista
• Transformar la complexitat de l'emergència climàtica en oportunitat. Moltes accions que podem fer
a nivell individual en molts àmbits tenen efectes
col·lectius sobre el clima
• Crear projectes (de canvi) diferents que no calgui
explicar si no que es vegi que ja s'està fent de
manera diferent i que funciona (veïnal, escolar…)
• Trobar exemples reals d'accions de canvi per fer
reals, pràctiques i demostratives les estratègies dels
plans d’emergència climàtica

Preguntes per a la sessió
• Ens sumem als activistes?
• Com motivar la ciutadania a l'acció proambiental?
• Com aconseguir la justícia climàtica?
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• Com implicar efectivament als governs i, sobre tot,
a les grans empreses en temes de responsabilitat
ambiental i climàtica?

6.5. Comunicació i
conscienciació de
l’emergència climàtica
Reptes clau
• Com fer entendre que estem en una situació d'emergència quan la sensació pot ser que vivim un bon
moment a nivell planetari (en les últimes dècades ha
augmentat l'esperança de vida, disminuït la pobresa
extrema, augment disponibilitat de recursos…)
• Incorporar la idea de vulnerabilitat
• Transmetre el risc del canvi climàtic com a risc
immediat
• Noves eines digitals per arribar a nous públics (salt
agosarat a xarxes socials, jocs, buscar influencers)

Preguntes per a la sessió
• Com fer arribar l'emergència climàtica a públic adult
(entitats, comerços, indústries…), com integrar el
concepte en el dia a dia?
• Tocar les emocions ho és tot?
• Com empoderar els equips per transmetre els missatges en positiu?
• Com comunicar una situació com l'adaptació al CC de
forma positiva ???… sense dramatismes…
• Com contrarestar missatges contradictoris (món
empresarial versus ciència)?
• Quines són les millors estratègies de comunicació
i difusió en un món de dispersió de canals (XXSS,
plataformes, premsa digital…)?
• Com transformar les declaracions d'emergència
climàtica en accions?
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• Aprofitar la situació generada per la Covid-19 com
una oportunitat per avançar cap a la sostenibilitat.
• L’afectació de les mesures adoptades per afrontar el
covid (aïllament i distanciament social) en l'organització de activitats educatives, creació de xarxes, les
mobilitzacions socials i l'activisme.
• Visibilitzar els aprenentatges de la pandèmia

Preguntes per a la sessió
• Com adaptar-nos, a la "nova realitat" en temps de
covid?

6.7. Educant per a
l’adaptació al canvi
climàtic
Reptes clau
• Incorporar en les accions educatives la perspectiva
de les accions d'adaptació
• Caldrà també abordar el canvi climàtic i la seva
adaptació amb les diversitats territorials de cada
territori…

Preguntes per a la sessió
• Com podem seguir avançant en l'acció climàtica i
que no ens acostumem a viure en situació de crisi,
sobretot, les generacions futures?
• Llavors… l'adaptació al CC ha de venir per la sensibilització o per decret?

6.8. Enfocament
transversal
Reptes clau

6.6. Emergència
climàtica i Covid-19

• Quan els teus companys de departament no saben
què és l'emergència climàtica… i amb la seva acció
estan incidint (descoordinació entre departaments)
• Treballar des d’equips d'àmbits diversos per aconseguir la transversalitat real

Reptes clau

Preguntes per a la sessió

• Donar a conèixer el vincle entre SALUT i MEDI
AMBIENT/CLIMA
• Mantenir el canvi climàtic com a prioritat en
l'agenda política davant d'altres emergències com el
covid-19.

• Com aconseguir transmetre la idea que l'emergència
climàtica és un concepte global i transversal?
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6.9. Posada en valor
de l’educació ambiental
Reptes clau
• I al final… difícilment podrem fer arribar el nostre
missatge i amb certa força si, com educadors ambientals, la nostra tasca no és reconeguda
• Com fer que els nens no arribin a ser els adults
actuals

Panell resultant
del debat a la sala 6
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Preguntes per a la sessió
• Com abordar les ingerències, la "falsa" educació
ambiental (publicitat, greenwashing, missatges
"light")?
• Caldria una formació potent als educadors ambientals sobre canvi climàtic?
• On ha fallat l'EA feta fins ara per no tenir els resultats enfocats a l'acció (ni individuals ni col·lectives)?

CNEA 2020/21 Mirades per a la transformació. Obrim el congrés!
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GRUP 7. L’EMERGÈNCIA
ECONÒMICA I SOCIAL
Equip dinamitzador
Blanca M. de Foix (Diputació de Barcelona)
Noemí Guinovart (AMB)
Bea Ramírez (SCEA)

Titulars
Aliances - de petit a gran (escala) - Necessitem
sumar esforços amb col·lectius socials i econòmics
no habituats amb l'EA

Temes clau
1. El paper de l’educació ambiental per
un canvi cultural
2. Difusió i comunicació de la cultura de
la sostenibilitat
3. Ampliar els destinataris i les aliances
de l’Educació ambiental
4. Projectes de transformació social sobre el consum
5. Ecofeminisme, justícia social i incidència política

En Josep Melero, de la Diputació de Barcelona,
va presentar els resultats de la sala 7.
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7.1. El paper de l’educació
ambiental per un canvi
cultural
Reptes clau
• L’Educació ambiental ha de tenir un paper significatiu en el canvi de model econòmic i social.
• Definir de quina cultura partim, a quina cultura
volem arribar i idear unes línies d'actuació.
• L'economia del dònut (Kate Raworth) també ajuda a
definir els criteris de sostenibilitat a nivell planetari
• Ecologia i comunitat per Fritjof Capra (Las conexiones ocultas). un altre referent per tenir en compte el
concepte de comunitat i canvi

Preguntes per a la sessió
• Quin paper juga l'EA en el camí cap a la cultura de la
sostenibilitat?
• Quins objectius i propòsits tracem per dirigir-nos cap
a la cultura de la sostenibilitat?
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• Crear recursos específics, concrets, per a sectors
totalment aliens a aquesta mirada de la sostenibilitat
• Històricament hem centrat l'educació ambiental en
el sector infància, però potser els adults som els que
hem de canviar i aprendre més!
• Per fer el canvi de model socioeconòmic cal treballar
l'EA amb altres sectors: empresarials/polític-socials
per fer el canvi cultural
• Alinear-nos amb les generacions més joves, que, per
cert, de vegades són reticents a fer servir el vocabulari tradicional de l'EA i de les entitats

Preguntes per a la sessió
• Amb qui establir aliances?
• Quines eines tenim per treballar de forma transversal i superar la "compartimentació del coneixement"
en AAPP, en empreses, etc.?
• Hauríem de clarificar quin és el model econòmic
sostenible, segur que intuïtivament ho tenim clar,
però com es treballa aquest model amb empreses i
organitzacions?
• Com arribem a la població? Quins mètodes de comunicació fem servir?

7.2. Difusió i comunicació
de la cultura de la
7.4. Projectes de
sostenibilitat
transformació social
sobre el consum
Reptes clau
• Explicar a la ciutadania la insostenibilitat del model
econòmic actual.
• Definir què vol dir sostenibilitat: Tothom l'entén de
la mateixa manera?

Preguntes per a la sessió
• Cal ser pessimista o optimista en la transmissió del
missatge de l'emergència pel canvi de model?
• Perquè els telenotícies i els debats de tertulians no
es fixen quan es fiquen gols al medi ambient? manca
EA generalitzada?

7.3. Ampliar els
destinataris i les aliances
de l’Educació ambiental
Reptes clau
• Ampliar els destinataris i la tipologia de projectes
d’EA.

Reptes clau
• Facilitar, implicar i empoderar les persones en
projectes de transformació social sobre models de
consum.
• Incloure ecoturisme en EA (també guiatge)
• Crear motivacions reals que empenyin a executar
un canvi d'hàbits individual, a les llars, a les
poblacions…

Preguntes per a la sessió
• Qui podria liderar la creació dels recursos específics?
• Quins reptes han sorgit arrel de la pandèmia que
ens facin més sostenibles o ens facin voler ser més
sostenibles, més conscients de la sostenibilitat
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7.5. Ecofeminisme,
justícia social i incidència
política
Reptes clau
• Incloure la justícia social en els continguts de l’EA.

Preguntes per a la sessió
• Podem des de la EA induir canvis legislatius/normatius per accelerar els canvis socials?
• L'ecofeminisme és un concepte que està ajudant a
definir el model de transformació econòmica, social i
cultural, l'incorporem a l'EA?

Panell resultant
del debat a la sala 7
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Objectius
Mirades per a la transformació: La professió
Vídeo consultable aquí i al web cnea.cat
• Presentar la sessió contextualitzada en el gran
repte del Congrés: com ha de contribuir l’educació
ambiental a fer la transició de l’acció individual a
la transformació col·lectiva.
• Mostrar la diversitat i la versatilitat de les i els professionals de l’educació ambiental i la complexitat
i necessitats de professionalització del sector.
• Presentar l’estudi de professionalització realitzat
durant la tardor de 2020.
• Realitzar un debat entorn la professionalització
del sector de l’educació ambiental.

Programa
17:00 B
 envinguda a la sessió
Joan Manel Riera i Pere Vives, SCEA i
Núria Cruset, vicepresidenta de la SCEA
17:15 P
 resentació de les conclusions de
l’estudi de diagnosi inicial sobre la professionalització del sector, realitzat pel
Departament de Territori i Sostenibilitat
de la Generalitat de Catalunya
Irene Cervera Buisán, directora de l’estudi
17:45 D
 inàmica participativa, en grups.
Dinàmica de debat rotatòria
Xavier Sabaté, secretaria tècnica
del CNEA 20/21
19:00 Resum de la sessió (titulars) i cloenda
19:15 F
 i de la sessió, comiat
Lorena Vela, Presidenta del COAMB
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Benvinguda
a la sessió

Joan Manel Riera i Pere Vives, Societat Catalana
d’Educació Ambiental
Benvingudes i benvinguts a la 2ª sessió del 2n
Congrés Nacional d’Educació Ambiental de
Catalunya.
Us donem la benvinguda en nom del Comitè organitzador, configurat en l’edició d’enguany per la
Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona,
l’Ajuntament de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de
Barcelona, la Universitat Internacional de Catalunya,
la Universitat de Barcelona i la Societat Catalana
d’Educació Ambiental.
Tots sabeu que aquesta 2ª edició del Congrés és 100%
virtual… I 100% interessantíssima! Durant tot aquest
any, cada mes celebrem una trobada d’un àmbit
específic. Totes les sessions són preparades col·laborativament per tot el Comitè organitzador. I cadascuna
és presentada per alguns membres d’aquest Comitè.
Aquesta sessió la dediquem a la revisió de
l’educació ambiental com a professió. La seva
dinamització corre a càrrec del Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya (COAMB) i de la Societat Catalana
d’Educació Ambiental (SCEA).
Amb tots vosaltres, la vicepresidenta de la SCEA,
Núria Cruset!
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vigilant i fent pressió, perquè tota la feina que s’ha
fet i que en teoria s’ha de continuar fent, no quedi a
un calaix del polític de torn, sinó que ajudi a donar
valor a la feina que fem com a educadores
ambientals. Segur que un apartat important de
l’estratègia d’educació ambiental de Catalunya amb
el que estem treballant durant el Congrés serà la
professionalització.
Núria Cruset, Vicepresidenta de la Societat
Catalana d’Educació Ambiental
Moltes gràcies i molt bona tarda!
Em presento, sóc la Núria Cruset, Vicepresidenta de la
SCEA, primer de tot excuso a la presidenta de l’entitat,
Núria Canals perquè tot i que li hagués agradat molt
poder fer ella aquesta benvinguda, no ha pogut ser.
En segon lloc, agrair a totes les administracions,
universitat i entitats, especialment al COAMB amb
qui des de la SCEA hem treballat colze a colze per
preparar aquesta sessió, que fan possible un lloc de
trobada com aquest Congrés, amb un format diferent,
però que sembla que després de quasi un any trobant-nos a través de la pantalla, ens anem acostumant
i descobrint noves eines telemàtiques.
Ara ve la falca publicitària, la SCEA som l’entitat
de referència a Catalunya del món de l’educació
ambiental, una trajectòria de més de 35 anys ho
avalen i no només ho avalen els anys que fa que es va
constituir com a entitat, si no també, la feina que s’ha
fet i es fa per tal de donar valor a l’educació ambiental. La SCEA és un espai de debat i reflexió sobre
com ha de ser l’educació ambiental, perquè i quin
és el camí que hauríem de seguir com a educadores
ambientals.

Ja vaig acabant, cal que treballem per descol·locar
l’educació ambiental de la casella a on la societat ens té situades, la nostra feina no és només
repetir com un mantra a on s’ha de dipositar cada
residu, ni ser uns experts sobre els cants dels ocells o
una manufactura de caixes niu per ajudar a les mallerengues, cal que continuem treballant perquè
l’educació ambiental s’entengui com una eina
de transformació de la societat, no només som
intèrprets o defensors de la natura, sinó que treballem
amb les persones per l’entorn, tant social com natural.
I ja per acabar, deixeu-me que comparteixi amb totes
vosaltres un pensament utòpic, sense que em mal
interpreteu; en el meu ideal de societat, la figura
de l’educador/a ambiental, hauria de ser un
personatge que aparegui als llibres d’història,
perquè voldria dir que estaríem vivint en un sistema a
on els valors pels que treballem ja els trobem de forma
transversal en tots els aspectes de la societat.
Avui som 200 i escaig inscrits al Congrés Nacional
d’Educació Ambiental, esperem seguint trobant-nos
en aquests espais de debat i reflexió, com ho és també
al Fòrum d’Educació Ambiental que se celebra
cada 2 anys des de la SCEA. Us esperem també en
aquests futurs fòrums per continuar debatent i repensant l’educació ambiental.
Ànims que tenim molta feina, endavant!

Dit això i sense allargar-me massa perquè no heu
vingut a escoltar-me sinó a treballar.
Ara em posaré seriosa, avui toca treballar sobre
la professionalització. I sembla que des de fa un
temps, un any, el departament s’ha posat “en sèrio” a
posar ordre en el sector. El següent punt de la sessió
d’avui és la presentació de la diagnosi inicial que
s’ha fet durant aquest 2020, que esperem que
no quedi en paper mullat. Des de la SCEA estarem
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Presentació
del funcionament
de la sessió
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convidem a fer una llambregada, una mirada ràpida,
a la diversitat de perfils i contextos de la nostra feina.
Hem anat a visitar a uns quants equips que ens faciliten aquest cop d’ull. Uns pocs que representen a uns
centenars. Inspireu-vos en els que veieu i sentiu per tal
d’amanir les vostres aportacions als grups de treball.
Podeu expressar-les al xat, si us ve de gust. Atenció al
vídeo!
El vídeo sobre alguns perfils de la professió dels i de
les educadors ambientals es pot visualitzar aquí i al
web cnea.cat.
Hem vist una petita mostra d’una gran diversitat professional. Hem recollit alguns comentaris que heu fet
al xat: els aportarem directament als grups de treball.

Joan Manel Riera i Pere Vives, Societat Catalana
d’Educació Ambiental
Anem a explicar-vos com distribuirem les dues hores
que tenim per davant per tal d’aprofitar-les al màxim,
tot intercanviant idees i consensuant propostes de
cara millorar la professió dels educadors ambientals.
Ho farem en dues parts.
A la primera començarem per fer una revisió de la
situació actual: qui som, què fem, on ho fem i com ho
fem. Avui coneixerem les conclusions de l’estudi
de diagnosi inicial sobre la professionalització
del sector, promogut pel Departament de Territori
i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. El
presentarà la seva autora i coordinadora, Irene
Cervera.
Tot seguit, a la segona part, farem una dinàmica
participativa per tal de definir i debatre línies de
treball a seguir en la futura Estratègia Catalana
de l’Educació Ambiental. Ens organitzarem en 6
grups, que de forma rotativa miraran de respondre les
preguntes que van ser plantejades pels participants
en el grup corresponent a la sessió anterior, del passat
26 de gener. Amb la suma de la participació de totes i
tots, acabarem la jornada amb els deures fets: traçar
les bases de la futura estratègia d’educació
ambiental de Catalunya.
Anem, doncs, a mirar-nos la professió a fons amb l’estudi dut a terme per la Irene Cervera. Abans, però, us

Ara és el moment de submergir-nos a fons en la
diagnosi d’aquest ofici.
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Presentació de
les conclusions
de l’estudi de diagnosi inicial sobre
la professionalització del sector,
realitzat pel Departament de Territori
i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya
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en l’actualitat, per tal de regular el sector i adaptar
l’oferta formativa a aquestes necessitats.
La presentació es va fer a càrrec de la Sra. Irene
Cervera, directora de l’estudi. És psicòloga de les
organitzacions, especialitzada en l’àmbit de la investigació i gestió per competències i educació, camp en el
que ara està realitzant el doctorat i treballa des de fa
més de 10 anys en el sector de l’educació ambiental.

Situació laboral
Generalitat de Catalunya. Departament de Territori
i Sostinibilitat

Presentació de l'Estudi per la professionalització
del sector de l'educació ambiental per part
d’Irene Cervera Buisán

Ens els últims anys el sector professional de l’educació ambiental ha manifestat en moltes ocasions la
necessitat d'algun tipus de regulació per aconseguir
sobretot unes millors condicions laborals i una formació adequada a les necessitats que aquesta professió
requereix.
D’altra banda el Departament de Territori i
Sostenibilitat (DTES) de la Generalitat de Catalunya,
i en el marc del Pla de Suport del Tercer Sector
Ambiental a Catalunya, va impulsar el 2019 uns
pressupostos participatius on una de les iniciatives
seleccionades va ser la realització d’un estudi per a la
professionalització del sector de l’educació ambiental.
És per aquest motiu que des del Servei d’Educació
Ambiental es va iniciar el setembre de 2020 el projecte
per a la professionalització del sector, amb un primer
estudi de diagnosi amb l’objectiu d’obtenir informació
sobre quin és l’estat actual de les persones treballadores en aquest sector i definir perfils, funcions
i competències que ha de tenir aquesta professió

1. Inestable (més d'una feina, per temporades)
2.	Franja salarial baixa (en base al conveni de lleure)
3.	Salaris variables: El fet que un/a professional treballi en EA, o en sigui expert/a, no implica millors
condicions salarials
4.	Tasques: reconeixement d'educador/a com a tallerista, però requerint coneixements i funcions de
tècnic/a
5.	Condicions laborals precàries: ús generalitzat del
conveni de lleure (horaris/dietes)

Presentació de l’estudi
La presentació de l’estudi es pot consultar aquí i al
web cnea.cat. A més, en aquest enllaç del web de
la Generalitat, es pot descarregar l'informe final de
Diagnosi i propostes de millora, així com l'informe
amb el buidatge dels qüestionaris anònims en línia, en
els quals van participar un total de 326 professionals
del sector de l'educació ambiental.
La Irene va destacar que la comissió de seguiment
d’aquest estudi per la professionalització del sector
segueix en marxa i totes les aportacions sorgides de la
dinàmica participativa de la present sessió, es tindran
en compte per a les futures accions a portar a terme,
sumant-les a les propostes de millora recollides durant
la investigació realitzada.
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Preguntes realitzades
a través del xat
Pregunta (Lluís Pagès-petit)
El PFZ (Pla de Formació de Zona), formació permanent
de professorat que fa una tasca formativa als professionals de l'educació formal, ha estat considerat a l’estudi? Dins el marc de programes com l'Escoles Verdes
s'hi porta a terme una tasca important per apoderar
al professorat com a agents /educadors ambientals.
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Resultats
del formulari
d’inscripció
i dinàmica
participativa

Resposta (Irene Cervera)
A l’estudi es va dur a terme un pla o estratègia de
comunicació per arribar a tot arreu, dins la qual es va
convidar Escoles Verdes a participar, animant-los a fer
partícip aquell personal docent que hi treballa [amb
l’educació ambiental]. Els qüestionaris són anònims i
tot i que sí que podem identificar que van contestar
docents, no se sap qui ho va fer.

Xavier Sabaté, secretaria tècnica del CNEA 20/21

Com ja sabeu aquest Congrés és molt participatiu,
a la primera sessió es van generar uns continguts
que ens han ajudat a establir els temes a tractar en
les posteriors sessions, i avui no serà una excepció.
Dedicarem l’estona a debatre, prenent com a context
l’estudi que ens ha presentat la Irene.
També us volem compartir alguns dels resultats
del formulari d’inscripció, on us preguntàvem
vàries coses, algunes de les quals concorden amb
l’estudi que ha presentat la Irene Cervera.
El formulari d’inscripció va tenir un total de
204 respostes.
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A què es dediquen professionalment
els participants?
La professió dels assistents a aquesta sessió del
congrés és diversa. De les categories professionals
esmentades, la coordinació de projectes és la feina
principal de quasi un quart dels participants (50
persones). Cal destacar que la proporció més gran es
centra en “altres”, fet que recolza l’evidència d’una
immensa diversitat de perfils professionals existents
dins l’educació ambiental.
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Quants assistents van participar al
grup de professionalització de la sessió
anterior del CNEA?
64 assistents van indicar que havien format part del
grup de professionalització de la sessió del 26 de
gener del CNEA.

Quants participants van participar a
l’estudi de diagnosi inicial sobre la
professionalització del sector, que es va
realitzar a la tardor del 2020?
Quina és la situació laboral
dels participants?
En quant a la situació laboral dels inscrits, més d’un
40% treballa en el sector de l’administració pública i
només un 7% es mostra a l’atur.

72 dels assistents havien participat d’alguna forma en
l’estudi de diagnosi inicial sobre la professionalització
del sector, presentat anteriorment durant la sessió per
Irene Cervera.
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Quina valoració fan els participants de
la situació dels i les professionals de
l’educació ambiental a Catalunya?
Preguntats per la valoració de la situació dels i les
professionals de l’educació ambiental a Catalunya,
la majoria dels participants van respondre “Dolenta”
i “Regular”.

Quines són les principals preocupacions
dels participants pel que fa a la
professionalització?
La part que més preocupa de la professionalització
als participants són les condicions laborals, seguit
del reconeixement, la capacitació i en darrer terme
l’oferta formativa.
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Pel que fa a les expectatives de la sessió, els
participants expressen idees relacionades amb trobar
solucions creatives per garantir el reconeixement i
la millora de la professió d’educador/a ambiental
i el seu sector.
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Núvol de paraules
Segons alguns dels participants, aquesta sessió serà
tot un èxit si…
“…construïm una mirada nova, amb esperança i
creativitat.”
“…es troben propostes de solució i ens enriquim
quant a recursos i il·lusió.”
“…busquem junts noves vies que garanteixin el reconeixement del professional d’EA.”
“…Tothom participa donant el seu punt de vista.”
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Aportacions als
grups de treball
La dinàmica escollida va ser un debat rotatori. Els
participants es van distribuir en 2 cafès virtuals, el
Cafè Tbilissi i el Cafè Belgrad1, on es desenvolupava
la mateixa dinàmica de forma paral·lela. Cada cafè
constava de 3 taules on els grups efectuaven un debat
rotatori de 3 torns. El primer torn comprenia
25 minuts i el segon i tercer 20 minuts. Així, els participants es van dividir aleatòriament en 6 grups, cadascun dinamitzat per dues persones de l’organització
de la sessió i cada grup va tractar els tres temes de la
sessió: formació, dignitat laboral i treball en xarxa.

Representació gràfica del funcionament
de la dinàmica participativa de la sessió

En reconeixement de les dues ciutats que van ser l’escenari dels
processos fundacionals de l’educació ambiental a nivell internacional
1

(Seminari de Belgrad, 1975 i Conferència de Tbilisi, 1977).
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Participants per grup
CAFÈ
Grup
Rosa
Blau
Verd
Total

BELGRAD 		
Participants
12
12
11
35

CAFÈ TBILISSI
Grup
Participants
Taronja
10
Turquesa 15
Lila
11
Total
36

Aportacions per taula i cafè

Taula 1
Formació
Taula 2
Dignitat Laboral
Taula 3
Treball en xarxa
Total per cafè

CAFÈ
BELGRAD
57

CAFÈ
TBILISSI
49

TOTAL
PER TAULA
106

35

63

98

51

67

118

143

179

322
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Captura de pantalla del resultat
de panell del Cafè Belgrad

Captura de pantalla del resultat
de panell del Cafè Tbilissi
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TAULA 1.
FORMACIÓ
La taula de formació va rebre un total de 106 aportacions entre els dos cafès.

Cafè Belgrad
Equip dinamitzador: Bea Ramírez i Irene Cervera
(SCEA)

Cafè Tbilissi
Equip dinamitzador: Margarida Feliu i Juanjo Butrón
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Grups de treball a la taula sobre
Dignitat laboral
Cafè Tbilissi

Cafè Belgrad
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Aportacions per tema
Grup

Suports
(♥)

Formació mínima de CFGS1 Educació i control ambiental
(2000h, 400 h de pràctiques en entitats)

Taronja

5

Una llicenciatura/grau de la branca de les ciències

Taronja

1

Grau, antiga llicenciatura. Mínim mòdul superior de formació professional

Rosa

5

CFGS i un nou CFGM

Rosa

4

CFGS + formació complementària

Rosa

3

Mínim CFGS

Rosa

3

Taronja

1

Rosa

0

Taronja

11

Verd

4

Depèn de la tasca a realitzar, hi ha molts perfils i molts contextos

Turquesa

6

Educador/a ambiental

Taronja

1

Informador ambiental

Taronja

0

Guia ambiental

Taronja

0

Monitor/a

Taronja

0

Animador sociocultural

Taronja

0

Expert/a o assessor/a

Taronja

0

Revisar el contingut del CFGS. És molt repetitiu en diferents mòduls

Lila

4

El CFGS pot oferir moltes més aplicacions professionals de les que se'ls dona

Lila

1

Taronja

0

Lila

0

Quin és el nivell mínim de formació, formal o no formal,
que necessita un professional que es dedica a l’EA?
Formació específica

Segons la categoria formal

Un grau com a mínim i una titulació de postgrau per poder desenvolupar tasques
específiques.
Llicenciatura + complements
Segons el contingut
Pedagogia/sistemes educatius, medi ambient i relació amb la societat, valors materials i
immaterials de la natura, reptes actuals (crisi global)
Psicologia Social, Psicologia Ambiental
Segons categoria professional

Altres

El CFGS d’Educació i Control Ambiental hauria de ser dos cicles diferents
Podria dependre també del centre. S'hauria d'analitzar si en el currículum es repeteix.
1CFGS:

Cicle Formatiu de Grau Superior. Normalment referit al Cicle Formatiu de Grau Superior en Educació i Control Ambiental.
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Grup

Suports
(♥)

Formació i actualització en noves tecnologies

Rosa

15

Comunicació, també en mitjans digitals

Blau

5

Idiomes

Blau

1

Prioritzar problemàtiques ambientals com l'escalfament global

Blau

0

Rosa

13

Rosa
Taronja

13

Tècniques de dinamització

Rosa

9

Comunicació social

Rosa

9

Discussió sobre temes d'actualitat amb esperit crític

Rosa

9

A nivell complementari: Disseny de projectes i/o d'activitats

Verd

4

Gamificació

Rosa

2

Formació en gestió de les emocions (per fenòmens com l’Eco-Ansietat que de vegades són
molt forts en un espai educatiu entre els i les estudiants)

Verd

2

Encaix amb el sistema educatiu i coneixement dels continguts curriculars

Taronja

1

Formació en l'àmbit de l'educació respectuosa

Turquesa

0

Formació en temes actuals dels reptes ambientals i les possibles solucions. Economia circular,
emergència climàtica, mobilitat..

Rosa

11

Actualització sobre l’estat del medi ambient

Rosa

7

Nous reptes de futur en la sostenibilitat

Rosa

4

Consum - petjada ecològica i relació amb els "diners"

Verd

4

De biodiversitat o temes concrets: flora, ornitologia...

Verd

1

Taronja

0

Blau

6

Atès que molts EA són emprenedors: emprenedoria; temes de gestió d'empresa,
contractacions, impostos, etc.

Blau

4

Eines ofimàtiques

Blau

1

Anàlisi de dades

Verd

1

Quina formació permanent o complementària es necessita?
(Detecció de necessitats formatives dins del sector (lideratge, comptabilitat, etc.))
Comunicació i noves tecnologies

Pedagogia i educació
Pedagogia
Actualització sobre noves eines i metodologies d’educació ambiental

Actualitat i futur del medi ambient

Algun màster en l'àmbit de les ciències relacionades amb el medi ambient
Temes de gestió
Gestió de Projectes

Turquesa
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Altres
La formació ha de ser continua i constant en el temps

Verd
Taronja

15

Educació pedagògica i ambiental

Taronja

5

La formació pròpia de cada àmbit on va a parar l’educador/a i depenent del perfil

Blau
Taronja

4

Estarà en funció de les funcions i responsabilitat: un educador/a ambiental seria un CFGS i un
tècnic/a seria un titulat universitari

Taronja

4

Mediació i resolució de conflictes (per treballar en barris desafavorits)

Verd

3

Diversitat cultural, religiosa i ètnica

Verd

3

S'han d’incorporar noves perspectives derivades de situacions sobrevingudes

Lila

3

Figura que la formació ambiental ja es té, i s’ha d'excel·lir en l'àmbit de nova incorporació

Blau

2

Interpretació teatral

Rosa

2

Cuina

Rosa

2

De tot. Es poden fer grups de disciplines

Rosa

2

Interpretació del patrimoni

Verd

2

Taronja

2

Formació de formadors

Verd

2

Continguts en sociologia per analitzar els públics i tenir estratègies

Lila

1

Taronja

1

Control ambiental (vegetació, animals, aus...)

Verd

1

Cartografia (itineraris)

Verd

1

Formació sobre la situació actual

Verd

0

Normalitzar continguts en les diferents formacions

Blau

0

- el certificat d'aptitud pedagògica (CAP)
- els títols d'especialització didàctica i
- el certificat de qualificació pedagògica (CQP)

Taronja

0

Donada la quantitat de competències necessàries i la dificultat de reunir-les totes en una
única persona, potser resulta més interessant la formació en treball en equip i el repartiment
de tasques

Turquesa

0

Pràctica i motivació

Depèn del càrrec que desenvolupi:
- Disciplinar per experts en coneixement concret
- Coneixement interdisciplinar i en educació per educadors
- Recerca pels càrrecs de lideratge
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Grup

Suports
(♥)

Rosa
Lila
Taronja

33

Canvi climàtic, emergència climàtica

Blau
Verd

5

Mobilitat, energia, fonts i usos d'energia, etc.

Verd

4

Coneixement global de la situació de la terra

Rosa

2

Faltaria fonaments científics en el CFGS

Lila

2

Turquesa

0

Comunicació

Rosa Lila

26

Xarxes Socials

Rosa

1

Habilitats socials

Rosa

5

Divulgació

Lila

0

Taronja

0

Educatius - didàctics (didàctica de les ciències i de les ciències socials)

Rosa Lila

14

Coneixements i contingut en pedagogia (més enllà de recursos, eines i exemples d'activitats i
materials)

Rosa
Taronja

9

Rosa

2

Rosa
Taronja

10

Rosa

4

Taronja

6

Socials

Rosa

8

Resolució de conflictes

Rosa

8

Gestió de grups

Rosa

7

Coneixements de la societat

Rosa

4

Sociologia ambiental

Verd

4

Habilitats socials

Taronja

4

Treball en equip

Taronja

4

Quins tipus de continguts creus que hauria de tenir una formació en educació
ambiental?
Medi ambient
Ambientals (biologia, ambientals, científics)

Coneixement del territori a on es treballa
Comunicació i noves tecnologies

Coneixements tecnològics
Pedagogia i educació

Actitud crítica
Eines pedagògiques o recursos educatius
Elaboració de materials didàctics
Caldria un coneixement del currículum educatiu
Socials, grupals i interpersonals
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Responsabilitat en el treball

Taronja

4

Relacions interpersonals

Taronja

4

Gestió

Rosa

8

Gestió de projectes

Rosa

4

Gestió ambiental

Rosa

3

Planificació urbana en termes de sostenibilitat i estils de vida

Verd

3

Exemples de solucions

Rosa

2

Blau

2

Competències en l'àmbit tècnic i administratiu: redacció de projectes, pressupostos,
concursos, licitacions, etc.

Turquesa

2

Coneixement dels sectors públics relacionats

Taronja

0

Coneixement dels sistemes d'accés a subvencions i altres programes públics

Taronja

0

Innovació i disseny

Rosa

8

Economia: economia circular, decreixement...

Verd

4

Creativitat

Lila

3

Taronja

3

Sobretot competències aptitudinals

Lila

1

Coneixements en permanent actualització

Rosa

1

Idiomes

Taronja

0

Redacció de projectes
coneixements tecnològics, sectors públics relacionats

Taronja

0

El futur de l'EA: Recerca

Verd

0

Turisme

Blau

0

Turquesa

0

Formació

Lila

0

Aprofundir

Lila

0

Temes de gestió

Administració i sector públic
Contractació sector públic

Altres

Els educadors que treballen amb escoles han de conèixer el funcionament d'aquestes
organitzacions per facilitar l'encaix

L'EA ha de basar-se sobre una educació humanista
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Grup

Suports
(♥)

Divulgador/a o comunicador/a ambiental

Blau
Rosa

7

Informador ambiental (campanyes)

Blau
Rosa

3

Taronja

2

Blau
Rosa
Taronja

12

Quines categories professionals poden haver-hi?
Informació, comunicació, divulgació

Monitor/a o divulgador/a
Educació
Educador/a ambiental

Rosa

8

Educador/a de museus o exposicions

Rosa

6

Educador/a (equivalent a mestre, amb capacitats per redactar i executar propostes)

Rosa

2

Taronja

1

Educador/a de camp

Turquesa

Tècnic/a en educació ambiental
Direcció, coordinació, gestió
Coordinador de programes, projectes, centres d’EA (gestió, dinamització equips, subvencions)

Rosa

Turquesa

15

Director/a ambiental

Rosa

2

Gestor/a

Rosa

0

Taronja

Taronja

Responsable d' o líder

Turquesa

4

Redacció, creació
Rosa

Dissenyador/a o redactor/a de projectes i programes d’EA

Turquesa

Creador /a de continguts, dissenyador/a de materials didàctics, eines pedagògiques, activitats

Rosa

Turquesa

13
2

Altres
Formador/a (d’educadors/es EA)

Rosa

15

Quina és la diferència entre un intèrpret Educador Ambiental i un Guia de Natura?
Podrien ser categories diferenciades dins del conveni, però un guia o intèrpret de natura
hauria de respondre a uns mínims professionals

Blau

4

Expert en temes concrets

Taronja

2

Expert amb coneixement interdisciplinar

Taronja

2

Lila

1

Caldria primer definir bé els perfils professionals
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Altres

Grup

Suports
(♥)

L'equip de gent del sector reconeguda en excel·lència comparteixen el seu savoir faire

Verd

2

Actualització dels continguts conceptuals, didàctics i dels recursos digitals que van
apareixent, així com les institucions i actors socials que es van creant al llarg del temps

Taronja

3

Formació contínua i especialitzada

Taronja

1

Que els alumnes participin en projectes reals del seu entorn

Turquesa

1

Grup de treball a la
taula sobre Formació
(Cafè Belgrad).
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TAULA 2.
DIGNITAT LABORAL
La taula de dignitat laboral va rebre un total de
98 aportacions entre els dos cafès.

Cafè Belgrad
Equip dinamitzador: Verónica Serrano i Joan Manel Riera
(SCEA)

Cafè Tbilissi
Equip dinamitzador: Pere Vives (SCEA) i Glòria Arribas
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Grups de treball a la taula sobre
Dignitat laboral
Cafè Tbilissi

Cafè Belgrad
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Aportacions per tema
Què creus que ha de tenir en compte un conveni per a dignificar l’EA?

Grup

Suports
(♥)

Salari
S'ha d'establir una correcta base-escala salarial o taula salarial

Blau
Turquesa

30

Reconeixement d'un salari al conveni treballadors funcionaris com a educadors

Turquesa

5

Equiparació salarial a l’educador ambiental a l’administració

Lila

1

El salari té a veure amb el reconeixement (alt nivell formatiu)

Rosa

1

Turquesa

10

Donar valor a les formacions i titulacions de cada professional

Lila

9

Cal una formació d'alt nivell per exercir l'educació ambiental

Rosa

9

Turquesa

9

Lila

3

Turquesa

12

Blau
Taronja

10

Conveni de mestre o de professor/a

Blau

4

Incloure una categoria d’educador ambiental al conveni de lleure (amb equiparació salarial
amb EA administració)

Lila

1

Equiparació amb altres professionals divulgadors o formadors d'altres sectors (sociologia,
psicologia...)

Lila

1

Turquesa
Rosa

18

Blau

8

Tipus de contractes

Turquesa

2

Que la creació d'un conveni que reguli i millori les condicions laborals de l'EA vagi
acompanyada de la corresponent millora dels recursos que possibiliten les licitacions, per
assolir les condicions laborals del conveni.

Turquesa

2

Lila

1

Formació
Formació en el món laboral dels professionals

Drets i deures
Drets dels treballadors (permisos, jornada, etc.)
Definir les funcions exactes de l'educació ambiental (evitar conveni de lleure per a funcions
d’educació ambiental)
Relació amb altres convenis i professions
Cal un conveni o definir la categoria professional en un conveni preexistent
La professió d’EA ha de ser equiparable (conveni) a la de docent

Altres
El conveni ha de definir clarament les categories professionals
La dignificació ve lligada al reconeixement... cal una acreditació oficialment reconeguda

No és el mateix ser EA a l'administració que en una entitat ambiental o empresa
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Grup

Suports
(♥)

El licitador ha d’especificar en el pressupost el sou base de l’educador/a, i el plec ha de
comptar amb un salari base mínim definit i no subjecte a incidències que no depenen de
l’educador/a. El sou mínim ha d’estar dins el conveni que reguli el sector

Rosa
Turquesa
Blau

31

Definir uns mínims de formació en educació ambiental en l'adscripció de mitjans dels plecs

Turquesa
Blau

19

Blau

9

Turquesa

5

L'administració ha de concretar a concursos, licitacions, etc.

Blau

3

L’administració ha de descriure les activitats d'educació formal i no formal i les de
comunicació que li seran aplicades a la campanya, programa o projecte

Blau

3

El licitador hauria d'especificar en el pressupost el tipus de contracte i el plec hauria
d'especificar un contracte laboral digne

Rosa

3

Taronja

2

Blau
Taronja

11

Que en la licitació tingui més pes la valoració de la qualitat del que s'ofereix que la part
econòmica

Turquesa

10

També incorporar en els plecs de contractació criteris avaluables sobre aspectes ambientals
com criteris de millora de l’entorn

Turquesa
Rosa

10

No ha de primar el pressupost més baix. El problema és la llei de contractació de
l'administració pública

Rosa

5

Els plecs de condicions haurien d'incloure valors d'economia social i solidària de les
empreses/entitats

Rosa

4

Taronja

1

Rosa

1

Taronja

0

Turquesa

2

Com es podria regular la demanda des de l’administració pública per a concursos
licitacions etc.?
Especificacions als concursos, licitacions, etc.

En els plecs de les administracions públiques es poden o podrien regular temes com les
habilitats actitudinals
Definir clarament qui pot participar-hi, que hagi reconegut la seva vàlua prèviament

Cal que els educadors/res ambientals que treballin per les entitats licitades i els que estiguin
contractats directament per l'administració tinguin igual condicions de treball
Establiment de prioritats, criteris i valors
Els plecs haurien de primar empreses petites, locals i personal expert, davant de grans
empreses, al·lòctones i formació genèrica.

Crear una taula de treball entre les administracions per treballar els criteris i requisits que
posem als plecs de condicions
Els requisits tècnics
Que es pugui fixar una puntuació mínima de la part de criteris de valor per passar a la part
de criteris automàtics
Increment de professionals de l’educació ambiental a l’administració
Tot contracte en l'àmbit ambiental que superi un contracte menor hauria de contemplar
obligatòriament accions i partides per a educació ambiental
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Revisar si els quadres de preu en els pressupostos de projectes incorporen degudament
tasques en relació a l'educació ambiental

Turquesa

1

Demanar més places de "funcionaris" amb el perfil d'educador/a ambiental dins de
l'administració associats als departaments de medi ambient i salut pública dels ajuntaments

Verd

1

Amb voluntat política es podria nodrir de llocs de treball estables d'EA l'espai públic, espais
naturals...

Verd

0

Mecanisme de doble via: l'administració ha de garantir dignitat laboral total a canvi de
competència contrastable

Blau

3

Cal estar vigilants que aquesta regulació no afecti al principi de competència

Blau

1

Els preus de sortida de les licitacions haurien de tenir com a base un conveni digne

Rosa

1

Se puede realizar convenio competente, con salarios atractivos y formación gratuita, con la
recaptación, incremento y destinación del 100% de las sanciones impuestas en los delitos
medioambientales.

Blau

0

El perfil d'educador/a ambiental de terreny podria tenir un còmput "d'hores de treball sobre
el terreny" (com les hores de vol d'un pilot)

Blau

0

Taronja

0

Altres

Es pot fer amb la solvència tècnica que es demana
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Grup

Suports
(♥)

Turquesa
Rosa
Taronja

27

Blau

5

Taronja

0

Taronja
Rosa

13

Turisme (des d’administració fins als establiments de serveis)

Turquesa
Rosa Verd

10

Arquitectura

Turquesa
Rosa

5

Agricultura

Turquesa
Taronja

4

Urbanisme

Turquesa
Rosa

3

Economia

Turquesa

3

Gestió de residus

Turquesa

2

Gestió ambiental (auditories, certificacions, responsabilitat social...)

Verd

1

Paisatgisme

Rosa

1

Alimentació

Taronja

0

En l'àmbit de l'educació formal (escoles, instituts)

Turquesa
Rosa
Taronja

11

Educació

Taronja
Turquesa

7

Assessorament de centres educatius

Turquesa

7

Integració

Turquesa

6

Lleure o oci

Rosa
Taronja

3

Rosa

1

Blau

4

En quins àmbits concrets és clau que l'educació ambiental tingui una inserció
laboral per assolir els reptes socioambientals actuals?
Presa de decisions, administració, política...
Administració pública (en tots els departaments)
L’educació ambiental ha d’adquirir una posició de lobby de força. Ser presents en la presa de
decisions de temes globals
Política
Àmbits econòmics
En empreses

Àmbits educatius

Cultura
Àmbit social i socioambiental
Fer incidència en els aspectes educatius (valorables) als programes socioambientals
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Treballar amb els educadors i treballadors socials en els barris més desfavorits on hi han
moltes conflictes associats al medi ambient

Verd

1

Participació

Turquesa

1

Mediació

Turquesa

1

Comunicació: espai als mitjans de comunicació

Rosa
Turquesa

22

En tots o gairebé a tots els sectors i àmbits hauria d'haver personal expert en educació
ambiental en un sentit ampli

Rosa Blau

10

Agendes urbanes

Turquesa

3

Taronja

1

Blau

1

Taronja

0

Altres

Grup

Suports
(♥)

Cal una figura laboral professional complementària de suport al docent que està a
l'aula

Blau

9

Per dignificar la feina, caldria prèviament valoritzar el temps de lleure

Blau

5

Mostrar el ventall de responsabilitat i tasques dels educadors ambientals

Turquesa

8

Millorar la imatge social dels educadors/es ambientals

Turquesa

3

Comptar amb la realitat de que s'ha de fer educació ambiental tot l'any

Rosa

1

Les AAPP es basen en les categories establertes, per això cal que hi hagi titulacions

Lila

1

Donar valor i reconeixement a la figura de l'educador ambiental

Taronja

1

Destinació del 100% de les recaptacions i increments de sancions al conveni, salaris i
formació

Taronja

1

Increments de sancions i expropiacions de béns als delictes ambientals per destinació i
reinversió a la protecció, la neteja i conservació del planeta

Taronja

0

Turquesa

0

Altres

Salut
En tots els àmbits. Els educadors/es ambientals hem de mostrar competència en els diversos
àmbits clau per tal de mostrar-nos necessaris
Recursos naturals

Cal que l’educador/a ambiental tingui més protagonisme a tasques que desenvolupen
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TAULA 3. TREBALL
EN XARXA
La taula de formació va rebre un total de 118 aportacions
entre els dos cafès.

Cafè Belgrad
Equip dinamitzador: Lorena Vela i Xavier Sabaté (COAMB)

Cafè Tbilissi
Equip dinamitzador: Anna Martínez i David Alemany (COAMB)
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Grups de treball a la taula sobre
Dignitat laboral
Cafè Tbilissi

Cafè Belgrad

80

CNEA 2020/21 Mirades per a la transformació. La professió

81

Aportacions
per per
tematema
Aportacions
Grup

Suports
(♥)

Vincle a través d’iniciatives de ciència ciutadana

Lila

15

Fent activitats compartides. No tenir agenda pròpia sinó sumar-nos a l'agenda dels altres

Lila

11

Els voluntariats en espais naturals proporcionen experiència curricular i contactes amb
entitats participants i/o col•laboradores

Verd
Lila

9

Programant les activitats d'acord amb les necessitats i inquietuds d'aquests col·lectius

Lila

9

Turquesa

7

A través de la dinamització de processos participatius convidant-los com a actors motor o
clau

Lila

6

Coordinació de voluntariat en campanyes de sensibilització

Lila

5

Taronja

3

Creant un "lobby" d'EA que interactuï sobre administracions i partits polítics

Turquesa

1

Comunicació

Turquesa

1

Cal tenir en compte la base científica de l'educació ambiental. L'activisme sovint oblida la
base científica.

Lila

4

Cal però diferenciar el nostre "barret" professional del nostre "barret" polític o "activista"

Lila

4

L'activisme és una actitud davant la vida no una professió

Rosa

1

L'activisme és més reivindicatiu

Lila

1

Taronja

1

Rosa

0

L'activisme ens pot perjudicar tancant-nos portes en segons quins àmbits

Blau
Verd

7

Risc d'endogàmia!

Verd

3

Turquesa

2

Rosa

0

Turquesa

0

Com es vincula la professional de l'EA amb l’activisme socioambiental?
Exemples de vincles aplicats

Crear col·laboracions transversals, amb equips pluridisciplinars

Vinculant la comunitat

Diferències

L'activisme ambiental ha de ser un compromís de tota la societat
L'educador/a ambiental ha de ser el professional
Ser educador ambiental no vol dir portar-ho a la pràctica.
Però la pràctica de l'acció ambiental, malauradament et fa activista
Desavantatges de la relació

L'activisme ben entès ha de començar a casa de cadascú (controlar la despesa d'energia,
seleccionar les deixalles, reduint la petjada de carboni propi...)
Perill de dedicar moltes més hores a la feina (o acceptar males condicions) per considerar-les
activisme
Malauradament, voluntariat és sovint la manera d'introduir-se al món professional

Punts en comú
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Punts en comú
Interès comú pel medi ambient

Verd

5

Sense activisme no hi ha canvi possible

Verd

1

La feina dels educadors ambientals i dels activistes poden confluir en objectius però
amb metodologies diferents

Lila

10

Molta gent va tenir el seu primer moment d’interès amb el tema ambiental en espais
d'activisme

Verd

5

Blau

4

Taronja

1

Altres
L'activisme és una qualitat personal. És admirable però no és exigible (sí que ho són els
principis)
Cal diferenciar bé què entenem per activisme. Hi ha diferents nivells d'acció i d'actitud vers
la participació. Unes són més transgressives i transformadores i altres més passives. Cal que
quedi clar el matís.

Com incorporem als professionals d'educació ambiental en altres entorns laborals?

Grup

Suports
(♥)

Metodologia
Lila
Rosa
Taronja

21

Lila

12

Turquesa
Taronja

8

Verd

7

Col·laboració, treball en xarxa, es poden nodrir uns als altres

Blau Lila

5

Falta marketing, hem de vendre millor l'educació ambiental

Lila

5

Adaptar-nos als destinataris, als àmbits de treball...

Blau

0

Les dots de comunicació ajuden a integrar-se

Blau

0

Ser convidats a participar a diferents sectors professionals

Blau

2

Han de formar part de les plantilles

Rosa

0

Definició concreta dels perfils professionals (tasques i competències) per poder fer els vincles
amb altres sectors com el social

Verd

4

A través de la formació contínua

Verd

4

Foment de la creativitat com a qualitat clau

Blau

3

Consolidant la idea que fer "productes" més sostenibles, conscients i respectuosos amb
l'entorn i la societat va en benefici de tots, fins i tot del propi negoci

Verd

1

Sortir de la zona de confort

Lila

0

En nous sectors emergents: escape room, gamificació a internet, ciència ciutadana

Verd

3

Donar a conèixer l'educació ambiental a diferents sectors i reivindicar l’aspecte de
sostenibilitat I l’educació dins totes les professions i activitats econòmiques, l’educació
ambiental és transversal
Suport de la pròpia administració per exemple dedicant-hi més recursos
Definint clarament els àmbits d’intervenció i en quins sectors tenen un paper més important
els educadors ambientals (Agricultura, Ramaderia Aqüicultura…)
Introduir la formació ambiental a la formació inicial i permanent del professorat
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Exemples d’incorporació
Els educadors ambientals poden estar en equips multidisciplinars (consultories, assessors en
estudis tècnics, etc...)

Verd

19

Crear la figura d’educador/a ambiental per totes les empreses.
Grans empreses, oficines amb molt personal i grans activitats productives, haurien de fer
campanyes d'EA entre els seus treballadors/es, ambientalitzar les seves instal·lacions, etc. on
intervindria la figura de l'educador/a ambiental

Rosa
Lila
Turquesa

13

Educadors com a dinamitzadors de processos de canvi

Verd

12

L’administració ha de fer més accions a favor de la sostenibilitat, és la primera que té la
obligació de fer-ho. Tots els ajuntaments han de tenir mínim un/a educador/a ambiental.

Rosa

3

Organitzant activitats de voluntariat ambiental en empreses (Responsabilitat Social
Corporativa (RSC))

Lila

Intervenció en processos de participació pública d'elaboració de normativa

Blau

2

Figura de Community manager de temes ambientals

Verd

1

Educadors/es ambientals també poden treballar en turisme (ecoturisme)

Blau

0

Cal estudiar cada cas en profunditat.

Blau

0

Si els introduïm a tot arreu pot produir dispersió.
S'ha de concretar d'acord amb la seva competències i habilitats

Blau

0

Cal veure si en altres entorns laborals es produeixen aprenentatges

Blau

0

Cal incorporar la visió ambiental en totes les esferes de la nostra vida, feina,
aficions, forma de consum...

Rosa

0

3

Altres

Grup de treball a
la taula sobre
Treball en xarxa
(Cafè Tbilissi).
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Com establim els nodes entre els sector ambiental i altres sectors? (exemple social,
turisme, econòmic, empresarial…)

Grup

Suports
(♥)

Metodologia
Taronja

12

Una visió holística del que fa un educador ambiental (no només des de les ciències
ambientals, qualsevol educador de qualsevol perfil, podria portar a terme projectes educatius
vinculats a la sostenibilitat)

Verd

7

Treballant amb tots els sectors de manera transversal. Proposar idees de canvi en sectors o
àmbits diferents

Verd

4

Arribant a sectors als que no s'ha arribat fins ara

Lila

4

Taronja

4

Blau

2

Verd

7

Informació ambiental a empreses

Turquesa

6

Ajudant a fer campanyes publicitàries i de comunicació d'educació ambiental per a empreses
que vulguin mostrar-se a favor del medi ambient

Turquesa

6

L’administració pública hauria de donar exemple, fent polítiques ambientals transversals

Taronja

4

Faria falta un professional d'educació ambiental en alguns partits polítics

Turquesa

4

Vinculant els col·legis professionals relacionats amb medi ambient, pedagogia, salut, ...
reforçant la xarxa multidisciplinar entre professionals

Taronja

3

Incorporant criteris ambientals en els plecs de contractació

Turquesa

3

Establir col·laboracions i grups de treball, trobant objectius i projectes comuns (treball conjunt
i participat)

L'educador/a ambiental hauria de ser qui establís els vincles entre els diferents agents socials i
crear partenariats
Cal continuar aprenent, explorar els sectors i treballar-los per adaptar-se a l’especificitat de
cada cas. Massa versàtil per fer-ho de la mateixa manera

Turquesa

Exemples aplicats
Els projectes d'APS poden posar en contacte sectors ambientals i socials

Turquesa

Formació a empreses de turisme del territori

Taronja

2

Informació i formació als col·legis professionals

Turquesa

1

Desenvolupar feines de màrqueting a empreses d'energia o d'obres públiques

Turquesa

1

Col·laborar amb projectes d'ambientalització de sectors econòmics

Blau

1

Els ODS poden ser l'excusa i el catalitzador (sector social i econòmic)

Verd

1

Turquesa

0

Insistir que estem educant des del moment que trepitgem el carrer (podem entrar per civisme,
mobilitat, educació no formal,..)

Verd

3

Tenir en compte el espais en comunitats espirituals, que han divulgat la conservació

Rosa

0

Node amb el sector del lleure

Taronja

0

Node amb el sector cultural

Taronja

0

Voluntariat
Altres
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Grup

Suports
(♥)

La SCEA pot generar xarxa de contactes (correus)

Verd

11

Esbrinar quines xarxes internacionals estan funcionant i de quina manera ens hi podem vincular

Verd

10

Patrocinadors (públics i privats) cal buscar-los per crear sinergies i donar valor a la tasca dels
educadors ambientals

Verd

10

Xarxa d'entitats de campanyes de sensibilització Platges de Barcelona

Lila

6

Turquesa

5

Els Fòrums de la SCEA poden fer xarxa amb professionals d'altres sectors

Verd

4

Investigadors ambientals des de les ciències socials: antropologia, sociologia, educació,
psicologia.

Verd

3

DTES podria fer un esforç per facilitar el treball en xarxa d'organitzacions i empreses

Verd

1

Departament Educació (Xarxes de centres)

Verd

0

Lila

9

Turquesa

7

Lila

6

Establir xarxes de cooperació pel canvi social a nivell global

Taronja

2

Moltes vegades, la participació en xarxes és voluntària. Estaria bé valorar-ho i retribuir-ho

Taronja

2

Crear xarxes per proximitat territorial entre educadors ambientals o professionals amb
funcions semblants

Taronja

2

Rosa

0

Verd
Taronja

6

Espai Mediterrani

Lila

6

França i Bèlgica tenen associacions d'educadors on es comparteixen molts materials i es fa
arribar a moltíssima població

Rosa

0

El treball en xarxa ha de ser part de la feina.

Taronja

2

Unes millors condicions laborals ens poden ajudar a cooperar (en comptes de competir)

Taronja

1

Enfortir el sentiment de grup

Turquesa

1

Donar eines (formació) per aprendre a treballar en xarxa

Taronja

1

Xarxa més interna i més xarxa cap a fora (multixarxa)
Qui es pot implicar, xarxes a crear

Enfortir el paper de les entitats que estan agrupant educadors ambientals (SCEA, COAMB…)

Tipus de xarxes, què o com compartim
És necessari fer xarxa entre professionals de diferents disciplines
Buscar punts en comú amb altres sectors i provocar trobades i intercanvis
Col·laboracions i xarxes de treball conjuntes

Compartir materials i recursos, directori d'entitats, professionals, compartir investigacions,
estudis, resultats...
Exemples existents
Xarxa Educació Pirineus Vius (àmbit Pirineus), està en evolució i ha permès conèixer la realitat
de l’EA a la vessant francesa

Altres
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Recull de piulades
de @cnea_cat
durant la sessió
La sessió va ser retransmesa via la xarxa social de
Twitter per part del compte del Congrés, @cnea_cat.
A continuació es relacionen totes les piulades enviades
durant la sessió.
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MIRADES PER A
LA TRANSFORMACIÓ

DE LA
RECERCA 
A L’ACCIÓ
TRANSFORMADORA

CNEA 2020/21 Mirades per a la transformació. De la recerca a l'acció transformadora

Objectius
Mirades per a la transformació: De la recerca
a l'acció transformadora
Vídeo consultable aquí i al web cnea.cat
• Recollir idees per potenciar la ciència feta des
de la ciutadania
• Debatre sobre com fomentar la recerca en
educació ambiental a Catalunya
• Tractar sobre com la divulgació científica pot
contribuir a la transformació col·lectiva
• Realitzar aportacions per a les bases compartides
d’una estratègia per transitar a la cultura de
la sostenibilitat

Programa
17:00 B
 envinguda a la sessió
Sílvia Albareda, UIC
Mar Grasa, UB
17:10 P
 resentació de la dinàmica de la sessió
i els ponents de la taula rodona
Ana Romero, AMB
17:20 Taula rodona: de la recerca a l’acció
transformadora
Ciència ciutadana: Josep Perelló, UB
Recerca en educació ambiental: Gisela
Cebrián, URV
Divulgació de la recerca: Anna Ramon
Revilla, CREAF, UAB
18:20 D
 inàmica deliberativa
18:50 T
 ancament i cloenda
Núria Roca, Universitat de Barcelona
19:00 Fi de la sessió
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Benvinguda
a la sessió

Sílvia Albareda, de la Universitat Internacional
de Catalunya (UIC) i Mar Grasa, de la Universitat
de Barcelona (UB)

Benvinguts i benvingudes a aquesta quarta sessió
del 2n Congrés Nacional d’Educació Ambiental
dedicat a la recerca per a l’acció transformadora.
En primer lloc ens presentem, som la Mar Grasa, professora d’Educació ambiental i coordinadora de l’assignatura de Desenvolupament Sostenible a la Facultat
de Biologia a la Universitat de Barcelona, i la Sílvia
Albareda, professora de Didàctica de les ciències
experimentals on es fa educació per la sostenibilitat a
la Facultat d’Educació de la Universitat Internacional
de Catalunya i coordinadora del grup de recerca consolidat de Sostenibilitat i Educació Integral.
Avui en aquesta sessió treballarem per identificar
juntes els reptes i les accions necessàries que
des de la recerca i l’educació ambiental hem
d’identificar com a prioritàries per assolir l’acció
transformadora, que és urgent i improrrogable.
Us donem les gràcies per invertir el vostre temps
i esforç en aquesta jornada, des del Comitè
Organitzador del Congrés, del que formem part la
Generalitat de Catalunya, amb els departaments
de Territori i Sostenibilitat (DTES) i Ensenyament,
la Diputació de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de
Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona, la Societat
Catalana d’Educació Ambiental (SCEA) i les nostres
universitats.
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Que ens calen les aliances per l’acció transformadora, que és el nucli central d’aquest congrés, ho
tenim molt clar ja a aquestes alçades, la pregunta és
com podem fer-ho millor. Molts dels reptes que al
inscriure-us ens heu comunicat apunten en aquesta
direcció: cal connectar ciència i ciutadania i cal
connectar la ciència amb estratègies d’educació
ambiental i per a la sostenibilitat que aconsegueixin
la transformació.
La recerca científica pot contribuir a l’acció transformadora i interactuar amb els i les educadores
ambientals a través de 3 àmbits als quals pertanyen
els convidats de la taula rodona que participaran al
llarg de la sessió.
	A través de la recerca en educació ambiental i
per a la sostenibilitat, que revisa l’eficàcia de les
pràctiques educatives, analitza i avalua els resultats
de les mateixes per tal d’aportar i retornar noves
estratègies didàctiques que possibiliten fer una
educació transformadora.
	A través de la comunicació i divulgació científica per part dels propis centres de recerca, que
han de constituir una font d’informació ràpida,
accessible i coneguda tant o més com accessibles
com resulten les fake news, a l’abast de l’educació
ambiental i la societat.
	A través de la recerca conjunta amb la societat o
ciència ciutadana, on tant científiques com ciutadania col·laboren en la cerca de la pregunta i les
respostes a través del mètode científic, resultant un
procés d’aprenentatge mutu i amb gran potencial
transformador.
Professionals d’aquests tres àmbits: la comunicació
científica ambiental, la ciència ciutadana i la recerca
en educació ambiental i per la sostenibilitat són els
que hem volgut acollir en aquesta sessió perquè
entre tots, puguin analitzar com cal comunicar la
ciència, com fer que la ciutadania s’apropi a ella
i hi participi i com fer que la recerca en educació
ambiental i educació per la sostenibilitat aconsegueixi interactuar amb les educadores ambientals que la posen en pràctica. Com ens podem
conèixer millor entre els diferents col·lectius
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que fem recerca en educació ambiental i els que fan
ciència ciutadana.
Volem aconseguir aquesta connexió indispensable
que necessitem plasmar en la nova Estratègia
Catalana d’Educació Ambiental que de manera
participativa, entre tots els assistents a aquest congrés
estem començant a construir per avançar plegats cap
a una societat d’autèntic benestar, socialment justa i
ambientalment sostenible.
La pandèmia de la covid-19 ha posat de manifest de
manera cruenta i despullada la connexió entre totes
les espècies de la terra i l’obligatorietat de protegir
els ecosistemes i la biodiversitat per garantir la salut
humana. No podem parlar de la salut de les persones i
de la salut dels ecosistemes, perquè la pandèmia ens
ha mostrat que tot està connectat i cal parlar de
salut planetària. En un any, la conjunció dels esforços de ciència, societat i voluntat política han començat a disminuir la taxa de mortalitat, indicador despietat i incontestable. La pandèmia del canvi climàtic
a la que l’educació ambiental fa front, avança
més lentament però és igualment letal i ens
amenaça igualment a tot el planeta. Sembla que
només es podrà fer front a l’emergència sanitària i
climàtica fent sinergies entre la ciència, l’acció ciutadana i una voluntat política transformadora.
Per això, hem de recollir i reciclar allò que d’oportunitat ens ha deixat aquesta pandèmia de confiança en
la ciència i redirigir-la a les emergències ambientals
i anar més enllà. Necessitem transmetre que la
ciència és accessible a tothom i tothom hi te
alguna cosa a fer per resoldre els problemes.
La ciència és una manera de pensar sobre els problemes per cercar solucions: identificant preguntes, formulant hipòtesis, observant i analitzant. I descobrint
que algunes són errònies. A vegades això es pot percebre com una debilitat, o pot donar la idea de que
els missatges són confosos però hem de saber explicar
que ben al contrari, és tota una garantia de solidesa.
Per això és molt important ensenyar com es construeix
el coneixement científic, per pulveritzar i desactivar
aquestes fake news sense fonament.
Des de la recerca científica cal formar equip amb
les educadores ambientals, i arribar al punt que tot
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projecte de recerca incorpori en l’equip, a professionals de l’educació que permetin comunicar,
dissenyar estratègies educatives aprofitant els resultats de la recerca i incorporar-les en els objectius del
propi projecte.
Des de la Dècada de l’Educació per al Desenvolu
pament Sostenible (2005-2015) i l’aprovació de
l’Agenda 2030 amb els seus ODS al 2015, la sostenibilitat te un enfocament integrador que relaciona
a l’hora les dimensions social, ambiental i econòmica del desenvolupament sostenible. Aquest
tarannà integrador és el que també s’ha volgut assolir
en aquest congrés.
Tots i totes podem fer ciència i totes i tots podem
fer recerca del que fem, com l’educació ambiental,
per fer-ho millor. Es tracta de tenir motivacions
per fer-ho i saber com fer-ho. En aquesta sessió
d’avui, com ja hem dit, hem convidat a diferents
experts dels àmbits de la recerca en sostenibilitat,
la comunicació científica i la ciència ciutadana i ha
investigadors que han fet accions transformadores
en sostenibilitat, perquè a través de les seves reflexions i els seus testimonis, siguin inspiradores per
passar de la recerca en educació ambiental a l’acció
transformadora.
Esperem que en aquesta sessió puguem gaudir i
aprendre molt uns dels altres.
Ara li passem la paraula a l’Ana Romero de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona.
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Presentació de
la dinàmica de
la sessió i els
ponents de la
taula rodona

Ana Romero, Àrea Metropolitana
de Barcelona (AMB)

Bona tarda a tothom, us recordem que les sessions del
congrés s’enregistren i que per tant les podreu veure
en diferit a la web del CNEA.
Esperem que n’aprenguem molt tots els que estem
aquí, ja que mirant els perfils de les persones inscrites
hem vist que un 13% dels inscrits en aquesta sessió
són persones vinculades a la recerca però de la resta,
una gran majoria són persones que treballen en
l’administració pública, en entitats, mestres, etc. Això
a priori respon a un dels objectius del Congrés que és
buscar aquestes interseccions entre la gent que participem, sortir de la nostra zona de confort i sobretot
enriquir-nos mútuament per anar cap a aquesta acció
transformadora i col·lectiva que busca el Congrés.

Perfil dels participants de la sessió
A continuació es mostren els resultats del formulari
d’inscripció de la sessió, en el qual es van preguntar
vàries coses i es va obtenir un total de 141 respostes.
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A què es dediquen professionalment
els participants?

Saben els participants què es la ciència
ciutadana?

Quasi un terç dels assistents es dediquen a la coordinació de projectes, un 10% són professionals de l’educació ambiental i un altre 10% es dedica a la recerca.
En general s’evidencia una gran diversitat de perfils
presents en aquesta sessió.

La gran majoria dels inscrits (86%) a la sessió coneixen
el concepte de ciència ciutadana, front a un 14% que
ho desconeix. Més de la meitat d'assistents a més, han
organitzat o participat en alguna iniciativa d’aquest
tipus.

Quina és la situació laboral
dels participants?

Coneixen els participants projectes
d’educació ambiental?

En quant a la situació laboral, prop de la meitat dels
inscrits treballen per l’administració pública, i cal
ressaltar en aquesta sessió en concret que un 13%
dels participants treballen en universitats o centres de
recerca. També s’observa un percentatge important
de persones que treballen per entitats. En general les
situacions laborals són molt diverses.

La gran majoria dels assistents coneixen projectes
d’educació ambiental, i tot i que un 26% dels participants ho desconeixen, els agradaria saber-ne més.
Més d’un terç dels inscrits han participat en alguna
iniciativa o projecte d’educació ambiental.
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Coneixen els participats iniciatives
de divulgació de la recerca?
Una àmplia majoria dels assistents (83%) coneix iniciatives de divulgació de la recerca, i una bona part, el
36% també ha participat en alguna iniciativa d’aquest
caire.

94

Reptes de l’àmbit de
la recerca i l’educació
ambiental identificats
pels inscrits a la sessió
La última qüestió del formulari d’inscripció preguntava sobre quin creien els participants que era el
major repte el l’àmbit de la recerca i l’educació
ambiental. La resposta era oberta i se n’ha elaborat
un recull per temàtiques a continuació.
El repte més àmpliament esmentat ha estat el de la
difusió i visibilització de la recerca en educació
ambiental de cara a la ciutadania o col·lectius no
experts en la matèria. 37 de les respostes d’aquesta
pregunta es refereixen a la difusió com al principal
repte que ha de transmetre els temes de la recerca i
els seus resultats per a que la població pugui accedir
a aquest coneixement.

Preferència dels participants pels
temes de la sessió
La temàtica on els participants han mostrat més
preferència ha estat la ciència ciutadana, seguit de
la recerca en educació ambiental i la divulgació de
la recerca en últim lloc. Tot i així les tres temàtiques
tenen resultats semblants i en conseqüència a la sessió
se'ls va dedicar el mateix temps.

Difusió i visibilització de la recerca
en educació ambiental
37 aportacions
Donar visibilitat i difusió a la recerca en l’àmbit de
l’educació ambiental és el repte més àmpliament
esmentat. Cal que les entitats i ciutadania coneguin
en les temàtiques actuals de la recerca en Educació
Ambiental així com les accions que es desenvolupen
en el seu marc. Per tal que s’aporti informació des
de la pròpia experiència ciutadana i que els resultats
siguin més accessibles. La difusió de la recerca ha de
contribuir també a donar-li valor a la disciplina i a
sensibilitzar el públic general. Es fa especial èmfasi
en la divulgació dels resultats de manera constructiva
i didàctica per a públics no especialitzats, per fer la
ciència i l’educació ambiental més accessible a la ciutadania i provocar així un canvi en la mentalitat i hàbits.
Aquest repte està intrínsecament relacionat amb la
resta de reptes plantejats.

Aplicació pràctica dels resultats
de la recerca per una acció educativa
transformadora
23 aportacions
Es planteja el repte des de la vessant de la recerca,
en tant que el propòsit últim d’aquesta en el camp
de l’educació ambiental és proporcionar informació
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que pugui ser aplicada i transformada en accions que
generin canvis. Manca un ús de les conclusions, una
connexió que esdevingui pont entre la recerca i les i
els educadors ambientals que exerceixen professionalment. Calen esforços en aquesta línia de vincular
ambdós àmbits, la recerca i l’educació, que generi
eines pràctiques o propostes d’actuacions concretes.
La recerca ha de tenir el rol real de millora de l’educació ambiental, i ha de constar de mecanismes que
transformin el coneixement en acció.

Valorització de la recerca en educació
ambiental

Millora de la comunicació i el vincle
entre la recerca i l’educació ambiental

Increment de la participació de la
ciutadania en la recerca d’educació
ambiental

15 aportacions
Per aconseguir el repte anterior, es planteja un nou
repte consistent en la millora de la comunicació i el
vincle entre la recerca i l’educació ambiental. Aquest,
repte també aborda la pròpia transferència d’informació entre els professionals d’ambdós àmbits. Cal
d’acostar ambdues vessants, aconseguir la cooperació
i compartir resultats entre projectes. La recerca pot
obtenir molta informació dels i les educadores ambientals així com d’altres agents educatius, però cal que
s’enfoqui en les necessitats reals d’aquests entorns. En
un àmbit tan ampli com l’educació ambiental, s’han de
tenir en compte agents diversos implicats, a més dels
educadors ambientals, cal tenir en compte entitats i
l’educació formal a l’hora de formar aquests vincles.
Segons algunes aportacions, més que establir un
vincle, cal integrar la recerca dins la pròpia disciplina
de treball de l’educació ambiental.

La conscienciació de la societat
15 aportacions
La presa de consciencia per part de la ciutadania
és l’objectiu final de l’educació ambiental, així com
l’impuls de canvis per aconseguir una societat més sostenible. Segons els assistents, per aconseguir aquest
repte cal sensibilitzar la població general i de manera
col·lectiva, proporcionar educació també en adults i
fer front als corrents negacionistes. Cal incidir en el
pensament crític i en la cura de l’entorn i de les persones, apel·lant al sentiment de pertinença. El canvi
s’ha d’evidenciar en hàbits i en valors i creences i s’ha
d’assolir mitjançant una bona comunicació i educació
ambiental que es basi en els resultats de la recerca.
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8 aportacions
Un altre repte identificat és el d’aconseguir que la
societat valori la recerca en educació ambiental. Per
fer-ho cal difondre la funció i importància d'aquesta
disciplina així com apel·lar a sectors influents com
la universitat, les empreses, les administracions i
governs, que han de recolzar polítiques d’afavoriment
i priorització de l’educació ambiental.

7 aportacions
Es posa èmfasi en la necessitat de crear oportunitats
de participació per a la ciutadania, amb una implicació
activa, aportant dades i informació que contribueixi
a la conservació. Es fa referència a metodologies
dels països anglosaxons i processos de participació
comunitària.

Major finançament de la recerca
en l’àmbit de l’educació ambiental
6 aportacions
Algunes aportacions es van referir al repte del
finançament o els recursos necessaris per desenvolupar projectes de recerca i per aconseguir una
transdisciplinarietat.

Altres
13 aportacions
Finalment es recullen altres aportacions que fan referència principalment a la necessitat de realitzar més
recerca en l’àmbit de l’educació ambiental i al repte
de contrastar dades i fonts d’informació per establir-ne la veracitat. Altres aportacions es refereixen a
ampliar el terme “educador/es ambientals” o a temes
com la profesionalització, a la recerca transdisciplinar,
la sostenibilitat, la priorització i la incorporació d’eines
noves al sistema educatiu.
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Resum dels reptes
que vam identificar
en la sessió d’obertura
A continuació faré un breu resum dels reptes que
vam identificar en la sessió d’obertura del Congrés
que es va realitzar al gener. Perquè totes les sessions
del congrés, de les quals aquesta és la quarta, les
construïm a partir del que els propis participants
de la sessió de gener van aportar com a necessitats.
L’objectiu que no hem d’oblidar és que el resultat de
totes aquestes mirades, que és com vam anomenar les
diferents sessions del congrés, ens permeti tenir una
base per a la renovació de l’Estratègia Catalana de
l’Educació Ambiental. Ràpidament faig un resum
d’aquests reptes que de fet la Sílvia i la Mar ja han
inclòs en les seves paraules.
A la sessió inaugural del novembre, ens parlaven els
tres experts que van venir, de la importància que
l’educació ambiental mantingui una mirada crítica,
però també un llenguatge de possibilitat i avui ens
enfoquem sobretot en aquesta segona part, en com
la recerca ens pot proposar possibilitats i maneres de
fer per transformar col·lectivament. En certa manera
la mirada crítica es inherent, és natural a la recerca,
però aquest llenguatge de possibilitat, de construir
una realitat diferent és el que hem de construir entre
tots, buscant aquest reforç de la divulgació, aquesta
connexió entre la ciència i les possibles vocacions
científiques, entre l’educació ambiental que fan els
educadors i les educadores ambientals i el món de la
recerca, etc.
Alguns dels reptes de l’àmbit de la recerca i l’educació
ambiental identificats a la sessió d’obertura del CNEA
del gener són:
• Com fer arribar la ciència als no científics
• Com crear ponts que puguin arribar a
la ciutadania
• Com fomentar les vocacions científiques
• Com millorar i incrementar la divulgació
• Com podem les persones que treballem en
educació ambiental identificar la veracitat
i el rigor de la informació que ens arriba
	• Quines vies hi ha per fomentar la recerca
	• Com implicar els centres educatius
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	• Com aprofitar el talent universitari
• Com fer més entenedors, més propers,
els temes de recerca
Pel que hem vist de les persones que us heu inscrit a la
sessió d’avui, que no sempre són persones que venen a
totes les sessions, s’ha ressaltat la importància del com
implicar la ciutadania en aquesta transferència de la
recerca. S’ha fet força èmfasi en aquesta participació
ciutadana.
Dit això, no m'estendré més, només donar algunes
indicacions abans de donar pas a les 3 persones que
estaran amb nosaltres a la taula rodona.
A la plataforma teniu un xat on podeu compartir
impressions, reflexions, etc. i teniu un espai específic
per a preguntes, en cas que vulgueu fer alguna pregunta als ponents, la podeu encabir en aquest espai i
els moderadors ens les faran arribar.
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A continuació donem pas als tres ponents d’aquesta
tarda, a qui hem compartit una mateixa pregunta:
Com es pot transitar des de la recerca a l’acció
col·lectiva i transformadora? Cada ponent tindrà
10 minuts per respondre o compartir les seves idees de
manera lliure.

Josep Perelló
Ciència ciutadana
En Josep Perelló és professor agregat de la Universitat
de Barcelona des de 2008, físic, expert en sistemes
complexos, interessat en el comportament social
col·lectiu. Lidera el grup d’investigació OpenSystems
de la UB, grup multidisciplinari que se centra en
les arts i la participació del públic com a elements
fonamentals en la forma de fer ciència. A través de la
ciència ciutadana, treballa amb molts actors per constituir col·lectius d’investigació fets a mida per abordar
preocupacions i temes compartits. També ha coordinat
l’Oficina de Ciència Ciutadana de Barcelona.
En Josep va fer una primera introducció sobre què
és la ciència ciutadana, seguit d’un recorregut pel
context actual d’aquesta:
La ciència ciutadana es defineix com un model de
recerca on la participació del públic en general
és fonamental. Sense ella no seria possible i això
suposa convidar el no expert, el públic general a
participar d’una recerca que pot tenir diverses etapes
i fases i on se’ls pot convidar en certs moments i no
tenen perquè acompanyar la recerca sencera però és
fonamental la seva aportació per poder dur a terme la
recerca en qüestió.
La definició donada és molt general degut a la gran
fluïdesa de la ciència ciutadana, que no té un camp
o espai de treball fixat. Això seguirà en el futur i
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voldrà dir que sempre tindran un espai per créixer i
que la ciència en general ha de ser ciència ciutadana i
no pot ser d’una altra manera.
Precisament el terme ciència ciutadana, neix a partir
de la dècada del 1990 amb dues línies de pensament
que tenen tensions o complementarietats. Una
primera és la possibilitat que dona la ciència ciutadana de recollir massivament una gran quantitat de dades, i l’altra és la idea de que cadascú pot
aportar un granet de sorra i construir una muntanya,
que serveixi per a tots.
Gràcies a persones que tenen vocació i a que es dona
una infraestructura per aportar les dades, es pot
recollir un coneixement que cadascú per separat
no podria aconseguir mai. Aquest és un aspecte
a destacar de la ciència ciutadana i també un dels
grans èxits, ja que a partir del 2012 s’han publicat en
múltiples revistes treballs de recerca que han aprofitat aquesta gran possibilitat que ofereix la ciència
ciutadana.
Diversos científics socials han insistit en aquesta visió
de la ciència, com Alan Irwin en el seu llibre Citizen
Science, on parla de que la ciència hauria de
respondre a les preocupacions de la ciutadania.
La ciència ciutadana ha d'exercir aquesta resposta.
Ha de ser una actitud científica d’estar atenent les
necessitats i les preocupacions que puguin tenir grups,
col·lectius o individus de diverses naturaleses.
La ciència ciutadana també neix del convenciment de que la ciutadania pot aportar un coneixement fiable. “Com a científics experts quan cedim
la nostra confiança en la ciutadania o a altres grups,
estem reconeixent que aquelles persones tenen un
coneixement valuós, una experiència en el camp. La
ciutadania en certs casos, és la millor coneixedora del
propi problema, pel fet de viure-ho de primera mà, i
pot ser més útil que un científic que simplement recull
dades d’una estació ambiental. Aquest fet aporta
una riquesa a la ciència que sense la participació seria
impensable tenir.”
D’altra banda, cal destacar l’interès de la població
per involucrar-se en iniciatives de ciència ciutadana.
Actualment existeixen multitud de plataformes que
ofereixen fàcil accessibilitat a participar en projectes
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de ciència ciutadana. Per fer-ho diverses plataformes
operen en streaming o per internet i permeten fer
aportacions o observacions de ciència ciutadana des
de casa.
En termes d’educació, la ciència ciutadana resulta
molt interessant, i un dels espais típics de la ciència
ciutadana és la col·laboració amb escoles. La participació en projectes de ciència ciutadana permet
a l’alumnat transformar l’esforç d’aprenentatge
en una experiència vital, com qualsevol altre investigador. La ciència ciutadana esdevé una altra manera
d’entendre i assumir coneixement. Tant l’alumnat com
el professorat valoren molt poder tenir una interacció
propera amb científics professionals. L’alumnat a més,
mostra interès per realitzar aquests projectes amb les
seves amistats, fet que ens empeny doncs a considerar
la ciència ciutadana com una activitat social,
on el diàleg entre participants genera coneixement,
ja sigui sobre observacions i recollida de dades o
sobre hipòtesis científiques més complexes. La ciència
ciutadana s’està construint sobre tots aquests espais
esmentats i en altres, així com amb diversos públics
que vinculen els projectes científics amb els seus propis
interessos i necessitats.
L’esforç de col·laborar i revisar les dades amb els
participants els aporta una altra visió i un enfoc des de
la recerca. Finalment en cas de presentar els resultats
de la recerca en format divulgatiu, aporta un retorn i
un sentiment de gratitud i de pertinença amb aquell
treball i amb la ciència. Un projecte de ciència ciutadana té valor a nivell científic, un benefici per
als participants ja que contribueix a la millora de
l’entorn i un valor afegit sentimental pel context i
procés de la pròpia participació en el projecte.
Sense aquesta dimensió social, la ciència ciutadana no tindria cap sentit. Des del grup de
recerca OpenSystems de la UB, ens declarem fora de
qualsevol disciplina, ja que responem a inquietuds
que sorgeixen des d’altres espais, i no comencem cap
recerca sense comptar amb altres actors de caire social
o fora del seu àmbit acadèmic, amb els quals establim
diàlegs que fixen l’àmbit de recerca. El propi exercici
de la ciència ciutadana pot tenir connotacions i conseqüències que no es podien anticipar d’entrada i pot
acabar transformant-se en moviments i experiències
vitals compartides.

Gisela Cebrian
Recerca en educació ambiental
La Gisela Cebrián és professora lectora Serra Húnter
del Departament de Pedagogia de la Universitat
Rovira i Virgili. Ha centrat la seva carrera investigadora
en l'Educació Ambiental i per la Sostenibilitat. Ha
participat en diferents projectes de recerca sobre canvi
climàtic i universitats, disseny i avaluació de competències en sostenibilitat i l'ús de metodologies actives
d'ensenyament-aprenentatge.
La Gisela Cebrián va començar la seva ponència
definint aquells continguts que tractaria durant la
seva intervenció dins l’àmbit de la recerca en educació
ambiental:
• En quins àmbits de recerca s'està treballant?
• Algunes tendències o assignatures pendents
• Quin tipus de recerca en EA és necessària per
promoure una transformació col·lectiva?
• La investigació-acció
• Elements de qualsevol recerca
• Algunes revistes on publicar
Actualment dins de la recerca d’educació ambiental es
parla també de:
• Educació per al Desenvolupament Sostenible
• Educació per la Justícia Climàtica
• Educació sobre el Canvi Climàtic
• Educació per a la Ciutadania Global
Tot i que existeixen algunes diferències entre les
vessants, totes elles busquen promoure processos
educatius que generin coneixements, actituds,
valors, comportaments i estils de vida per un futur
sostenible i una transformació social positiva.
Els àmbits on trobem més recerca en l’actualitat,
que no sempre es publica, és sobretot en l’educació
formal, en concret a l’educació superior i a la
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primària i secundària. Hi ha menys recerca a l’educació
infantil, en l’educació professional i en l’educació o
formació d’adults.
Dins l’educació superior i primària la recerca se
centra majoritàriament en l’ús de metodologies
actives, com pot ser l’aprenentatge per projectes,
orientat a problemes o l’aprenentatge-servei (Aps),
que busca veure com les metodologies promouen el
desenvolupament de coneixements, valors, actituds
i competències en sostenibilitat. També hi ha força
recerca sobre la integració de l’educació ambiental
o per la sostenibilitat en el currículum, publicacions relacionades amb programes específics,
com poden ser el programa Escoles Verdes o Escoles
Sostenibles a nivell nacional i internacional, i també
existeixen molts estudis centrats en el professorat i
l’alumnat. Aquests últims estudis posen el focus en
la percepció i els coneixements de professorat i
alumnat i en el desenvolupament de competències
que ajudin a crear un futur més sostenible.
En relació a l’educació no formal també es troba
molta recerca en relació a museus, parcs naturals
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i centres d’educació ambiental que presenten
projectes, programes específics o innovacions.
La Dècada de l’Educació per al Desenvolupament
Sostenible va provocar un canvi i va ser un catalitzador
per a la recerca en educació per a la sostenibilitat,
tot i així segueixen quedant algunes “assignatures
pendents” on no s’ha aconseguit progressar al llarg
dels últims anys.
Una de les crítiques dins de l’àrea de recerca en
educació ambiental és que la majoria d’estudis són
publicacions d’experiències, bones pràctiques
o estudis de casos i aquest fet ens ha deixat amb
alguns buits o “assignatures pendents”.
Les Nacions Unides, la pròpia UNESCO, ha posat èmfasi
en l’aprenentatge al llarg de la vida i com la sostenibilitat o l’educació ambiental s’ha de treballar
al llarg de tota aquesta vida, des de l’educació
infantil fins a la formació d’adults i també en
els diferents tipus d’educació: formal, no formal i
informal. Existeix molta recerca en l’educació formal,
menys en l’educació no formal i és pràcticament

Transparència de la presentació de Gisela Cebrián sobre la recerca en educació ambiental.
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inexistent en el camp de l’educació informal.
Aquest fet és especialment significatiu degut s’ha
assenyalat que molts dels coneixements o competències en sostenibilitat s’adquireixen a través
de l’aprenentatge social: diàlegs, participació en
entitats i associacions, etc. Una de les grans preguntes
és com es poden investigar i documentar aquests
processos.
Una altra de les assignatures pendents és la transformació holística. Existeixen moltes experiències,
bones pràctiques i estudis de casos però no s’ha
aconseguit una transformació o canvi holístic de les
institucions o sistemes educatius que involucri a
tots els nivells i tots els àmbits de les organitzacions.
Es plantegen línies de recerca emergents sobre com es
poden transformar les organitzacions o quines competències cal per al lideratge d’aquest canvi sistemàtic.
Finalment existeix una última tendència emergent
que s’ha treballat molt al llarg dels últims anys i que
estudia les competències en sostenibilitat. En
aquest àmbit s’observa que hi ha molts marcs de competències que coexisteixen entre ells i que sobretot
s’han centrat en l’educació superior i el professorat
o mestres en formació. Dins aquest àmbit s’estudien
quines metodologies d’aprenentatge o quins processos contribueixen al desenvolupament de les competències en sostenibilitat així com quin tipus d’avaluació
és necessària.
A nivell europeu, arran del Pacte Verd Per Europa
que busca crear una Europa climàticament neutra
al 2050, aquest any va sorgir una convocatòria que
buscava finançar projectes de recerca i una de
les àrees era com a través de l’educació es pot
facilitar que la ciutadania actuï en temes de
canvi climàtic i sostenibilitat. Des de la Comissió
Europea es busca desenvolupar, a través d’aquests
projectes, marcs de referència per als Estats membres,
definir quines són les competències en sostenibilitat
que s’han de poder treballar al llarg de la vida i
promoure que aquests marcs es construeixin des de la
multidisciplinarietat i la cocreació, integrant diverses
disciplines i sectors i apostant pel treball conjunt
d’investigadors experts amb professionals per generar
un coneixement.
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Es posa èmfasi també en la participació activa de
la infància i la joventut i es reconeix el paper clau
que tenen aquests com a ambaixador/es. Aquesta
participació s’ha de fomentar a través de diàlegs i
intercanvis intergeneracionals, en col·laboració
amb científics, educadors i professionals i en activitats innovadores que facilitin l’adquisició de les competències. Exemples d’aquestes activitats innovadores
són incubadores de participació ciutadana, ajuntaments informals juvenils o l’ús de xarxes socials i eines
digitals. Aquest marc s’ha de poder implantar en les
diferents institucions educatives, com escoles, universitats, institucions de formació, municipis o autoritats
públiques generant un coneixement compartit.
Es detecta necessari que la recerca prediqui amb
l’exemple en el propi procés d’investigació. Es
parla de processos d’aprenentatge clau en educació
ambiental o per la sostenibilitat com són: els processos
de col·laboració i diàleg, la interdisciplinarietat, els
processos que involucren “tot el sistema” amb un
pensament complex i diverses dimensions, processos
d’innovació educativa i processos d’aprenentatge actiu
i participatiu. La recerca en educació ambiental
hauria de poder facilitar aquests processos a
través de la pròpia investigació.
Davant aquestes necessitats, la recerca ha de:
• Ser participativa i orientada al canvi
• Transformar enlloc d’informar
• Tenir un impacte social
• Fer prendre un rol actiu a participants i
investigadors/es
• Investigar amb les persones (i no sobre les persones, investigació col·laborativa)
Per tal de passar de la recerca a l’acció o a la
transformació, són necessaris mètodes que
generin aquest vincle. En aquest sentit, cal destacar
el mètode investigació-acció, que consisteix en un
procés reflexiu que integra la recerca, l’acció i la
formació. Com el seu propi nom indica, aquest procés
implica realitzar recerca alhora que es desenvolupen
accions.
La investigació-acció parteix de problemes reals
sobre el qual es planifiquen una sèrie d’accions per
millorar la situació problemàtica, s’implementen les
accions i es recullen dades i s’observa per fer una
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reflexió i redefinir el problema. Aquest tipus de
recerca la realitzen els propis implicats i implicades i
on es recullen dades de manera sistemàtica per explicar el procés.
A l’hora de fer una recerca d’investigació-acció, cal
plantejar algunes preguntes inicials per situar quin
problema es vol estudiar, establint uns objectius, quins
antecedents o estudis previs existeixen i fer-ne una
revisió i finalment establir un marc conceptual sobre
quines accions es poden emprendre per resoldre la
problemàtica.
Un cop establerts què es farà i per què, amb quin
objectiu, cal decidir el com, la metodologia. Per fer-ho
en la investigació-acció és necessari plantejar com es
recolliran dades inicials per mostrar la situació i com
es recolliran a mesura que el procés avanci, quines
accions es duran a terme i quins actors hi intervindran,
els recursos necessaris i un pla de treball calendaritzat
i les dades que es recolliran i com es generarà evidencia a partir d’aquestes.
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Per acabar, algunes revistes on es publiquen investigacions científiques i innovacions educatives
poden oferir informació tant a professionals de la
recerca com a educadors i educadores, segons el nivell
i contingut que es busqui. Algunes revistes d’innovació
educativa són les de l’Editorial Graó (cat.grao.
com) o Cuadernos de Pedagogía (www.cuadernosdepedagogia.com). Aquesta última consta d’una
secció específica per experiències de diversos nivells
educatius que comprenen des d’infantil fins formació
professional o de docents. Algunes revistes que publiquen investigació són Enseñanza de las Ciencias
(ensciencias.uab.es), que té una secció amb experiències didàctiques i on la majoria d’articles se centren en
l’educació ambiental i per la sostenibilitat, o Revista
de Educación Ambiental y Sostenibilitat (revistas.
uca.es/index.php/REAyS), de nova creació per la
Universidad de Cádiz. Totes elles poden ser espais
interessants on llegir articles o publicar-los.
La presentació que va projectar la Gisela Cebrián es
pot trobar al web www.cnea.cat.

La recerca mitjançant aquest mètode ha de seguir
l’estructura de qualsevol altre estudi, mostrada a
continuació.

Transparència de la presentació de Gisela Cebrián sobre l'estructura d’un estudi en genèric.
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El marc europeu, que es nodreix de fons públics, cada
vegada aposta més per a que la ciència tingui
un impacte en la societat, en la salut, en la política
o en l’educació, amb un fort èmfasi en aquest últim
sector. Un impacte implica canvis reals que es
puguin mesurar: canvis, en les lleis, en nombre de
morts, en el sistema educatius, etc.

Anna Ramon Revilla
Divulgació en la recerca
És llicenciada en Biologia (UAB) i Màster en
Comunicació Científica i Ambiental (UPF). Des de 2011
és la responsable de Comunicació del CREAF, el Centre
d’Investigació Ecològica i Aplicacions Forestals, de
la UAB. A més de les tasques pròpies de l’estratègia
comunicativa del CREAF, amb el seu equip lideren la
comunicació de projectes de ciència ciutadana com
són Mosquit Alert, Alerta Forestal, etc. Actualment,
col·labora amb el programa Els Matins de TV3 coordinant la secció de crisi climàtica i va col·laborar amb el
programa de ràdio Sapiencia de La Xarxa coordinant
la secció de medi ambient.
La feina que desenvolupa l’Anna com a divulgadora és
comunicar els avenços científics que fa el CREAF,
com a centre de recerca del qual forma part, però
també intentar explicar la utilitat de la ciència i la
recerca que duen a terme així com promoure, des de
la comunitat investigadora, que la recerca sigui útil
i tingui un impacte social. La ponent va enfocar la
mirada de la recerca al voltant de tres idees que van
sorgir a la sessió inaugural del CNEA amb Paco Heras,
Pablo Meira i Teresa Franquesa: les aliances, els
ambients estimulants i la comunitat innovadora:
Sobre les aliances, des de la recerca estem preparats
i amb disposició a col·laborar, ja que s’ha comprovat
que funciona i cada vegada es donen més col·laboracions. Un punt on es podria començar a col·laborar
és en l’obtenció de recursos per a desenvolupar
projectes. En aquesta qüestió els investigadors tenen
una amplia experiència en demanar subvencions i
poden ajudar als i les educadores ambientals. Sovint
un gran problema és la manca de recursos per
plantejar projectes ambiciosos i la col·laboració
del sector professional de l’educació ambiental amb la
recerca pot oferir una solució.

Cada vegada es fa més èmfasi des d’Europa en que
s’ha de realitzar una recerca responsable, oberta,
participativa i inclusiva. Aquestes diferents vessants
o punts de vista s’han d’incloure a tots els projectes de
recerca. Aquests conceptes s’apliquen ja fa d’uns anys
ençà començant amb projectes de ciència ciutadana,
ciència oberta, incloent perspectiva de gènere i temes
més socials. Aquests projectes els proporcionen experiència per poder embarcar-se en projectes educatius
molt més potents.
Els reptes ambientals i socials que se’ns presenten
com a societat són tan complexos que cal conèixer les
causes i la pròpia ciència de cada temàtica. En el cas de
la pandèmia de la COVID-19, conèixer la matemàtica
de l’epidemiologia i el funcionament del virus ha estat
clau per entendre les mesures que calia aplicar.
Com deien els ponents de la sessió inaugural del
CNEA, “només podem contrarestar l’ansietat que
frena a les persones per implicar-se en temes
de canvi climàtic si els hi donem una esperança
real, amb contingut i direcció”. Amb aquesta afirmació es vol donar a entendre que cal acompanyar i
apoderar la societat per a que duguin a terme accions
significatives, útils i que formin part de la solució.
En aquest marc la ciència i l’educació tenen un
punt de trobada: ambdues volen provocar
aquests canvis i que el coneixement no es quedi
tan sols en informació, sinó que serveixi per
elaborar solucions. Per fer-ho és necessària la participació de tothom, per poder entendre les necessitats,
per veure el coneixement que té la gent i integrar-lo
també en la recerca i fer que les solucions que es
puguin cocrear siguin més eficients, aplicables i acceptades. Falta una única peça que són els educadors,
amb el seu coneixement del sistema educatiu, de la
pedagogia, etc. Els educadors ambientals són professionals que es poden nodrir de la ciència de la recerca, i
donar direccionalitat als continguts entre tots.
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En el cas de la crisi ambiental, cal transformar
el discurs per passar-lo a un nivell diferent. Fa
massa temps que es parla d’accions individuals, hàbits
d’estalvi i consum i de mobilitat, sense contingut,
sense una direccionalitat al darrere. No som conscients
de quin paper juga l’energia, com i amb què es genera
aquesta i quin impacte té sobre l’entorn.
Cal donar un perquè a les accions individuals,
tenir coneixement de l’impacte que generen
les petites accions i la causa d’aquest impacte, per
ser crítics i repensar els hàbits. Com apuntava
anteriorment Gisela Cebrián, els entorns amb intergeneracionalitat poden ajudar a repensar el model de
societat de consum en què vivim, quina percepció i ús
dels recursos hi havia anteriorment i què ens ha portat
on som ara.
Crec que tots volem cuidar la natura com a base del
nostre futur i del nostre benestar i tot i les contradiccions que ens genera el capitalisme, sistema que volem
canviar però en el qual estem acomodats. Tothom vol
saber que allò que fa és útil i en saber el perquè
allò és útil Revilla creu que les persones voldrem
canviar i fer-ho amb més ímpetu.
Recurrentment se’ns planteja en diversos contextos
què poden fer les persones per combatre el canvi
climàtic, i aquest fet evidencia que no s’està comunicant o no prou adequadament les accions. Se’n
parla constantment però sembla que la societat
desconnecti els problemes de les solucions. La
unió d’educació ambiental i recerca pot ajudar en
aquest punt a oferir canvis transformadors.
En quant a ambients estimulants, Revilla es va
alinear amb els anteriors ponents i va exposar que en
trobem tant en la ciència ciutadana com en el propi
mètode científic. Cal formular-se preguntes sobre allò
que observem i les seves causes, proposar hipòtesis i
intentar idear experiments, així com poder verificar la
informació que es rep. S’ha d’aconseguir que l’educació ambiental també sigui un espai on fomentar l’esperit crític, acompanyats per professionals de
la ciència que coneguin el mètode científic. Viure en
primera persona i descobrir les problemàtiques
ambientals de forma més reveladora han de ser
part del procés.
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Hi ha molta informació que crea confusió i des
de la comunitat científica junt amb els educadors
s’ha de ser capaços d’explicar els dubtes i d’aplicar el
coneixement, el pensament científic ha d’anar en
línia amb objectius ambientals a l’hora d’afrontar
problemes quotidians.
Per últim una comunitat innovadora és una
formula infal·lible: els centres de recerca compten
amb comunitats pròpies que es poden apropar a la
comunitat educativa. A més, existeixen comunitats
on els educadors i educadores ambientals
poden ser inclosos, com en termes de gestió del
patrimoni natural i de la biodiversitat del territori en
plataformes com el Prismàtic, s’hi dialoga i s’hi penja
informació científica en termes no experts i en català
i on hi consta un espai d’educació ambiental que
s’està desaprofitant. Plataformes com aquestes poden
ajudar en la gestió del territori connectant gestors,
polítics, científics i educació ambiental.
A Catalunya en temes de gestió del patrimoni
natural, crisi climàtica i biodiversitat existeixen
més de 30 institucions fent recerca, en temes
forestals, agrícoles, marins, etc. Si es sumen temes
d’energia, models i salut en relació amb temes ambientals, se superen els 50, per tant hi ha una massa
crítica, una gran quantitat de projectes i una
mobilització de recursos important on els i les
educadores poden i es vol que col·laborin.
Revilla va afegir a través del xat el següent missatge:
El DTES té un aparador virtual de projectes de ciència
ciutadana i natura actualitzat i ha creat un grup de
treball estable de ciència ciutadana i natura amb
molts actors diversos (ONGs, administració, educació,
ciència, administració). Per si us interessa, enllaç aquí.
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Reflexions dels
assistents entorn
a les ponències
Durant les ponències es van facilitar eines per a que
els assistents poguessin expressar reflexions.
Una de les reflexions va exposar la complexitat de
la recerca en educació ambiental per a no experts,
degut tant a el procés com a la dimensió d’aquesta.
Es va plantejar la necessitat de cercar estratègies per
avaluar i donar-li valor. Una altra reflexió plantejava
el benefici de tenir un accés ràpid a recursos formatius
per part de l’administració, en referència a la necessitat de connexió entre recerca i educació ambiental.
Pregunta Helena del Pozo (Ajuntament del Prat)
La recerca en educació ambiental segons com espanta
una mica…perquè sembla un procés molt complex… i
per la dimensió crec que cal cercar estratègies que ens
permetin fer petis exercicis d'avaluació
Resposta Gisela Cebrián
Sobre aquesta aportació va esmentar que una de les
vies per resoldre aquest complexitat és la connexió i
el treball conjunt, crític i expert entre persones que
treballen l’educació ambiental al dia a dia. Als països
anglosaxons resulta comuna la figura d’acompanyament o de feedback a professionals que busquen la
millora o investigació-acció col·laborativa. Els i les professionals són qui realitza els canvis i les accions amb la
seva pràctica, comptant amb l’ajuda d’investigadors/es
que faciliten i donen suport i eines per a que aquest
procés sigui sistemàtic i se’n puguin generar evidències
en base a la veracitat.
Reflexió J. Jaso
Crec que seria positiu un accés ràpid a la formació,
a tallers i a seminaris de conscienciació per part de
l'Administració i Ajuntaments d'una forma senzilla.
Per exemple webs de fàcil accés per la població -publicitada- i per les escoles i/o instituts. Podria ser una
oportunitat per generar treball al voltant del medi
ambient.
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Dinàmiques deliberatives
Una vegada acabades les tres ponències al voltant de
la recerca es va realitzar una dinàmica participativa
amb els i les assistents a la sessió per tal que poguessin
facilitar retroacció als ponents. La dinàmica es va dur
a terme mitjançant l’eina participativa Mentimeter,
on es van plantejar als assistents les preguntes oberta
esmentades a continuació, amb les respectives respostes dels participants de la dinàmica.

Dinàmica 1. Quines impressions us
han generat aquestes intervencions?
Es van obtenir 42 respostes. Una gran quantitat de
les respostes (15) van ressaltar la cooperació entre
recerca i educació ambiental com a eina imprescindible de treball per aconseguir una transformació.
Moltes de les aportacions (15) també es van referir a
la participació i a la ciència ciutadana com a eines de
col·laboració i d’educació de la societat. D’altra banda
es va fer al·lusió (4 aportacions) a la comunicació i el
llenguatge accessible que cal promoure. Es van rebre
9 altres aportacions generals o sobre temes diversos.
Finalment algunes (10) impressions van agrair les
ponències per l’aportació d’idees i eines. Vegeu Annex
2 per a les aportacions textuals.
Es va demanar també a través de l’eina participativa,
que els assistents escollissin aquella pregunta de les
3 proposades, per la qual volien començar a debatre
a la taula rodona. Hi van participar un total de 54
persones i l’ordre de les preguntes que en va resultar
es mostra a la imatge següent.
Respostes del Mentimeter en relació a l’ordre per
abordar les preguntes a debatre: Per quines preguntes comencem?

1st

Com estrènyer el vincle entre
les persones que fan EA al dia
a dia i les que fan recerca o
divulgació?

2nd

Com reforçar la transferència
de la recerca a l'EA aplicada?

3rd

Com fer compatibles rigor
científic amb divulgació de
la ciència?
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Pregunta 1. Com es pot estrènyer
el vincle entre les persones que
fan educació ambiental al dia a dia
(educadors i educadores, gestors de
programes, etc.) amb aquelles que
fan recerca i/o divulgació?
Anna Ramon Revilla (ARR): Proposo crear un
espai de debat entre professionals de l’educació
ambiental, a més de la SCEA, on poder comentar
els reptes i problemes del dia a dia. Jo pertanyo
a l’Associació Catalana de Comunicació Científica on
hi ha diversitat de perfils incloent personal de tots
els centres de recerca, periodistes i gent del món de
la comunicació. S’estructura mitjançant un llistat de
correus electrònics i resulta un mitjà molt pràctic on
es plantegen debats i preguntes, intercanvis de coneixement i contactes. La creació d’una plataforma o
eina similar podria ser objecte de l’Estratègia Catalana
d’Educació Ambiental com a acció específica. Dins el
CREAF existeix un grup d’educació que mostra interès
per dur a terme aquesta interacció entre el món
educatiu i la recerca.
Josep Perelló (JP): Encara ens manca cultura de
la cooperació, que és fonamental en ciència i en
particular en ciència ciutadana. En la cooperació tots
els participants n’han de treure un benefici i això
resulta particularment important a l’hora d’establir
una connexió entre l’educació i la ciència. Cal establir
espais de connexió, però també revisar els models
de recerca per tal que integrin de forma natural
i implícita l’educació, així com ja ho fa la ciència
ciutadana.
En ciència ciutadana se sol parlar de capes, on una
primera és l’entorn de coneixement, on han de tenir
presència les agències públiques, una segona és on
les persones participen de forma activa en la
ciència. Cal treballar de forma cooperativa amb
aquestes persones, ja que els investigadors no poden
fer recerca sols, en aquest àmbit és on cal crear aliances per codissenyar i cocrear projectes.
ARR: Per fer-ho també cal l’acompanyament de
persones expertes en aquest tipus de processos,
que és on encaixa l’educació ambiental. Cal buscar la
manera d’articular l’esforç de la investigació en
molts nivells per facilitar un possible impacte.
Aquest canvi o impacte difícilment es generarà sense
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les agències públiques i la resta d’agents contribuint
al procés per a donar-li continuïtat. Cal incidir en
tres àmbits principals que han de connectar-se,
el de l’educació, el de la recerca i el de l’acció. En
aquest últim àmbit és on les agències públiques poden
incidir o tenir responsabilitat o corresponsabilitat en
el repte.
Gisela Cebrián (GC): Estic d’acord amb les propostes
exposades pels altres dos ponents, en quant a la
necessitat de crear espais de trobada virtuals i/o físics,
i afegiria el repte de mantenir aquestes connexions o espais al llarg del temps.
En relació amb la ciència ciutadana, les comunitats
d’aprenentatge són un exemple d’espais on
s’involucren diversos actors de la societat per
enriquir-se mútuament, mitjançant el coneixement
i l’aprenentatge compartit. Aquests entorns han
d’esdevenir espais on fer front col·lectivament als
reptes que planteja la sostenibilitat i el canvi climàtic,
i poder sostenir-se i continuar en el temps. L'existència
d’aquests espais també comporta o ha de comportar
beneficis externs, com el reconeixement per part de
professionals i institucions de diversos àmbits.
Aportació anònima (xat): És evident que la ciència
i la recerca són eines bàsiques per a l'EA. Però també
és cert que hi ha diferències de llenguatges, de formes
d'expressió (i fins i tot de destinataris). Com penseu
que es pot enfocar aquesta situació?
Ana Romero Càlix (ARC): Al parlar d’espais
compartits, es planteja un nou repte d’establir
també un llenguatge compartit entre la recerca
i l’educació ambiental, que faci comprensible i
accessible el coneixement. Com es pot enfrontar
aquest repte?
JP: Davant del repte comunicatiu, en un cas com a
solució van desenvolupar un glossari per discutir
i establir les paraules o termes a utilitzar. Aquest
glossari va ser validat pels implicats i va servir per
connectar la ciutadania amb la comunitat de recerca
a través d’un llenguatge compartit i correspost.
Perelló apuntava que a més de crear un llenguatge i
un espai compartit, cal crear o facilitar la confiança
i l’horitzontalitat com a fonaments del treball
comunitari i per donar valor a les participants en
la recerca.
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GC: El repte neix des de la pròpia definició del
terme “sostenibilitat”, que des de diverses
disciplines s’entén diferent o se’n té vàries visions.
Tot i ser un repte, també resulta una oportunitat
per aprendre de diferents visions i definicions coexistents durant les col·laboracions. En l’educació per la
sostenibilitat s’evidencia aquesta dualitat de repte i
oportunitat que cal contextualitzar per entendre la
visió que es treballa.
ARR: Les solucions han de tenir en compte
l’empatia i les emocions. L’empatia com a eina per
saber de quins coneixements disposa l’altre o posar en
comú els sabers, seguint la línia que apuntava Perelló,
entendre quin és el seu llenguatge i alhora saber
què els preocupa i quines necessitats tenen
per intentar trobar analogies. Per comunicar s’ha de
trobar un llenguatge que es refereixi a situacions
més quotidianes i recolzar-se en l’ús eines visuals:
dibuixos, infografies, etc. Entre ambdues parts que
col·laboren s’ha d’establir un llenguatge comú
mitjançant un procés d’aprenentatge i educació
mutu, per trobar punts on convergir sense prescindir
del rigor científic.
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Exposició de
projectes convidats
Des de l’organització del congrés també es va
convidar a dues persones per a que aportessin les
seves experiències en projectes reals: en Fermín
Sánchez Carracedo, coordinador del programa UPC
Reutilitza i coordinador del programa de doctorat en
“Educació en Enginyeria, Ciències i Tecnologia” a la
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), i en Jordi
Segalàs, director de l’Institut de Recerca en Ciència i
Tecnologies de la Sostenibilitat i implicat en el projecte Edinsost.

Fermín Sánchez, programa UPC Reutilitza
Fermín Sánchez va exposar el programa que coordina,
UPC Reutilitza. Aquest programa de la Universitat
Politècnica de Catalunya on la mateixa universitat hi
dona suport i aporta diversos recursos, té l’objectiu
de reutilitzar els ordinadors que la organització
considera obsolets. En un principi es reutilitzava
únicament ordinadors de la pròpia UPC però actualment també reben ordinadors de diverses empreses
i de l’administració. El programa està gestionat
entre dues entitats el Centre de Cooperació per
al Desenvolupament (CCD) i la ONG Tecnologia per
Tothom (TxT), formada per personal i estudiants de
la Facultat d’Informàtica de Barcelona (FIB).
El projecte UPC Reutilitza aplica la metodologia
aprenentatge-servei, de manera que els estudiants
realitzen pràctiques durant les assignatures en les
quals reparen els ordinadors que després s’entreguen
a les entitats. A més d’estudiants universitaris, acullen
estudiants en pràctiques de formació professional, de
graus mitjans i superiors, que duen a terme tasques
de magatzem al dia a dia. A més, existeixen dues
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campanyes puntuals de dues setmanes de duració
cadascuna, durant les quals es repara el màxim
nombre d’ordinadors mitjançant les pràctiques de les
assignatures. En aquestes jornades hi assisteixen
uns 300 estudiants cada semestre.
El projecte va començar l’any 1999 com un voluntariat
i a partir del 2004 es va implementar com a projecte
d’aprenentatge-servei (ApS) integrat al grau d’enginyeria informàtica de la FIB. Des que es va iniciar el
programa 2.500 ordinadors han estat entregats
a 359 ONGs en 29 països i hi han participat més
de 5.000 estudiants de la UPC.

Jordi Segalàs, programa Edinsost
Va presentar un projecte de recerca anomenat
Edinsost, finançat per l’Agència Espanyola d’Investigació. Edinsost és un projecte enmarcat en l’educació i la innovació cap a la sostenibilitat de nivell
estatal. El projecte va començar el 2016 i finalitzar el
2019, del 2019 al 2022 s’està duent a terme un altre
projecte com a segona part. L’objectiu del projecte
va ser millorar l’educació en sostenibilitat a
l’educació superior, bàsicament en dues grans àrees:
titulacions tecnològiques i d’economia i empresa, on
hi ha un gran impacte en un curt termini i formació
del professoral en l’àmbit universitari, on hi ha un
impacte a llarg termini.
Es van establir els objectius: definir què s’ensenya
en quant a sostenibilitat, quines competències
a nivell d’aprenentatge ha d’assolir cada graduat a
l’Estat Espanyol a l’acabar la titulació, com es pot
aprendre aquestes competències de forma
eficient i eficaç i les estratègies didàctiques corresponents. Amb aquesta informació es va elaborar
una diagnosi per analitzar la capacitació
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i el coneixement del professorat respecte la sostenibilitat. Aquest projecte de diagnosi va finalitzar-se
al 2019 i va establir què calia fer i de quina manera i
l’estat del professorat i l’estudiantat en quant a sostenibilitat. Com a conclusions, es va arribar a un consens
sobre les accions que calia emprendre i la metodologia
i es va evidenciar que professorat no està format
i que estudiantat no rep formació degut a la
manca de competències en sostenibilitat.
A l’hora d’iniciar el segon projecte de 4 anys es
planteja un canvi de visió, de més holística a més
centrada en els ODS, fet que ha permès definir
diferents àrees que té la sostenibilitat en funció dels
ODS. En aquest projecte participen 8 universitats i 25
investigadors. Les titulacions estudiades segueixen el
mateix criteri que en el primer projecte, amb vessants
tecnològica, de l’economia i de l’educació. Aquest
segon projecte estableix un objectiu d’intervenció
on es pren acció per a canviar els currículums
i s’espera aconseguir una millor formació en
sostenibilitat dels estudiants, que esdevindran
futurs professionals. Fa un any i mig es va posar en
marxa oferint formacions per al professorat i fent un
seguiment de l’estat del paradigma de la sostenibilitat
i les competències associades des que els estudiants
entren fins que surten de la universitat.
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Aportació anònima (xat): Falta molt de camí: per
exemple, es vol fomentar l'esperit científic però la
ciència es tracta des de matèries concretes (Biologia,
Ciències del Món Contemporani, etc.). Caldria desenvolupar tant a l'ESO com al Batxillerat un projecte
de Ciència al llarg de tota l'etapa educativa que
abastés tant les Humanitats com les Ciències.
Com integrar les ciències socials i les humanitats dins
la ciència i el medi ambient?
GC: Als països nòrdics, referents en educació, ja
s’està treballant en un canvi de model curricular en
l’educació primària. Precisament per deixar enrere
la visió disciplinar d’encaixonar temes en assignatures
concretes, i passar a tractar problemes o reptes
globals que integrin o es puguin resoldre des
de les diferents disciplines. Aquesta visió holística
serveix alhora com a mètode d’aprenentatge
basat en la realitat, que no està fragmentada en
disciplines.
ARC: A França l’Administració habitualment també
compta amb equips interdisciplinaris amb experts
de les ciències socials.
ARR: El repte de barrejar disciplines també està
present a l’entorn científic, on sovint manca la
multidisciplinarietat de professionals. Tot i així existeixen alguns centres com l’ICTA (Institut de Ciència
i Tecnologia dels Aliments), que són un exemple a
seguir, que treballen temes ambientals comptant
amb diversos punts de vista: socials, econòmics,
ambientals…
Traslladar aquesta interdisciplinarietat al sistema
educatiu també és un repte, però alhora la crisi
que enfrontem es planteja així, i aquest context
pot propiciar un escenari on impulsar aquestes
metodologies a l’escola. Projectes que comptin
amb tots els nivells educatius dins d’un centre i tractar
el canvi climàtic des de les seves diverses vessants en
podrien ser un exemple.
JP: Per definició, aquests tipus de projectes
han de ser interdisciplinaris per funcionar. Fins
i tot aplicant-ho al món de l’educació, cada alumne
descobreix un rol a desenvolupar o un paper a
aportar dins els projectes que el poden engrescar
des dels propis gustos i aptituds personals. En
aquest tipus de projectes, totes les contribucions
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són importants i s’han d’abordar les diverses
vessants. Quan es parla de temes ambientals i
sobretot en el marc de la ciència ciutadana, hi ha una
tendència general a parlar de justícia ambiental i de
desigualtats, que és un fenomen relacional. En aquest
punt entra la visió vivencial de l’entorn a estudiar,
i resulta inconcebible no abordar l’aspecte social.
Atendre les necessitats socials també és part de
la recerca i no es pot limitar un treball cooperatiu a
avaluar indicadors ambientals.
Fer ciència ciutadana, amb la seva corresponent visió
social, ens aporta un aprenentatge diari que s’ha
d’incorporar més en la mentalitat dels investigadors i investigadores, barrejant les “ciències dures”
amb les ciències socials. La falta de la dimensió social
també és una crítica recurrent a les “ciències dures”
que són vistes sovint com únicament números on no
tenen cabuda les dades qualitatives. Cal sortir de
l'arrogància d’aquestes “ciències dures” i adoptar actituds d’escolta i atenció a les persones i professionals
de diferents disciplines, amb qui conjuntament es pot
avançar molt en la recerca.
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Pregunta 2. Com es pot reforçar la
transferència de la recerca a l’educació
ambiental aplicada?
ARC: Aquesta qüestió s'havia anat abordant durant la
sessió, parlant sobre espais de comunicació entre les
parts i sobre la implicació dels professionals i investigadors en diferents àmbits com les escoles per crear
experiències vivencials.
GC: La UNESCO ha difós i publicat bones pràctiques,
a través de repositoris molt visuals i exemples de pràctiques de diferents països. Un repte podria ser com
compartir bones pràctiques i com fer-les transferibles
des de la recerca fins l’educació ambiental aplicada.
Caldria una eina per a que les persones puguin
compartir eines, recursos i promoure aquesta
transferència.
Un altre repte relacionat seria com es visibilitza la
recerca. Sovint des de la pròpia recerca no se sap
transferir aquest coneixement i potser caldria
professionalitzar aquest aspecte. De manera similar
a com existeixen oficines de les universitats que es
dediquen a comunicar i divulgar, cal que investigadors i investigadores coneguin mecanismes o eines
per dur a terme una transferència satisfactòria. Els
canals actuals permeten la transferència entre
grups d’investigació però no cap a la societat.
Metodologies com la investigació-acció permeten
solucionar aquesta mancança en la transferència, ja
que el mateix procés de recerca es duu amb la
societat i és per tant un canal de transferència
directa. Aquesta transferència es la que permet que
hi hagi un llegat, que el coneixement perduri en el
temps i generi canvis.
ARR: Des que es parla d’aquest repte a Europa, s'han
començat a oferir múltiples cursos dirigits a investigadors sobre com divulgar la recerca i com incloure
aspectes de gènere dins els projectes. És cert que existeixen cursos sobre la comunicació de la recerca,
però no enfocats des de l’àmbit de l’educació
ambiental. En aquest sentit, els investigadors poden
ignorar el vocabulari o reptes que es treballen des de
l’educació ambiental i ignorar coneixements sobre
pedagogia. En l’intercanvi i col·laboració entre la
recerca i l’educació ambiental, també cal un aprenentatge en quant a la comunicació i transferència
de coneixements de la recerca a l’àmbit educatiu. Hi
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ha professionals de la recerca motivats i disposats a
formar-se en aquest àmbit.
JP: Tinc una visió diferent del concepte transferència, que trobo inadequat per implicar una certa
jerarquia entre els involucrats. Cal cercar espais
conjunts per evitar la transferència i promoure
l’aprenentatge mutu o la cooperació on s’hibridin
les capacitats de cadascú i hi hagi reciprocitat. Cal,
seguint el raonament de Revilla, un aprendre noves
capacitats cooperatives i repensar la recerca com
a resposta a les necessitats civils i d’associacions. La
recerca és un debat entre les parts implicades on calen
espais comuns per arribar a acords.

Vista en galeria amb les sis persones que van intervenir a la taula
rodona de la sessió.
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Pregunta 3. Com fer compatibles rigor
científic amb divulgació de la ciència?
ARC: Existeixen exemples on es dona aquesta
compatibilitat, com el CREAF amb el seu equip
de divulgació, però sovint des de l’educació
ambiental, per manca de temps i desconeixement de fonts de recursos fiables, perdem rigor
científic tot i tenir una formació adient. Teniu
recomanacions o claus per compatibilitzar rigor i
divulgació?
JP: El rigor és fonamental, però és igualment
important la gestió dels temps i les expectatives.
La necessitat d’immediatesa que existeix per a molts
professionals de l’educació ambiental, no és present
a la universitat com a espai de recerca. La diferència
de velocitats planteja el repte d’agilitzar processos des de la investigació per adequar-se a
les necessitats i ritmes dels professionals. Sovint
rigor i immediatesa es veuen contraposades.
ARR: Com a comunicadora m’exposo sovint al repte
de la rigorositat, enfrontada al fet de no ser
experts en tot allò que es divulga. Per mantenir
el rigor, aposto pel diàleg amb experts. Proposo
elaborar un mapa dels centres de Catalunya
amb els seus corresponents coneixements, per
saber a qui dirigir-se en cas de dubte. Part de la feina
dels centres de recerca ha de ser respondre a dubtes
d’altres professionals per mantenir el rigor dels seus
discursos. Seria positiu que més gent plantegés aquest
tipus de consultes així com disposar d’un espai on
debatre o respondre col·lectivament preguntes o
situacions complexes i així mantenir el rigor.
GC: Estic d’acord amb la resta de ponents, cal
involucrar les parts implicades per tenir en compte
diversos punts de vista per tal de contrastar
la informació. Sorgeix novament la idea de crear
associacions o col·laboracions on poder aprendre i
enriquir-se mútuament entre professionals, incloent
recerca i educació ambiental.
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Dinàmica 2. Quines propostes en clau
de RECERCA hauria de recollir una
nova estratègia d’educació ambiental a
Catalunya?
Es va demanar als assistents que plasmessin els conceptes que haurien de formar part de la futura Estratègia
Catalana d’Educació Ambiental. Es van obtenir 29 respostes, la majoria fent referència a la cooperació entre
recerca i educació ambiental. Altres aportacions es van
referir a la recerca participativa, a l’accessibilitat de la
recerca, a la transdisciplinarietat i a altres temàtiques.
A continuació es presenta un resum de les propostes.
Vegeu Annex 3 per les propostes textuals.

Propostes de recerca per a la nova
estratègia d’educació ambiental a
Catalunya
Cooperació entre la recerca i l’educació
ambiental
14 aportacions
Una gran quantitat de respostes proposaven afavorir
o crear espais de cooperació i aprenentatge mutu
entre investigadors/es i professionals de l’educació
ambiental. Constar d’un espai de diàleg i d’intercanvi
resulta clau per aconseguir una transferència entre
ambdós àmbits.
Recerca participativa
8 aportacions
Es considera clau incorporar la recerca com a mètode
d’aprenentatge en educació ambiental de la ciutadania, alhora que es valora la inclusió i participació de la
població dins la recerca com a eina per rebre coneixements des de l’experiència.
Accessibilitat de la recerca
5 aportacions
Cal apropar la recerca a la població, facilitant que
tinguin accés a experts o a espais compartits amb científics. Cal abordar també les diverses metodologies
així com establir llenguatges comuns.
Col·laboració entre disciplines i sabers
4 aportacions
En línia amb la participació i la cooperació entre
recerca i educació ambiental, cal anar més enllà i
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aconseguir una recerca transdisciplinar, on s’incloguin
diversos punts de vista i es puguin contrastar, per tal
de cocrear solucions.
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Cloenda

Altres
3 aportacions
Es recullen 3 aportacions diverses i diferents de les
temàtiques anteriors. En primer lloc, una proposta
sobre recuperar l’esperit curiós, dubitatiu i humil de
la ciència. Una segona incidia en fer recerca sobre
dinàmiques, estratègies i metodologia. Una última fa
èmfasi en el finançament de la recerca.
Núria Roca, Universitat de Barcelona

Dinàmica 3. Amb una paraula, què
t’endús de la sessió?
En aquesta dinàmica de tancament hi van participar
24 assistents. Es tractava de formar un mapa o núvol
de paraules on els termes més introduïts pels participants apareixen més grans.

Va agrair l’assistència dels ponents, convidats i participants així com la implicació en les dinàmiques i les
preguntes efectuades. Va tancar animant als participants a unir-se a la propera sessió que es realitzaria el
26 d’abril per parlar de reptes pedagògics i donar-hi
solució mitjançant dinàmiques deliberatives.
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Annex 1. Recull de
piulades de @cnea_cat
durant la sessió
La sessió va ser retransmesa via la xarxa social de
Twitter per part del compte del Congrés, @cnea_cat.
A continuació es relacionen totes les piulades enviades
durant la sessió.
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Annex 2. Respostes
a la pregunta Quines
impressions us han
generat aquestes
intervencions?
de la Dinàmica 1
Les 42 respostes s’han dividit i agrupat segons la temàtica a la qual feien referències. Algunes poden estar
duplicades en cas de referir-se a diverses temàtiques.

Cooperació entre recerca i educació ambiental
15 aportacions
• El camí és la cooperació per l’acció
• La ciència és una eina bàsica d’educació ambiental.
No ens en podem allunyar.
• Connexió
• És imprescindible cooperar
• Comunitat, fer pinya, observació i treball comunitari,
tot suma
• Ganes de treballar plegades, teixir més aliances,
crear ambients estimulants, transmetre optimisme
• Possibilitats de canvi i d’acció transformadora des del
vincle i l’observació de forma col·laborativa
• Cal impulsar la mirada crítica. Arribar a la recerca
ambiental en l’aprenentatge dins el marc de l’educació ambiental. No només explicar sinó descobrir i
actuar a partir d’aquest.
• Hi ha separació entre científics, experts i ciutadania.
Cal escurçar-la
• Establint aquestes connexions perquè no tinguem
entre els participants aquesta desconnexió entre els
problemes i les solucions
• Comunitat i acció!
• Necessitat de treball conjunt entre el món científic i
l’EA per acostar la recerca i el coneixement científic
a infants, joves i ciutadania i que es percebi com a
ciència real i propera.
• Molt clara, com es coordina tot és més complicat.
• Interès per aprofundir i dur a terme aquest tipus
d’iniciatives però veig que em costaria pensar com
implementar-ho per una manca de temps i connexió
amb altres entitats científiques o entitats que
puguin promoure o coordinar aquestes iniciatives
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• Interessant la idea de fer accessible la recerca, amb
llenguatge comprensible, en plataformes com el
Prismàtic. La col·laboració / xarxes entre recerca i
educadors seria més fàcil

Participació i ciència ciutadana
15 aportacions
• Comunitat, fer pinya, observació i treball comunitari,
tot suma
• Hoy más que nunca debe acercarse la ciencia a la
población
• Ganes de treballar plegades, teixir més aliances,
crear ambients estimulants, transmetre optimisme
• Possibilitats de canvi i d’acció transformadora des del
vincle i l’observació de forma col·laborativa
• Cal impulsar la mirada crítica. Arribar a la recerca
ambiental en l’aprenentatge dins el marc de l’educació ambiental. No només explicar sinó descobrir i
actuar a partir d’aquest.
• Hi ha separació entre científics, experts i ciutadania.
Cal escurçar-la
• Necessitat de l’educació en participació a tots els
nivells
• Penso que la ciència ciutadana és un àmbit que està
en ple desenvolupament però que falta donar-li una
empenta per a que arribi a molta més gent i aconseguir democratitzar realment la ciència
• Comunitat i acció!
• La ciència ciutadana és una eina molt potent en
l’àmbit educatiu
• És important apropar a la ciutadania la raó i el
perquè cal fer accions per evitar el canvi climàtic
• Tenir bases comunes per fer recerca a nivell ciutadà
o escolar, per millorar les experiències en l’àmbit del
medi ambient.
• Hem d’aplicar la innovació per motivar a la ciutadania i a l’alumnat d’escoles i institut. Necessitem
temps i eines a l’administració pública per poder
oferir i motivar a totes les parts.
• La necessitat i oportunitat de poder aportar noves
idees per incentivar la participació ciutadana em
permet trobar opcions on poder presentar el meu
projecte
• Està clar que cal fomentar la participació per sensibilitzar la ciutadania
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Comunicació i llenguatge accessible i comú
4 aportacions
• L’educació ambiental amb exemples de ciència
pràctics fàcils d’entendre i que fins i tot aprenent-ho
et sigui divertit pot ser un aprenentatge molt més
positiu que només donar les dades negatives i les
normes del que està bé i el que no està bé.
• Interessant la idea de fer accessible la recerca, amb
llenguatge comprensible, en plataformes com el
Prismàtic. La col·laboració / xarxes entre recerca i
educadors seria més fàcil
• Retorn al llenguatge de quan estudiava i treballava
vinculada a la Universitat. Potser he de recuperar
part del bagatge que tenia en aquella època.
• El clic és crear plataformes comunicatives de divulgació científica i educatives

Altres
9 aportacions
• Interès
• Necessitem trobar petites eines per fer petites
aproximacions
• Cal impulsar la mirada crítica.
• La necessitat de treballar al territori urgentment per
provocar canvis reals
• Com a mestra i ciutadana compromesa amb el medi
ambient penso que és tan fàcil com traslladar els
nostres petits hàbits a la vida diària de l’escola
• Paraules que resumeixen la sessió: Josep: Experiència
Vital, Gisela: Transformació i Recerca, Anna:
Connexions
• Des del tots ho podem fer (Josep), passant per la
dificultat de la recerca (Gisela) fins a la necessària i
urgent aliança (Anna).
• Que des de tots els àmbits podem fer petites coses
• Mirada oberta davant la complexitat

Agraïments i mirades al futur
10 aportacions
• Hi ha idees i molta feina a fer…
• Han obert opcions i despertat expectatives
• Molt positiu! Hauríem de posar-nos tots mans a la
feina per canviar el model social i econòmic!
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• M’han semblat interessants. M’han aportat informació endreçada i actual i eines de treball
• Molt suggerents! Moltes gràcies!
• Moltes oportunitats i molt camí a fer. Estimulant.
• Un luxe poder compartir les reflexions que dia a dia
no saps amb qui compartir
• Molt clara, com es coordina tot és més complicat.
• Totes les ponències súper interessants i molt
motivadores.
• Molt bona i molt aclaridores.
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Annex 3. Respostes
a la pregunta Quines
propostes en clau
de RECERCA hauria
de recollir una nova
estratègia d’educació
ambiental a Catalunya?
de la Dinàmica 2
Les 29 respostes s’han dividit i agrupat segons la temàtica a la qual feien referències.

Cooperació entre recerca i educació ambiental
14 aportacions
• Afavorir espais periòdics on poder compartir
entre professionals de l’educació ambiental i
investigador/es
• Crear aquest espai de coneixement mutu entre
nosaltres i entre la recerca i l’educació ambiental
• Cooperació
• D’acord amb la sessió, cal més coordinació, cooperació entre investigador/es i equip educatiu
• Crear espais i canals comuns de diàleg
• Cal crear comunitats d’aprenentatge amb equips
de recerca, equips educatius i població usuària per
generar fluxos de coneixement en els dos sentits.
• Treball en xarxa, contrast de resultats, intercanvi
d’impressions i sensacions, escolta activa, juntes
arribem més lluny, ments obertes, avaluació per
saber què hem aconseguit
• Cal establir protocols de comunicació entre recerca i
educadors
• Crear espais, escenaris que facilitin la trobada i el
treball conjunt entre recercadors/es i persones que
treballen en EA
• Barrejar equips d’educadors amb assessors en
recerca per cercar respostes de forma conjunta.
• Treball en xarxa, aliances
• Transferència constant (potser amb jornades periòdiques) del coneixement i recerques d’universitats i
centres a educadores ambientals, entitats i docents
d’educació formal.
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• En un espai comú, agrupant nivells de llenguatge
• Cal compartir bé el propòsit de la recerca, per iniciar-la de forma cooperativa
Participació
8 aportacions
• Aprenentatge a través del descobriment, a través de
la recerca. Apropar l’EA a la recerca fent part de l’EA
la recerca.
• Recerca i acció compartides des d’allò que ens és
proper, des de lo petit
• És clau incorporar l’acció per motivar a les persones a
participar i que n’obtinguin un retorn.
• Incorporar els Aprenentatge Servei en el circuit com
a eina d’investigació-acció. També estaria bé incloure
l’autoavaluació per saber cap a on ha d’evolucionar
un projecte per a que sigui engrescador tant per la
ciutadania com per l’alumnat
• Cal incloure a la societat en el procés de recerca, des
de l’inici i de igual a igual. Posar al mateix nivell els
coneixements i sabers.
• Ciència ciutadana des dels centres educatius.
• Fomentar la xarxa de contactes (empatia) per
aportar els coneixements i les propostes col·lectives
• Propostes de recerca amb els 3 components: educació, recerca participativa i sobretot acció, obtenint
resultats positius per les persones i el medi.

Accessibilitat de la recerca
5 aportacions
• Accessibilitat
• Incorporar la recerca en projectes a l’escola
• Creació de la plataforma educativa entre científics,
administracions i centres educatius utilitzant les
plataformes ja molt implantades com la XESC i EEVV
(Escoles Verdes).
• Un mapa col·laboratiu amb experts i expertes en
l’àmbit ambiental on també puguem veure les entitats que es dediquen a l’EA a Catalunya
• Recerca de llenguatges i de metodologia: com fer
arribar la realitat científica a la gent?
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Col·laboració entre disciplines i sabers
4 aportacions
• Transversalitat
• Cal aprofitar l’expertesa i experiència de tothom
interessat per aconseguir una recerca més oberta on
s’incloguin els diferents punts de vista
• La recerca transdisciplinar.
• Recursos per contrastar relats i co-construir solucions
per fer front als reptes ambientals, defugir de relats
únics (encara que vinguin dels actors de la recerca i
que poden ser divergents)

Altres
3 aportacions
• Recuperar l’esperit de la Ciència: la curiositat,
el dubte, la humilitat
• Recerca de dinàmiques, recerca d’estratègies, el com
comprometre, metodologia…
• Impulsar recerques i destinar pressupost
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MIRADES PER A
LA TRANSFORMACIÓ

ELS REPTES
PEDAGÒGICS
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Objectius
Mirades per a la transformació: Els reptes
pedagògics
Vídeo consultable aquí i al web cnea.cat
• Compartir els reptes pedagògics de l’educació
ambiental per a la transformació col·lectiva.
• Exposar experiències d’educació ambiental diverses que puguin donar eines pedagògiques als
participants.
• Debatre i compartir metodologies i estratègies
per abordar els reptes ambientals des de la
pedagogia i la comunitat educativa.
• Realitzar aportacions per a les bases compartides
d’una estratègia per transitar a la cultura de la
sostenibilitat.

Programa
17:30 Benvinguda a la sessió
Sr. Jesús Moral, subdirector general d'Innovació i Formació, Departament d’Educació,
Generalitat de Catalunya.
17:35 Introducció a la sessió
Paula Pérez, i Helena del Pozo, Xarxa d’Escoles
per a la Sostenibilitat de Catalunya (XESC).
17:40 Emmarcament conceptual de la sessió
Arnau Amat, UVic–UCC.
18:00 Taula rodona d’experiències inspiradores
Modera: Elena Boadas, Blanquerna-URL
• Projecte Magnet (Mataró): Escola Peramàs
i CREAF.
• Projecte Vivim, respirem i replantegem
Sabadell - INS Ca n’Oriac i ADENC.
• Projecte BusBici a Vic – Col·legi el Petit
Miquel i Escola Guillem de Mont-Rodon.
18:30 D
 inàmica deliberativa
19:30 C
 loenda i comiat
Neus Sanmartí, UAB
Mariona Espinet, UAB
19:45 Fi de la sessió
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Benvinguda
a la sessió

Helena del Pozo, tècnica d’Educació Ambiental
de l’Ajuntament del Prat de Llobregat i membre
de la XESC
Benvingudes i benvinguts, ens trobem ja a la 4a sessió
del Congrés Nacional d’Educació Ambiental (5a si
comptem la sessió inaugural), una sessió que dediquem als reptes pedagògics i on treballarem a partir
del material generat a la primera sessió participativa
del 26 de gener, amb les idees i inquietuds sorgides
del grup de treball que va abordar aquest tema.
Com sabeu, cada sessió la preparen dues entitats vinculades a l’organització del Congrés i aquesta, com no
podia ser d’altra manera, ho hem fet la Xarxa d’Escoles per a la Sostenibilitat de Catalunya (integrada per
16 xarxes municipals i els Departaments d’Educació i
de Territori i Sostenibilitat) i un grup d’Universitats a
les que volem agrair la seva implicació: UVic, UAB, UB,
Blanquerna i UIC.
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Perfil dels
participants
de la sessió
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Quina és la situació laboral
dels participants?
En quant a la situació laboral, un 38% dels inscrits
treballen per l’administració pública. Cal ressaltar un
18% d’inscrits que treballen per entitats o empreses
privades i un 15% que treballen en centres educatius
públics.

Com sempre, comencem analitzant el perfil
del participants. A continuació es mostren els
resultats del formulari d’inscripció a la sessió,
amb 181 respostes.

A què es dediquen professionalment
els participants?
La dedicació més reiterada és la de coordinació de
projectes (30%), seguida de professorat de secundària, batxillerat o cicles formatius (21%), educació
ambiental (16%) i mestre d’infantil i primària (10%).
També es van inscriure docents universitaris (7%).
En aquesta sessió, per la seva pròpia naturalesa, hi
abunden els professionals que tracten la pedagogia
al seu dia a dia.

Quin és el tipus de públic amb el que
els participants treballen principalment?
Quasi la meitat dels inscrits treballen amb alumnat
d’educació formal (46%), seguit d’aquells que treballen amb professorat i equips educatius (23%) i en
menor mesura, professionals que treballen amb públic
familiar i ciutadania (14%), amb altres públics no
esmentats (10%) i en últim lloc amb infants i joves dins
l’educació en el lleure (7%).
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L’última pregunta del formulari d’inscripció que es
va plantejar als participants va ser:

resolució de problemàtiques. Aquesta capacitació ha
d’aconseguir una posterior transformació social.

Què creus que aporta l’educació
ambiental al currículum per avançar
cap a la transformació social?

Connexió amb l’entorn i els éssers humans
7 aportacions
L’educació ambiental esdevé un punt de connexió amb
la realitat, l’entorn natural i social. Aquesta connexió
permet establir una mirada àmplia del món i entendre
la relació i dependència dels humans amb el medi.
L’educació ambiental genera l’oportunitat de donar
importància a la vida i promoure una transformació
social en conseqüència.

Se’n van obtenir 108 respostes que es poden trobar
textualment a l’Annex 1. A continuació s’exposa una
síntesi de les temàtiques de les respostes.

Coneixements transversals i comprensió
de la realitat
48 aportacions
L’educació ambiental aporta coneixements i informació, provinent de la recerca, que ajuda a comprendre
la complexa realitat en la que vivim i els mecanismes
que podem utilitzar per revertir la situació ambiental
actual. Entendre la realitat aplicant coneixements
transversals i una visió àmplia ajuda a plantejar solucions adequades.
Consciència i valors
41 aportacions
L’educació ambiental aporta consciència sobre la situació global i els canvis que podem fer els individus i els
col·lectius, així com els valors de respecte i cura de la
natura i les persones i un esperit crític vers la realitat.
L’EA també aporta com a conseqüència, coherència a
les nostres accions.
Motivació per emprendre accions
25 aportacions
L’educació ambiental aporta motivació, inspiració i
eines per passar a l’acció i comprometre’s a canviar la
situació ambiental actual. L’EA mobilitza la societat
des del coneixement i potencia la capacitat transformadora dels individus i de la comunitat. L’EA promou
un canvi i acció col·lectiva.
Un entorn i mètode d’aprenentatge
14 aportacions
L’educació ambiental a més de transmetre coneixements, també pot ser un context idoni per a l’aprenentatge. L’educació ambiental promou el desenvolupament de les persones i comunitats amb elements
didàctics i esdevé tant entorn com mètode d’aprenentatge de coneixements i competències eco-socials i de

Altres
13 aportacions
L’educació ambiental aporta molts altres beneficis
que han estat esmentats, com la pròpia valorització
de la disciplina en si mateixa, l’avaluació constant i
participativa de la realitat i de l’EA, una oportunitat
i un treball en xarxa, amb transversalitat, abraçant
àmbit ambiental i social. Finalment ens aporta una
base per a la transformació social així com millores en
el benestar.
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Obrim
la sessió
Per obrir la sessió es va convidar al Departament
d’Educació. Es va donar les gràcies al Sr. Jesús Moral
per haver acceptat la invitació.

Jesús Moral, subdirector general d'Innovació
i Formació del Departament d’Educació de
la Generalitat de Catalunya

Bona tarda a totes i a tots.
En primer lloc voldria excusar la Sra. Mar Camacho i
Martí, Directora General d’Innovació, recerca i Cultura
Digital, del Departament d’Educació que avui hauria
d’haver estat amb nosaltres però una urgència ha fet
que no pugui acompanyar-nos aquesta tarda. Vull
transmetre la seva salutació cordial i el reconeixement
de la directora, així com del Secretari de Polítiques
Educatives, el Sr. Carles Martínez i del mateix conseller
d’Educació, l’honorable Sr. Josep Bargalló.
Agrair també l’assistència de tots els participants en
aquest Congrés Nacional d'Educació Ambiental que
avui ens aplega i que pretenem que sigui un esdeveniment molt encoratjador per les nostres escoles, per les
nostres docents i per totes les entitats que col·laboren
en aquesta organització, igual que les administracions, les universitats i els grups de recerca.
El CNEA és una iniciativa que pretén generar proactivitat davant dels reptes que tenim al nostre món,
global, hiperconnectat, digital, plurilingüe, pluricultural, canviant i complex. Un món autènticament
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complex i al qual, a través d’aquest Congrés Nacional
d’Educació Ambiental, intentem donar o construir
solucions conjuntes per avançar en termes de sostenibilitat, benestar responsable i de cohesió social. Al cap
i a la fi, aconseguir una societat més justa i equitativa
per tothom.
Malauradament aquesta edició no es pot fer de
manera presencial degut a la pandèmia que ha
assolat tota la humanitat i també el nostre país. Una
pandèmia, un problema global, que ens ha evidenciat
la nostra feblesa com a societat, com a cultura i que
també requereix de la necessitat de treballar plegats
per poder buscar solucions eficaces per als problemes
que ens afecten a totes i a tots.
De tota manera, el format d’aquesta edició ens
permet un procés participatiu, amb trobades en línia
molt interessants, un cicle enriquidor per aportar
idees i estratègies innovadores que siguin d’utilitat
per als nostres centres, universitats, entitats i administracions que intentem promoure aquesta educació
ambiental com un repte del segle xxi per a tota la
ciutadania.
El setembre del 2015, els líders mundials van adoptar
l’Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible,
amb aquests 17 Objectius per al Desenvolupament
Sostenible (ODS) ja coneguts per tothom. Uns objectius que són universals, que són integradors, que són
ambiciosos i que tenen per finalitat bàsicament tres
coses: erradicar arreu tota forma de pobresa, protegir
el planeta envers aquesta emergència climàtica i
garantir la prosperitat responsable per a tothom. Una
Agenda que és transformadora perquè el que pretén
és que durant aquests 15 anys, dels quals ja han
passat uns quants, totes aquestes accions coordinades
de totes les administracions i agents implicats de la
societat puguin aconseguir un món millor per tothom.
És una Agenda que neix d’una emergència planetària,
climàtica, social, econòmica i que ens involucra a tots i
totes, a cadascun i cadascuna de nosaltres.
El Departament d’Educació assumeix el seu repte
i la seva responsabilitat amb aquest compromís,
d’acord amb les responsabilitats i les competències
que li són pròpies. Especialment aborda, gestiona i
coordina tot allò que té a veure amb l’ODS 4, el que
fa referència a la qualitat de l’educació. Tot i que les
accions que desenvolupa el Departament també estan
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involucrades amb altres ODS, d’acord amb el plantejament transversal de la pròpia Agenda.
L’Educació és en sí mateixa un objectiu per al desenvolupament sostenible però també és un camí per
poder-ho assolir. L’educació entesa com un bé comú,
és aquest instrument útil que ens permetrà a les societats del segle xxi avançar cap a aquest món millor, cap
a aquestes societats més justes.
El Departament d’Educació impulsa projectes de formació, d’innovació pedagògica, de recursos educatius,
estratègies de dinamització de xarxes, de treball entre
docents, de treball entre centres, etc. que directament
estan lligades amb altres ODS. Per exemple amb
l’objectiu 1, que parla d’erradicar la pobresa, fent que
totes les accions del sistema educatiu del departament
vagin adreçades a donar recursos i elements compensatoris que puguin promoure l’equitat i la igualtat i
combatre les desigualtats d’origen, estaríem complint
aquest objectiu. També amb l’objectiu 3, garantir una
vida sana i promoure el benestar de totes les persones
de totes les edats, és evident que aquest benestar
està molt vinculat a la gestió de les emocions, una
línia estratègica absolutament necessària i vinculada
tant a la formació dels docents com a la formació dels
nostres infants i joves. O el número 5, aconseguir la
igualtat entre els gèneres i apoderar les nenes i les
dones en aquesta societat actual, és evident que tot
el programa de coeducació que desplega el departament d’educació està vinculat a aquest ODS. O l’ODS
13, adoptar mesures urgents per combatre el canvi
climàtic i els seus efectes, totes les iniciatives ESTINC
i totes les iniciatives que desplega el departament
d’educació a través dels seus docents i els seus centres
educatius, van a favor d’aquesta mirada ecològica
i evidentment sostenible que permeti millorar les
accions a nivell global en relació a la conservació de la
natura.
Els organismes internacionals i tots els estudis internacionals des de fa molts anys ens estan recomanant de
manera insistent al sistema educatiu, concretament al
català, que hem de millorar la qualitat de l’educació,
i quines són les estratègies que hem d’abordar des
del sistema educatiu per guanyar en qualitat en
el fet educatiu, en els processos d’ensenyament i
aprenentatge per aconseguir precisament això, uns
millors resultats en quant a l’èxit educatiu de tots els
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nostres alumnes. Això implica superar estereotips i
arquetips metodològics i que ens permetin passar
d’una concepció enciclopedista i selectiva de l’educació cap a una concepció més competencial del que són
els aprenentatges i els ensenyaments en sí mateixos.
Un model d’educació que ens permeti desplegar les
potencialitats de tots i cadascun dels nostres alumnes,
afavorir aquesta formació integral de les persones i
aconseguir persones lliures, capaces, compromeses,
competents. Compromeses en sí mateixes, per poder
forjar estils de vida saludables i satisfactoris però
també compromeses amb la societat, amb els iguals,
amb els diferents.
Això representarà un canvi de currículum espectacular,
amb el qual ja estem treballant des del mateix 2015
amb un plantejament més competencial dels continguts i dels ensenyaments i aprenentatges que es
desenvolupen en totes les escoles i en tots els instituts
de Catalunya. Però en aquesta mirada del 2030 incorporarem els ODS en el currículum, com les competències necessàries per ser ciutadans actius i compromesos
del segle xxi. Uns ODS que s’hauran d’aplicar i treballar
en totes les etapes educatives i evidentment això ha
d’afavorir un pensament crític, un treball competencial
i sobretot una transformació de les nostres maneres
de fer a les escoles, la pedagogia ha d’evolucionar per
fer possible aquesta transformació. Això ha d’anar de
la mà de la definició de les competències dels docents
que necessitem per fer aquest treball i per tant,
transformar també la formació inicial, la permanent
i la continua dels nostres docents, de la mà de la
innovació pedagògica i d’una cultura de l’avaluació
sempre orientada a la millora. Això serà possible si
com capaços d’abordar també una transformació dins
l’administració educativa cap a un model de nova
gestió pública, on l’autonomia i la descentralització i
la corresponsabilitat entre les diferents administracions responsables de l’educació sigui possible.
El CNEA ens ajudarà a repensar totes aquestes estructures metodològiques i organitzatives de les escoles,
aquestes fórmules i estratègies per trobar les sinergies
i les aliances necessàries per fer possible aquest
canvi metodològic i aquest èxit educatiu en termes
d’Agenda 2030.
Gràcies a totes i a tots per compartir les vostres
experiències, la vostra expertesa des dels diferents
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àmbits professionals que representeu. Gràcies per
generar aquest coneixement que tant necessitem des
del sistema educatiu i des de la societat catalana en
general i gràcies per compartir-lo. Els nostres nens i
nenes, els nostres joves, els nostres adolescents no
poden esperar, necessiten aquest canvi que és absolutament necessari per construir un món millor, un futur
digne per ells i elles.
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Introducció
a la sessió

Gràcies doncs a tots i totes i una abraçada forta des
del Departament d’Educació. Molt èxit en aquest
Congrés i endavant!

Paula Pérez, de la Xarxa d’Escoles per
a la Sostenibilitat de Catalunya (XESC)
Gràcies Jesús per les vostres paraules i pel vostre
suport. I ara arrenquem una sessió que esperem
que no us deixi indiferents.
Una sessió que hem estructurat en 3 blocs:
En el primer bloc, l’Arnau Amat, professor de l’UVic
emmarcarà la sessió i els grans reptes que tenim endavant com a mestres, professors, educadors, famílies,
entitats, administracions etc. En el segon bloc, una
taula conduïda per l’Elena Boadas, professora de
Blanquerna on mostrarem 3 experiències que creiem
que seran inspiradores per al tercer bloc, la dinàmica
participativa que hem estructurat en base als següents
tres eixos:
1. L ’educació ambiental a les escoles en el marc
de noves propostes metodològiques
2. La formació del professorat i nous recursos
d’educació ambiental
3. L’educació ambiental més enllà dels centres
educatius
Cadascú de vosaltres participarà en un dels eixos
que va escollir a la inscripció.
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Emmarcament
conceptual de
la sessió
Comencem presentant a l’Arnau Amat, actualment,
professor i Investigador de la Universitat de Vic Universitat Central de Catalunya. Doctor en Didàctica
de la Ciències i llicenciat en biologia. Anteriorment,
havia treballat d'educador ambiental per diverses entitats. L’Arnau col·labora de forma molt propera amb
la xarxa d’escoles per a la sostenibilitat de Catalunya i
s’ha implicat a fons en l’organització d’aquesta sessió.
El suport visual que va presentar l’Arnau Amat es pot
consultar aquí i al web www.cnea.cat
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Entenem que l’experiència no només és com donem
sentit a les coses del passat, sinó que a partir de construir sentit d’allò passat, adquirim una nova mirada
sobre el món diferent a la que teníem, donant així
possibilitat a generar noves mirades i noves maneres
d’actuar. Per tant, Ens hem de preguntar: Com
s’explicaran els participants les experiències
viscudes? I com aquesta experiència els ajudarà
a actuar?
S’explicaran a ells mateixos tot de dades ambientals,
com la quantitat de gasos d’efecte hivernacle emesos
en un trajecte urbà? O el nom de les plantes i animals
més comuns del barri o del municipi?
És a dir, farem que l’experiència que es construeixin
siguin merament informatives, dades ambientals
crues, neutres, pretenent que generin transformació?
O s’explicaran a ells mateixos històries sobre accions
puntuals, una rere l’altra, com la neteja d’un bosc
proper al barri, la separació correcta de residus?
És a dir, farem que les experiències siguin només
experiències puntuals, sense continuïtat, o amb un
ambientalisme cosmètic de baixa intensitat, en què es
participa de manera molt simbòlica sense generar cap
canvi profund en el sistema?

Arnau Amat, UVic–UCC

Bona tarda. En primer lloc, m’agradaria agrair a la
comissió organitzadora la possibilitat de fer aquest
emmarcament teòric i ser el teloner de tot el què
passarà aquesta tarda.
M’agradaria començar explicant-vos que aquests dies
mentre m’estava preparant aquest emmarcament
teòric, estava pensant quina era la pregunta que
intentaria respondre al llarg d’aquests 15-20 minuts de
xerrada. I, més o menys, la pregunta que m’agradaria
intentar respondre és:
“Quina experiència ambiental hem de donar als
nostres nens i nenes, nois i noies, futurs mestres
o mestres en exercici, ciutadania en general per
tal de transformar la societat?”

Segurament, cap de les dues experiències seria desitjable, ja que cap ajuda a canviar l’arrel dels problemes
causats per la relació entre els éssers humans i el
medi. Amb tot, mentre que la primera, basada en
l’acumulació de fets i dades informatives, es
troba molt lluny de generar canvis, la segona
és perillosa perquè ens dona una sensació d’acció
que, a primer cop d’ull, ens pot satisfer. Però és un
acció superficial, inofensiva, que no transforma
perquè segueix la mateixa lògica del sistema que
pretén canviar…
I l’Educació Ambiental, de bones a primeres, no
anava d’això, sinó que anava de generar processos
d’ensenyament i aprenentatge que permetessin
canviar les relacions entre els éssers humans
amb el medi i els éssers humans entre sí mateixos, tal com es marca com a objectiu fundacional a la
carta de Belgrad de l’any 1975. Per tant, això anava a
fer que la gent pogués actuar de manera individual

CNEA 2020/21 Mirades per a la transformació. Els reptes pedagògics

per poder transformar la societat on vivim. I això vol
dir que anava de canviar les estructures socials.
Les estructures són la metàfora que utilitzem en ciències socials per definir tot allò que constreny, però a la
vegada permet, la nostra capacitat d’acció. Les estructures venen definides pels esquemes mentals, és a dir,
aquelles maneres que tenim de mirar-nos i de comprendre el món. Per tant, si la nostra concepció del
medi ambient és que nosaltres en som el centre
i que ha estat creat per satisfer les nostres
necessitats de manera il·limitada, aleshores les
nostres accions estaran determinades per aquestes concepcions. En aquest cas, tindríem barra lliure
per explotar al medi, fins als límits de la nostra imaginació. Però les estructures també venen definides
pels recursos, materials i immaterials: el temps, l’espai,
el capital humà, l’accés a la informació… Per tant, els
recursos dels quals disposem ens limitaran, però a la
vegada ens permetran fer una sèrie de coses (Sewell).
L’ajustament entre recursos i esquemes mentals
és precisament el què fa canviar les estructures
socials.

Per tant ens podem preguntar: com ha contribuït
l’Educació Ambiental des d’aleshores a canviar aquestes estructures? Hem canviat, realment, la manera de
relacionar-nos amb nosaltres mateixos per millorar
les relacions amb el medi? Com indicaven Franquesa,
Heras i Meira (2021) a la inauguració d’aquest congrés,
sembla que després de gairebé 50 anys d’educació ambiental no podem dir que les experiències
hagin estat gaires reeixides.
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Els fets són tossuts: el canvi climàtic és una realitat tan
palpable que fins i tot des de l’educació ambiental
ha deixat de parlar d’evitar el canvi climàtic, i parlem
“adaptació” assumint que és un fet ja del tot inevitable; la biodiversitat del planeta està tan malmesa que
ja es parla obertament de la sisena extinció; la pressió
invasiva dels pocs hàbitats verges que quedaven per
explotar, sembla que és una de les hipòtesis més plausibles per explicar totes les noves pandèmies que han
aparegut de manera més freqüent que mai els últims
20 anys, la darrera de la qual ens està assolant.
Tal com diu Gutiérrez (2019), sembla que l’educació
ambiental vagi de fracàs en fracàs, fins a la derrota
final. Però i si en el fons, i dient-t’ho amb la boca
petita, no estem en tant mala posició per assaltar
aquesta transformació que desitgem…
Si ens hi fixem, en la curta història d’una quarantena
d’anys de l’Educació Ambiental a casa nostra, vam
començar amb uns processos d’ensenyament i aprenentatge que es donaven sobretot en espais naturals
protegits, és a dir, fora dels centres. Una vegada es
van iniciar els grans programes d’Educació Ambiental
a finals dels 90, amb Escoles Verdes o l’Agenda 21
escolar a Barcelona, es va canviar el lloc de l’acció educativa, que va passar a ser sobretot a dins dels centres.
I, actualment, tenim tot de Xarxes Disseminades pel
territori que no només integren centres, sinó que
també integren diferents actors de la comunitat: universitats, associacions, famílies… Si la transformació
s’ha de produir, segur que és més fàcil en xarxa
i amb tot de gent interrelacionada. Per tant, crec
que no podem ser del tot pessimistes. Fem el què
podem, amb el què tenim i segurament tampoc és
responsabilitat de nosaltres sols, canviar un sistema
tan hegemònic.
Però com deien Franquesa, Heras i Meira veiem contradiccions tant en el sistema com en l’educació ambiental… Hem d’entendre que les contradiccions són
símptomes que el sistema canvia. Si el sistema fos
monolític, invencible, no hi hauria cap contradicció,
només hi hauria una veu sense fissures.
I potser, ara que l’Educació Ambiental a casa nostra,
ja ha passat la crisi dels quaranta, potser seria hora
de mirar-nos a nosaltres mateixos i preguntar-nos
quines són les contradiccions que tenim per tal
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d’orientar els reptes pedagògics que tenim per
davant. Segurament, n’hi ha moltes més però m’agradaria reflexionar sobre tres contradiccions.
Com hem dit el canvi de les estructures socials ve pel
canvi dels esquemes mentals. Posar en contacte
gent diversa és una font de potencial transformació social. Per tant, la primera contradicció:
	Com és que tenint com tenim una gran sensibilitat
per incorporar a diferents agents del territori,
tenint la capacitat de mobilitzar centenars de
mestres de centres diferents entre tots els programes i xarxes d’Educació ambiental del país, ens
costa tant incorporar aquests agents en el moment
de reflexionar sobre l’Educació Ambiental?
Amb tot, sembla que aquesta tendència comença a
revertir. Les dades del CNEA que ens han passat avui
mostren com el professorat, des d’infantil fins a batxillerat representa un 31% del total de participants.
I, això, és una gran notícia! Però cal fer sentir i s’ha
d’escoltar més la veu de qui és cada dia a l’aula. Les
seves reflexions, les seves dificultats, les seves fortaleses són les que ens han d’orientar a afrontar els reptes
pedagògics que tenim a davant.
No ens podem permetre el luxe de parlar de
reptes pedagògics, sense tenir una bona representació de l’actor comunitari que està cada dia
promovent processos d’ensenyament i aprenentatge als centres educatius. I potser avui, això
comença a canviar…
Hem de fer-nos a la idea que professionals de
l’educació ambiental, tècnics, mestres d’infantil
i primària, professorat de secundària i universitats, TOTS som educadors ambientals. És cert que
canvien els contextos, canvien els llocs on tenen els
processos d’ensenyament i aprenentatge, però hem
de tenir clar que TOTS fem educació ambiental. Fins
i tot quan decidim no fer-ne, en fem, perquè
estem donant unes experiències i unes visions
concretes sobre les relacions que tenim com a
humans amb el medi.
El repte d’incorporar actors de la comunitat ens l’hem
d’aplicar no només com a camp, com acabo de dir, sinó
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també dins dels processos d’ensenyament i aprenentatge que generem.
Hem de tenir en compte, però, que no tots els
actors de la comunitat se senten interpel·lats
de la mateixa manera pels contextos d’ensenyament i aprenentatge. Si volem incorporar familiars
a un centre, difícilment vindran si la temàtica són les
plaques fotovoltaiques, però se sentiran més involucrats davant de problemàtiques com la promoció d’esmorzar saludables, la construcció d’un hort ecològic,
entre d’altres…
És indispensable detectar aquells contextos que
puguin ser compartits pels diferents actors.
Necessitem contextos educatius prou plàstics
perquè cada actor comunitari se’l pugui fer seu, però
prou robustos perquè mantinguin els objectius
dissenyats. Són els boundary objects o objectes
fronterers, perquè són objectes, reals o virtuals, que
tenen la capacitat de posar en contacte agents diversos de la comunitat (Star i Griessmer).
Per tant, necessitem pensar quins problemes i contextos són més adients per incorporar veus provinents
de diversos agents de la comunitat en els processos
d’ensenyament i aprenentatge. Però, evidentment,
com a camp, l’Educació Ambiental, necessita
urgentment pensar quins són els objectes fronterers que permetrà incorporar el professorat a
la reflexió.
Una altra contradicció que m’agradaria destacar
és la següent Com és que tenint grups de recerca
educativa i ambiental com tenim, les recerques i les
avaluacions estan tan desconnectades de la presa de
decisions?
I no em refereixo exactament a com fem accessibles el
resultats de recerca, sinó que a través de la recerca
i l’avaluació es puguin prendre decisions més
conscients i orientades a la transformació.
És a dir, necessitem promoure la reflexivitat entre
els participants d’un projecte d’educació ambiental per posar llum a aquelles estructures socials que
sovint queden amagades. Només si som conscients de
com aquestes estructures ens constrenyen, podrem
canviar la manera d’actuar. En aquest cas, l’objectiu
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de les recerques i les avaluacions transformadores seria precisament aquest procés de presa de
consciència per generar una transformació. Per
tant, hem d’involucrar als participants de projectes
d’educació ambiental a recerques i avaluacions que
incorporin els quatre criteris d’autenticitat:
•E
 l principi Educatiu: Tots els participants han
d’aprendre d’aquests processos, no només els recercadors i els avaluadors han de ser els destinataris de
l’aprenentatge
• El principi Ontològic: aquests processos han
de generar una nova mirada que permeti comprendre el món de manera diferent de com s’havia fet
fins ara.
• El principi Catalític: aquests processos han de
cristal·litzar en una transformació social.
• El principi Estratègic: el procés de recerca ha
d’estar orientat a fer evidents les estructures socials
que ens constrenyen i a generar una societat més
justa, equitativa i ecològica.
En relació a l’avaluació, crec, que és important recalcar
un fet important. Sovint estarem temptats d’avaluar l’èxit o fracàs d’un procés d’ensenyament
i aprenentatge, en funció de la transformació
que hagi generat. L’èxit o el fracàs d’un procés d’ensenyament i aprenentatge, només es pot avaluar
a través dels aprenentatges que ha generat. És
a dir, encara que el procés d’ensenyament i aprenentatge no hagi generat cap transformació pot haver
contribuït molt intensament en l’aprenentatge dels
que hi ha participat, i ajudar-los a generar transformacions en un futur.
La tercera contradicció que m’agradaria destacar i
que hauria d’orientar el següent repte és:
Com és que tenint com tenim més centres que mai
immersos en xarxes, programes i projectes d’Educació
Ambiental, continuem tenint la sensació que les
accions que es desenvolupen majoritàriament continuen sent puntuals i superficials?” I afegiria, com
he dit abans, d’un ambientalisme cosmètic de baixa
intensitat?
Perquè, en el fons, la generació de xarxes, programes i projectes d’Educació Ambiental hauria
d’acabar aterrant en processos d’ensenyament

129

i aprenentatge concrets que generessin experiències ambientals autènticament transformadores
als seus participants. I sembla, que malgrat tota
aquesta macro-estructura que hem construït i que
embolica els petits processos d’ensenyament i aprenentatge que passen a diari, no acabem d’aconseguir
l’objectiu de “tocar” els seus participants perquè
actuïn i canviïn la manera de relacionar-se amb el
medi.
I en el fons, el repte es pot encarar pensant amb la
pregunta que feia a l’inici. Quines experiències
transformadores oferim?
“No n’hi ha prou en què els participants dels processos
d’ensenyament i aprenentatge aprenguin sobre els
problemes del medi i com les dinàmiques socials
generen impactes en el medi ambient, sinó que és
necessari que també aprenguin com participar
i necessiten experiències de participació”
(Hodson). Només si comprenen els problemes, però
també els mecanismes que té la societat per catalitzar
els canvis… Només si els donem experiències
de participació ambiental autèntiques, podran
tenir referències per canviar allò que els envolta,
quan el procés d’aprenentatge s’hagi acabat.
I tot això passa per partir de problemes autèntics.
Per tant, com a educadors, hem de deixar de pensar
amb els grans temes que habitualment hem treballat:
l’aigua, la natura, l’aire, la contaminació, les fonts
d’energia,… necessitem presentar situacions ambientals problemàtiques reals que siguin d’interès
pels participants dels processos d’ensenyament i
aprenentatge.
En aquest sentit, hem d’aprofitar els contextos més
propers dels que disposem per generar problemes
que es puguin resoldre ubicats a entorns propers:
al pati, a l’escola, al municipi… I un cop detectats
“problematitzar-los”. És diferent “treballar la biodiversitat” que “com puc millorar la biodiversitat del meu
municipi”.
I, evidentment, hem d’estimular la comprensió
dels fenòmens naturals i com aquests es relacionen amb la societat. La recerca en didàctica de les
ciències ens indica que pensar a través de models, és
a dir, construir esquematitzacions de la realitat, ens
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ajuda a donar sentit al món que ens envolta. Quan
els treballem amb alumnat, els models solen prendre
forma de representacions fetes a través de diversos
llenguatges, com esquemes, dibuixos, maquetes,… La
potencialitat dels models, però, no és en la semblança que tenen amb la realitat, sinó en l’ús que se’ls
dona per poder explicar i predir. Si els models, com
hem dit, tenen capacitat predictiva, permet anticipar
les conseqüències que tindran les decisions que
prenem i les accions que portem a terme.
Però, sobretot, hem de fer que l’emoció entri a l’equació. Els processos d’ensenyament i aprenentatge
engegats seran autènticament transformador,
sempre que siguin capaços de generar emocions
fruit de sentir-se immers en el procés.
Necessitem que en una experiència els participants
sentin en pròpia pell l’entusiasme d’engegar un
projecte, la por de portar-lo a terme i fracassar, la
frustració de no poder superar algun obstacle… Fins i
tot la ràbia de no sortir-nos-en. Les emocions, agradables i desagradables, generen el moviment necessari
per transformar-se individualment, però també gràcies
a que es transmeten i s’encomanen, ens permeten fer
de catalitzador per generar un canvi col·lectiu.
És important, per tant, viure totes aquestes emocions.
Però també cal equilibrar-les. No podem oferir sempre
emocions lligades a la frustració, no podem oferir
només emocions lligades a la por de l’amenaça d’un
futur desesperançador… Si no oferim en algun
moment emocions agradables, caurem en el
desencís. Alguns estudis apunten com professorat i
alumnat se senten frustrats davant de reptes globals,
com el canvi climàtic, que els inhabiliten per l’acció.
Per tant, hem de retornar als orígens i com ja es va
dir a Tbilissi, necessitem que l’educació ambiental s’orienti cap a l’acció, no vol dir fer coses, ni
remenar, ni manipular, ni tant sols experimentar…
L’orientació per l’acció vol dir acabar actuant de
manera conscient per tal de generar una transformació social (Hodson, Jensen). Les accions poden
ser directes o indirectes, individuals o col·lectives….
Seria desitjable oferir experiències variades que permetessin que els participants poguessin tenir accions
de diferents tipus.
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Però és del tot imprescindible que aquestes siguin
accions portades a terme per als mateixos
participants que han pres les decisions. I que les
decisions vinguin informades fruit d’un procés
d’aprenentatge. Només aleshores podrem dir que
ha estat un procés d’ensenyament i aprenentatge
orientat a l’acció.
En resum, els reptes pedagògics que tenim a
davant han de tenir en compte que els participants visquin experiències autènticament transformadores en relació a la comunitat, en relació
als processos de recerca i avaluació i, finalment,
també en els processos d’ensenyament i aprenentatge. Les experiències inspiradores que venen a
continuació comparteixen el fet que generen aquest
tipus d’experiències. Algunes estan més enfocades a la
comunitat, mentre que d’altres estan més enfocades
als processos d’ensenyament i aprenentatge.
I hem d’assumir que només traduiran la preocupació
en acció aquells que tinguin una profunda comprensió
de les problemàtiques i un sentit de responsabilitat
personal per solucionar aquests problemes… I per fer
això necessitem que visquin unes experiències ambientals autènticament transformadores.

CNEA 2020/21 Mirades per a la transformació. Els reptes pedagògics

Taula rodona
d’experiències
inspiradores
La moderadora de la taula rodona va ser Elena
Boadas, Professora de Didàctica de les Ciències
Experimentals a la Universitat Ramon Llull
(Blanquerna-URL). Doctora en Educació, biòloga i
mestra. I, Directora de l'Àrea d'Educació i Formació
de la Fundació CRAM. Des de fa anys compagina
la docència i la recerca amb el disseny de projectes
d'educació per a la sostenibilitat.

131

amb el seu eix, i per tant els participants van poder
debatre reflexions amb ells durant aquesta part de
la sessió.

Projecte Magnet,
Mataró

Toni Luna és mestre a l’Escola Peramàs de Mataró.
Roberto Molowny és doctor en ciències físiques i
tècnic de recerca al Centre de Recerca en Ecologia
i Ciències Forestals (CREAF). La seva recerca inclou,
entre altres, la modelització matemàtica de la dinàmica d'espècies i l'anàlisi estadístic en l'ecologia.
Elena Boadas, Professora a la URL
La taula rodona va constar de tres experiències que
van inspirar la dinàmica posterior de la sessió. Cada
experiència es va seleccionar en el marc d’un dels tres
eixos que es van treballar a la sessió.
Eix 1. L’educació ambiental a les escoles en el marc
de noves propostes metodològiques
• Projecte Magnet (Mataró): Escola Peramàs i
CREAF
Eix 2. La formació del professorat i nous recursos
d’educació ambiental
• Projecte Vivim, respirem i replantegem Sabadell,
INS Ca n’Oriac i ADENC
Eix 3. L’educació ambiental més enllà dels centres
educatius
• Projecte BiciBús a Vic, Col·legi el Petit Miquel i
Escola Guillem de Mont-Rodon
Es va animar als participants a preguntar pel xat en cas
de tenir dubtes. Els ponents també van ser presents
a les sales de la dinàmica participativa corresponent

El CREAF és un centre públic de recerca dedicat a
l'ecologia terrestre, l'anàlisi territorial i el canvi global.
La seva tasca és contribuir al coneixement sobre
conservació i gestió del medi ambient i el territori, a
més de l'adaptació al canvi ambiental a escala local,
regional i global.
La presentació del projecte Magnet es pot consultar al
web www.cnea.cat
Som l'Escola Peramàs de Mataró que portem a terme
un projecte d'innovació educativa emmarcat dins el
programa Magnet, aliances per l'èxit educatiu de la
Fundació Bofill. Gràcies a aquest programa vam poder
fer aliança amb el CREAF, per tal de crear una proposta educativa basada en tres principis fonamentals:
fer, pensar i comunicar. Aquesta proposta té com a eix
vertebrador el treball de la ciència a l'aula i el medi
ambient.
El projecte Magnet és una aliança entre l’Escola
Peramàs i el CREAF, un projecte que engloba tota

CNEA 2020/21 Mirades per a la transformació. Els reptes pedagògics

l’escola i es fan actuacions des de cada nivell de cara al
medi ambient. L’aliança i col·laboració amb el CREAF
a portat nombrosos beneficis per a l’Escola Peramàs,
com són:
• Expertesa Científica i Ambiental
• Aprenentatges competencials i en contextos
ambientals
• Noves formes de fer, pensar i comunicar
• Apoderament de l’alumnat i la comunitat educativa i entorn
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úniques. Aquestes respostes són compartides i comparades i això enriqueix molt més l’aprenentatge.
Els més petits investiguen des dels sentits i els més
grans mitjançant d’experiments i la creació i construcció d’aparells i simulacions. Per exemple a cicle mitjà
hem desenvolupat instruments meteorològics que ens
permetin veure com es comporta el clima i comparar
els resultats amb altres instruments més rigorosos i
científics i amb l’assessorament del CREAF.

En aquest sentit, també s’ha aportat una visió més
propera del medi ambient així com una formació als
docents del centre educatiu, que ha permès desenvolupar els projectes amb un sentit més científic i amb
una base teòrica i pràctica més acurada i amb un grau
més alt de compromís. Amb aquests projectes s’han
pogut traspassar les barreres de la pròpia escola.
Pel que fa a l’aliança Peramàs + CREAF, s’ha incidit
en dos punts, en la planificació i en l’execució dels
projectes.
La planificació ha comportat una coordinació entre
mestres i investigadors. L’execució ha comportat
activitats presencials a l’escola, videoconferències i
vídeos presentant reptes. El fet de tenir un referent
de fora de l’escola pot aportar als projectes un valor
afegit i que l'alumnat li doni més importància. A més,
l’enfoc competencial promou que es puguin veure
amb aquest projecte resultats a l’aplicació dels coneixements i com funcionen fora de l’escola.
La proposta metodològica és transversal, tota l’escola
pot aportar i s’ha de treballar des de tots els nivells.
L’interessant és que es pugui aplicar des dels nivells
més petits, des de l’experimentació i la vivència
pròpia, fins a nivells mes grans amb la implicació fora
del centre. Sempre s’intenten plantejar els projectes
des de reptes, des d'una pregunta que convidi a
pensar, a investigar i que pugui tenir múltiples respostes, en definitiva cal que les preguntes generin curiositat entre l’alumnat per motivar-los a investigar. N’han
sortit projectes com el Qui viu al pati? O Com podem
cuidar els ocells de la nostra ciutat?, Què fem amb les
joguines que ja no volem? O Fem de meteoròlegs!
Els projectes sempre els plantegen des de l’experimentació, l’observació i des de preguntes, per tal que ells
mateixos puguin extraure conclusions, sense respostes

Alguns d’aquests experiments o instruments creats a
l’aula s’han acabat materialitzant en instal·lar instruments científics de mesura al centre, de manera que
l’alumnat també ha observat com els seus projectes
traspassaven les fronteres del centre i es feien realitat,
mostrant exemples de la vida real.
La metodologia inclou l’ús d’espais fora de l’aula, com
el pati, com a entorn d’aprenentatge i observació,
i altres entorns propers de la ciutat o municipi. Des
del CREAF els assessoren sobre quins elements poden
potenciar al pati per enriquir l’experiència i ajudar a
l’alumnat a observar la biodiversitat.
La idea també es poder connectar diferents àrees de
coneixement partint dels dos entorns mencionats, i
creant un treball globalitzat, duent a terme recerca
d’informació mitjançant l’ús de noves tecnologies. Per
connectar diverses àrees de coneixement per exemple
treballen termes i expressions sobre meteorologia
des de la llengua, les arts plàstiques, la matemàtica,
etc. Intentant enfocar totes les assignatures a un fet
o repte comú, en aquest cas, la meteorologia. Aquest
mètode s’utilitza per a que tots els coneixements de
les àrees adquireixin un sentit i una finalitat. Per altra
banda, les noves tecnologies permeten l’aplicació
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pràctica de tot el coneixement adquirit i també per
adquirir-ne de nou.
Els mestres mantenim un control d’aquest treball globalitzat mitjançant una pauta d’autoavaluació, elaborada a partir de diversos documents del Departament
d’Educació i que els mateixos mestres anem enriquint
i evolucionant amb les experiències i els projectes. A
l’iniciar i acabar un projecte, aquesta pauta ens serveix
de guia i orientació per fer un treball globalitzat 10,
que ajuda a regular la nostra acció com a docents i a
establir una base de millora per propers projectes o
per la següent edició del projecte. Aquest procés es
desenvolupa a partir del debat i la reflexió entre el
propi claustre.
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Projecte Vivim, respirem,
replantegem Sabadell

Volem posar èmfasi en l’aprenentatge com a claustre
que hem fet els últims cursos, sobretot pel que fa
a enfocar la mirada dels alumnes. Una de les claus
per una bona educació ambiental és que els propis
alumnes puguin observar, mirar amb atenció i amb
curiositat i ens fixar-se en detalls, preguntar. Així com
que se’ls pugui aportar una pauta per observar amb
rigor, per a que l’observació aporti coneixements
relacionats amb fets que els impliquin directament.
Des de fenòmens climatològics, fins a fauna animal del
municipi o accions com l’elaboració de cartells sobre
residus per conscienciar la comunitat i l’entorn proper.

Alba Castelltort és professora de medi a l'Institut Ca
n'Oriac de Sabadell. Va estudiar Ciències Ambientals i
és doctora en Educació Ambiental. També ha treballat
com a educadora ambiental en diferents entitats, a
la secretaria tècnica al Programa A21E de Barcelona
(2004-2011) i com a investigadora de formació a la
UAB (2011-2016). Des del 2016 treballa al Departament
d'Educació de la Generalitat de Catalunya.

Pregunta: Cristina Cabrera (Ins Salvador Dalí, El
Prat del Llobregat)
Aquesta autoavaluació la fa el professorat, l'alumnat
o ambdós?

La presentació del projecte Vivim, respirem, replantegem Sabadell es pot consultar aquí i al web www.
cnea.cat

Resposta: Toni Luna
En principi l’eina d’autoavaluació la utilitzem els
mestres. Estem també en una fase molt inicial. Si que
es veritat que dins el mateix projecte d'ensenyament
aprenentatge, hi ha un apartat per a la reflexió del
propi alumne i una autoavaluació de com ha anat el
projecte. La pauta d’autoavaluació que s’ha presentat
és pel propi claustre, però si que en el mateix projecte,
desenvolupat per l’alumnat hi ha una autoavaluació
dels aprenentatges i del nivell de funcionament de
cada projecte.

"Vivim, respirem, replantegem Sabadell" és un
projecte que té l’objectiu de repensar de forma col·
lectiva la ciutat en clau sostenible, impulsant la millora
de l’espai urbà i de la qualitat de l’aire del municipi,
iniciant la transformació d’alguns espais, reverdint
alguns punts de la ciutat, afavorint la fauna i la flora
autòctona, iniciant estudis de la ciutat des de diverses
visions (urbanisme, ecologia, salut…)i implicant la
ciutadania. En aquest projecte impulsat per l'ADENC
també hi han col·laborat Urbanins, el CTTC, el CREAF
i la UAB.

Gerard Codina és Ambientòleg de formació, actualment tècnic en medi ambient de l'ADENC coordinant
projectes d'educació ambiental i ciència ciutadana.

El projecte el vam realitzar durant el curs 2019-2020 i
era un projecte molt gran, on una part important es
desenvolupava amb la comunitat educativa, en varis
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centres educatius de la ciutat i en aquest context, en
una de les col·laboracions vam treballar amb l’Institut
Ca n’Oriac.
El projecte “Vivim, respirem, replantegem Sabadell”
durant el curs 2019-2020 es va dur a terme a tot
el nord de Sabadell. Era un projecte gran on hi
participaven diverses entitats coordinadores, i es va
buscar en tot moment la implicació de la ciutadania,
entitats i centres educatius en la transformació de la
pròpia ciutat. Per fer-ho ens vam marcar 3 eixos dins el
projecte: biodiversitat, urbanisme i qualitat de l’aire;
amb l’objectiu d’intentar, a partir de l’urbanisme,
transformar o si més no, fer propostes per tal que en
un futur la ciutat de Sabadell tendeixi cap a una ciutat
més verda, més sostenible i a favor de la sostenibilitat.
En aquest sentit una part molt important, era que les
escoles i els instituts participants esdevinguessin espais
de participació activa en aquests canvis, transformant
el centre en espais que també fossin d’interès per la
biodiversitat, i també donant eines al professorat i
alumnat per tal que ells i el centre poguessin esdevenir agents actius.
En concret, avui us presentem una part del projecte,
el curs “Fem ciència ciutadana: descobrim la biodiversitat urbana”. L’objectiu principal d’aquest curs era
donar moltes eines diferents als participants, que en
gran part eren professorat de la ciutat de Sabadell,
però també hi va participar altre professorat de la
comarca. A la imatge següent s’exposa el programa de
sessions que es va dur a terme en el marc del curs. S’hi
van tractar molts temes diferents, intentant que les
sessions fossin molt experimentals, poca teoria i molta
pràctica, per tal que tothom surtis sabent fer allò que
es volia transmetre.
Afectats per la COVID-19, com tots, es va migrar al
format virtual a les últimes sessions del curs, i tot i
perdre part de la pràctica, com a resultat positiu part
dels projectes que es van presentar durant el curs,
s’han començat a consolidar a la ciutat de Sabadell i
estan en actiu actualment. En aquest procés d’aprenentatge també es va convidar al professorat a que
elaboressin propostes de projectes que es van compartir i algunes d’aquestes s’han acabat duent a terme als
instituts.
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Per part de l’Institut Ca n’Oriac de Sabadell, som un
institut de nova creació, portem 3 cursos funcionant,
i una de les nostres línies del projecte educatiu és
fomentar l’educació ambiental. Per això participem
també a l’Agenda21 Escolar de Sabadell i un dels
objectius que posem cada any en el nostre projecte
és fer treball en xarxa amb entitats com ara l’ADENC.
L’ADENC és una entitat molt important a Catalunya,
que fa molts anys que fa educació ambiental i que
a més és veïna i ens interessa que l’alumnat conegui
que existeix i pugui implicar-s'hi ara o en el futur. De
seguida ens vam apuntar a la proposta de l’ADENC i
vam impulsar aquest projecte, on dins el nostre centre
vam desenvolupar diverses accions, amb l’alumnat,
amb el professorat i una acció de millora al pati, amb
la idea de transformar, també present en aquest
Congrés.

El projecte ens ha ajudat a transformar les nostres
mirades. Pel que fa a la mirada de l’alumnat, el projecte ha ajudat a que s'aprengués sobre la temàtica de
la biodiversitat i hi reflexionés a través d’experiències
i metodologies pedagògiques que ens van oferir des
d’ADENC, com per exemple:
• El joc de taula: permet generar un diàleg utilitzant conceptes relacionats amb la biodiversitat i la
seva importància mitja.
• L’observació de l’entorn: permet conèixer algunes
espècies properes i sobretot, emocionar-se i
gaudir de l'experiència. Les sortides fora de l’aula
es van fer amb educadors que van ajudar i fer de
guies en la descoberta de l’entorn.
Per tant entenem que aquest projecte ens ha ajudat
a dur a terme activitats curriculars fora de l’aula i dins
l’aula que ens ajuden a aprendre i comprendre millor
la biodiversitat.
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D’altra banda el projecte també ens ha transformat
com a professorat. Vam participar a les sessions de formació anteriorment mencionades, que ens van ajudar
a aprendre i a experimentar amb les pròpies metodologies i recursos didàctics proposats per a l'alumnat.
Aquest fet va ser molt interessant de cara a després
a l’aula utilitzar els recursos, ja que se n’havia tingut
l’experiència prèvia. Aquesta formació tan vivencial
va ajudar a optimitzar el temps del professorat i a
preparar alhora les classes i a enriquir l’experiència
que portàvem a l’aula.
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Des de l’institut en destaquem l’expertesa, ja que
l’arribada d’educadors ambientals o experts al centre
l’atenció de l’alumnat és increïble, és un mètode molt
efectiu. També han guanyat en recursos i experiències
didàctiques que a vegades els propis centres no
tenim possibilitat de realitzar. Es van poder realitzar
activitats dins i fora de l’aula sobre la temàtica, es va
fer formació i l’actuació al pati que a més va ser subvencionada, fet que al ser un institut que recentment
arrencava amb pocs recursos econòmics, va ser molt
important.

Al final de la formació vam haver de fer una proposta
d’activitats didàctiques que presentàvem entre nosaltres, fet que permetia aprendre i millorar la proposta
en base a les suggereixes i comentaris de la resta de
docents. Després nosaltres vam poder dur a terme les
propostes en format virtual, degut al confinament. En
aquest cas, nosaltres vam elaborar durant el confinament unes càpsules d’aprenentatge i una de les càpsules es deia natura urbana, i contenia una proposta
d’activitat que va sorgir de la formació del professorat.
Finalment, l’altre aspecte en el que ens va ajudar
a millor aquest projecte va ser en fer una millora
ambiental al pati del centre. Es van fer varies accions,
com construir un jardí de papallones amb plantes aromàtiques, caixes niu, menjadores, un hotel d’insectes.
Aquest és un projecte que encara és viu, que veiem
i cuidem cada dia i que l’alumnat de 2n ara continua
apadrinant i donant-li un treball des d’una àrea diferent a la del medi, des de l’anglès. Per tant el projecte
té certa continuïtat i ha quedat consolidat al centre.
Com a conclusió, aquest projecte de treball en xarxa
ha estat un win-win, perquè ha portat benefici tant
per l’ADENC com per l’Institut Ca n’Oriac.

Per l’ADENC el procés també ha sigut molt enriquidor,
des del fet de treballar amb els instituts, que ha
permès que molta gent s'impliqués amb el projecte.
També ens ha servit per donar-se a conèixer, pel fet de
treballar amb instituts ja es té contacte amb les famílies i se les informa del projecte i s’acaba coneixent al
barri. Tot el procés de ciència ciutadana del projecte,
amb pràctica i teoria, on ha participat tothom en una
sessió com en una altra, ha permès obtenir moltíssimes
dades. Aquestes després s’han utilitzat per fer propostes que s’han presentat en un document de memòria
final del projecte que es pot consultar i s’espera traslladar-ho a nivell tècnic a la llarga per tal que serveixin
per produir canvis en l’entorn de les escoles, als barris
i a la ciutat.
En aquest projecte també, ambdós agents han
guanyat en establir un nou clima de confiança, una
aliança i un intercanvi i aprenentatge mutu que s’espera que continuï en el futur amb nous projectes.
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Projecte Bicibús de Vic,
Som Canvis en Cadena

La Marga Pou és mestra de l'escola Guillem
de Mont-rodon i membre d’Osona amb bici
(Associació Obici) i del projecte Canvis en Cadena.
Helena Vilardell és mestra d'Elpetitmiquel
i fundadora de Canvis en Cadena, el projecte
col·laboratiu i comunitari que impulsa el busbici.
La presentació del projecte BiciBús es pot consultar al
seu web www.bicibus.cat i al web www.cnea.cat

La Marga i l’Helena formen part de Canvis en Cadena,
l’Helena va fundar el projecte però a més també és
mare, mestre i ciclista i això ha permès crear aquest
projecte de ciutat.
El Bicibús, també anomenat a Vic BusBici, és un grup
de nens i nenes de l’escola que el divendres es mouen
en bicicleta cap al centre, només al trajecte d’anada,
i van acompanyats de persones adultes, que reben
el sobrenom de “motors”. Funcionem com l’autobús,
fent parades, a llocs escollits amb l’escola, i un recorregut definit per ser el més adequat i el més protegit
amb uns horaris de pas. De moment s’ha engegat
únicament d’anada a l’escola ja que també es pretén
motivar que la tornada de l’escola, la família vingui a
recollir els fills en bicicleta i així augmentar la massa
de gent que circula en bicicleta per la ciutat. En principi només ho fem una vegada a la setmana però ja hi
ha alguna línia d’alguna escola que vol augmentar el
nombre de dies o sumar-hi les activitats extraescolars,
on per arribar als espais on duen a terme les activitats,
utilitzin la bicicleta i vagin acompanyats.
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La cronologia del projecte es pot consultar al seu
web. El projecte s’engega abans de la pandèmia,
quan la Marga i jo, l’Helena, vam agafar 9 alumnes i
vam acompanyar-los a l’escola en bicicleta per un dels
trajectes més transitats de la comarca d’Osona, per
tal que circulessin de manera segura. Així va néixer
el projecte, que és de comunitat i col·laboratiu entre
l’AFA (Associació de Famílies d’Alumnes) i el centre
educatiu, on tots els agents de la comunitat educativa
participen plegats. Al parlar de comunitat educativa
ens referim primer a infants, que són els “primers
que pedalen”, els “influencers”, perquè són ells i elles
els que demanen anar a l’escola en bicicleta. Després
tenim a les famílies, l’AFA, que ha estat la que impulsa
el projecte, la que fa el camí de casa a l’escola, les
veritables impulsores del canvi i la transformació,
acompanyant els seus propis infants i de coneguts
del barri en aquest trajecte. Gràcies a això s’han creat
nous vincles de persones que conviuen al mateix barri.
El centre educatiu també participa activament com
a membre de la comunitat educativa, “canviant de
marxa o de pinyó” i promovent l’ús de la bicicleta amb
pedalades pedagògiques o amb recorreguts del centre
fins a natació per exemple o fins a altres equipaments
esportius per a participar en altres activitats. Un altre
agents de la comunitat educativa que participa són les
entitats, el busbici no hagués pogut ser possible sense
Osona en Bici, que fa el disseny del tram, promou
que el recorregut sigui segur i acompanya a nivell de
voluntariat. Naturalment també cal incloure les administracions, en aquest cas l’Ajuntament de Vic també
ha col·laborat, ha cedit armilles als centres educatius
participants, han escoltat i han compartit arxius sobre
millores d’infraestructures com els camins escolars que
es volen fer. Amb l’administració anem fent diverses
reunions.
Ens agradaria que tots aquests agents de la comunitat educativa, que ja “pedalen plegats” en aquest
projecte, ho facin al mateix ritme, portant “el mateix
pinyó”. Naturalment no tothom pot portar la mateixa
marxa però hi ha esperança i poc a poc es van canviant
infraestructures i augmentant la participació a través
d’aquest projecte.
Va començar de manera espontània, tot i que ja s’havien gestat una sèrie d’idees com el Canvis en Cadena
o diverses unitats didàctiques per treballar la mobilitat
sostenible des d’educació, i s’han acabat consolidant
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una materials pedagògics, que es comparteixen en
xarxes a les escoles interessades, es creen uns equips
de treball… Tot això de moment es fa voluntàriament,
gràcies a haver propiciat que tots els agents es trobin
en certs espais de trobada.

A nivell curricular es vol treballar també, per exemple
des de l’àrea d’Educació Física, on hi té una incidència
directa, però també a nivell de medi, mitjançant l'anàlisi de les dades i el canvi que genera arribar a l’escola
en bicicleta.

Les famílies han estat sobretot el motor del canvi,
s’han implicat i han deixat que els seus fills s’apuntessin a la iniciativa. Actualment ja estan engegades 18
línies de busbici a nivell d’Osona i altres comarques.
Tot això des del setembre que va començar espontàniament, és a dir que encara no s’ha complert ni un
curs escolar i ja hi participen 12 centres escolars, amb
uns 370 infants pedalant cada divendres cap a l’escola,
amb tot el que suposa en quant a reducció de cotxes
movent-se. El projecte s’ha d’entendre com a l’implicació del 100% de la comunitat educativa, la implicació
de tothom genera un canvi en cadena.

La implicació de l’administració i els centres educatius
és clau, ja que sovint ens trobem amb que falten
aparcaments de bicicletes als centres i aquests agents
estan treballant per a que aquest espai augmenti i es
puguin sumar més centres al projecte.
S’ha aconseguit un gran impacte, un 23,5% de l’alumnat de Sant Julià de Vilatorta es desplaça en bici, el
projecte s’ha estès arreu del territori gràcies a compartir els materials a través de la xarxa i això ha permès
que altres AFAs i AMPAs se sumessin i impulsessin el
projecte als seus centres. Des de Canvis en Cadena
animem a que les comunitats se sumin al projecte, que
aplega moltes emocions i cada nou pas endavant és
compartit i celebrat per la comunitat.
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Dinàmica
deliberativa
La present sessió del Congrés estava centrada en els
Reptes Pedagògics. El tema és molt ampli i es va dividir
en tres subtemes dels quals a la inscripció, els participant, en van seleccionar dos com a preferents. La
dinàmica deliberativa va constar de 6 sales, En 2 Cafès,
Tbilissi i Belgrad. Els Cafès presentaven la mateixa
dinàmica de forma paral·lela on cada sala (1, 2 o 3)
va tractar una temàtica:
Sala 1. L 'educació ambiental a les escoles en el marc
de noves propostes metodològiques
Sala 2. La capacitació del professorat i nous recursos
d'EA
Sala 3. L'educació ambiental més enllà dels centres
educatius

Per cada sala, es va demanar als participants que contestessin les següents preguntes de manera individual:
Sala 1. L’educació ambiental a les escoles en el
marc de noves propostes metodològiques
• Com impregnem d'educació ambiental el currículum,
per tal d'aconseguir una implicació de la comunitat
educativa?
• Com consolidem espais, escenaris i estratègies
d'aprenentatge en els centres educatius per tal de
realitzar accions transformadores en la comunitat
propera?
• Com fem que la comunitat educativa i la ciutadania
s'impliquin en projectes propers i locals d'EA, des de
la mirada metodològica?
Sala 2. La formació del professorat i nous
recursos d’educació ambiental
• Com podem promoure una avaluació dels projectes
d'educació ambiental de centre en que hi participin
tots els agents implicats (alumnat, professorat,
comunitat…)?
• Com podem promoure que l'EA sigui treballada
amb una visió de centre?
• Com podem promoure un desenvolupament de
les competències necessàries per portar projectes
d'EA als centres?
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• Com fem que la comunitat educativa i la ciutadania
s'impliquin en projectes propers i locals d'EA, des de
la mirada metodològica?
Sala 3. L’educació ambiental més enllà dels
centres educatius
• Com apropem els reptes ambientals a la realitat de
la comunitat educativa?
• Com creem i com aprofitem projectes que permeten
l'EA transversal i transformadora?
• Com fem que la comunitat educativa i la ciutadania
s'impliquin en projectes propers i locals d'EA, des de
la mirada metodològica?

Les aportacions individuals es van fer en forma de
post-its i es va debatre sobre elles per obtenir en cada
sala, una o diverses conclusions per cada pregunta.
Recordar que l’objectiu de totes les sessions de treball
del Congrés gira entorn de la idea de construir unes
bases compartides per transitar a la cultura de la
sostenibilitat que han d’ajudar a redactar la nova
Estratègia Catalana de l’Educació Ambiental.
Les aportacions textuals realitzades es poden
consultar a l’Annex 2. A continuació es mostren les
conclusions extretes o aportacions més votades pels
participants, a mode de resum de les aportacions.
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Sala 1. L’educació
ambiental a les
escoles en el marc
de noves propostes
metodològiques
La Sala 1 va rebre un total de 49 aportacions entre
els dos cafès:
Cafè Tbilissi 
Equip dinamitzador: Genina Calafell i Mireia Braup
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Com impregnem d'educació ambiental
el currículum, per tal d'aconseguir una
implicació de la comunitat educativa?
Conclusions Tbilissi
• Contextualitzant els aprenentatges en situacions
reals de l’entorn del centre
• Treballant temes reals, d'actualitats, i locals
• Donant protagonisme a l'alumne. Metodologia
basada en preguntes, reptes, investigació… que els
alumnes generin el coneixement
Conclusions Belgrad
• Definint una competència eco-social i incloent-la en
el currículum
• Donant hores als docents per poder crear aquest
teixit

Com consolidem espais, escenaris
i estratègies d'aprenentatge en els
centres educatius per tal de realitzar
accions transformadores en la comunitat
propera?

Cafè Belgrad 
Equip dinamitzador: Jesús Canelo i Fabiola Mora

Conclusions Tbilissi
• Cercant i creant aliances amb agents externs: ajuntament, associació veïns, biblioteques, espais juvenils…
i altres entitats
• Que aquests projectes estiguin ben integrats com a
projecte de centre
Conclusions Belgrad
• Generant recursos que puguin guiar a les escoles i
difondre les iniciatives en que es pot participar, com
per exemple una Guia de ciència ciutadana o un
portal que aplegui inquietuds i propostes

Com fem que la comunitat educativa i
la ciutadania s'impliquin en projectes
propers i locals d'EA, des de la mirada
metodològica?
Conclusions Tbilissi
• Que l'escola s'impliqui en projectes de l'entorn i
així facilitar la participació de la ciutadania en els
projectes
Conclusions Belgrad
• Si volem implicar a la comunitat cal conèixer els seus
dubtes i les seves inquietuds
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Sala 2. La formació
del professorat i nous
recursos d’educació
ambiental
La Sala 2 va rebre un total de 62 aportacions entre
els dos cafès:
Cafè Tbilissi 
Equip dinamitzador: Elena Boadas i Helena del Pozo

Cafè Belgrad 
Equip dinamitzador: Arnau Amat i Núria Roca
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Com podem promoure una avaluació
dels projectes d'educació ambiental
de centre en que hi participin tots els
agents implicats (alumnat, professorat,
comunitat…)?
Conclusions Tbilissi
• Amb moments i processos de reflexió conjunta, des
del seu disseny i al llarg de tot el procés amb participació activa de l'alumnat
• Dissenyant l'avaluació com a procés participatiu des
de la base, que s'impliqui a l'alumnat en el redactat
o la forma
• Fent que l'avaluació formi part del projecte des del
primer moment, com a diagnosi inicial també
Conclusions Belgrad
• Amb criteris d'avaluació clars i consensuats amb
un llenguatge compartit. Que generin pautes
útils d'observació i documentació d'evidències
d'aprenentatge.
• Que l'avaluació comenci des de l'inici i formi part del
projecte per donar solidesa i sostenibilitat. No sigui
només finalista o de rendició de comptes.
• La direcció és la primera que ha de tenir clar què vol
i a partir d'aquí, estaria bé que generés els espais
per poder reunir-se tots, de tant en tant. Per això cal
canviar estructures i maneres d'organitzar innovadores o trencadores.

Com podem promoure que l'EA sigui
treballada amb una visió de centre?
Conclusions Tbilissi
• Formant el professorat i no només teòricament,
també fer sortides i dinàmiques com fem amb
l'alumnat (viure l'experiència)
• Formant, capacitant o sensibilitzant als equips i que
no depengui de la bona voluntat dels convençuts
• Conèixer i posar-se en contacte amb les diferents
entitats d'educació ambiental local. (Directament o
a través de l'ajuntament)
• Amb projectes que siguin de llarga durada i impliquin als infants al llarg de diversos cursos, de manera
que vagin veient els resultats
• Incloure l'EA en el PEC del centre i participar en
programes d'EA (com A21E i EV)
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Conclusions Belgrad
• Que tingui en compte la vessant comunicativa
associada al mètode científic. Que comporti aplicació
tecnològica quan calgui. Que ajudi a transformar
l'entorn des d'un punt de vista de benestar visual i
adaptació a les diferents persones que conviuen
• Mitjançant aliances amb institucions externes que
mobilitzin i siguin referents acceptades per totes.
• Facilitar aliances amb entitats externes o participar
d'altres xarxes que els ajudin a fer camí per incorporar la mirada "ambiental" i resultin projectes
transformadors que motivin.
• Compromís per part del centre per tenir un nucli
impulsor

Com podem promoure un
desenvolupament de les competències
necessàries per portar projectes d'EA
als centres?
Conclusions Tbilissi
• Els centres educatius haurien de treballar en col·laboració amb entitats d'educació ambiental (EA) i
mica en mica anar trobant l'encaix del sector de l'EA
dins l'educació formal
• Que siguin activitats molt competencials i vivencials
• Facilitant eines, recursos i exemples que ajudi al professorat a dissenyar accions o activitats que desenvolupin aquestes competències dins del currículum
Conclusions Belgrad
• Amb una revisió del currículum. Esporgant i donant
sentit als continguts des d'una mirada competencial.
Amb una revisió de les metodologies i dels productes
que fan els/les alumnes.
• La clau de tot plegat és trobar un projecte prou
atractiu perquè pugui engrescar força gent, especialment l'alumnat. Ells/es seran capaços d'involucrar
més persones adultes.
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Com fem que la comunitat educativa i
la ciutadania s'impliquin en projectes
propers i locals d'EA, des de la mirada
metodològica?
Conclusions Tbilissi
• Teixint relacions entre les escoles i les entitats
ambientals, centres de recerca, etc. propers, que
actuïn a nivell local i que ofereixin projectes d'estudi
i educació ambiental
• Ciència ciutadana està agafant embranzida, és una
aposta fins i tot d'Europa. Aprofitem oportunitat
• Utilitzant projectes d'aprenentatge servei per vincular els centres/espais educatius i la comunitat
• Creant espais d'intercanvi entre diferents agents (ja
siguin virtuals com presencials) i creant més programes com els que ens han presentat avui i incentivant
aliances
Conclusions Belgrad
• L'ApS és un camí a potenciar on la comunitat en
sentit ampli, es té en compte.
• Teixint xarxes
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Sala 3. L’educació
ambiental més enllà
dels centres educatius
La Sala 3 va rebre un total de 78 aportacions entre
els dos cafès.
Cafè Tbilissi 
Equip dinamitzador: Anna Gutiérrez i Gonçal Luna

Cafè Belgrad 
Equip dinamitzador: Paula Pérez i Cristina González
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Com apropem els reptes ambientals a
la realitat de la comunitat educativa?
Conclusions Tbilissi
• Amb reptes propers a la realitat de l'escola, del seu
barri o del seu municipi. On d'alguna manera la
comunitat educativa hi pugui intervenir i participar
• Sent capaços de comunicar els resultats dels projectes a la comunitat educativa i al barri
• Proposar reptes a la ciutadania a través de les xarxes
socials
Conclusions Belgrad
• Que cada poble/ciutat tingui una organització ambiental de referència (local, no nacional) lligada amb
els ajuntaments.
• Fent-los participar en els projectes de ciutat (ordenança de residus, espais naturals, camins escolars,..)
• Incorporant una figura d'educador/a ambiental
a dins de cada escola, vinculada amb entitats del
territori
• Aprofitar les xarxes socials
• Afavorint espais on interactuar entre els diferents
agents implicats (creant comissions al centre,
extracentre,…)
• Pensar en comunitat en gran (famílies, comerços,
entitats….)

Com creem i com aprofitem projectes
que permeten l'EA transversal i
transformadora?
Conclusions Tbilissi
• Promocionar la participació en la presa de decisions
que afecten la comunitat (ciutat/poble) com a eina
de transformació tan a les escoles com a la comunitat (assoc. veïnals, entitats, administració)
• Crear espais de divulgació i comunicació amb noves
tecnologies com vídeos, blogs, butlletins…
Conclusions Belgrad
• Fent una recopilació dels projectes ambientals de
cada municipi (web/blog). Per així conèixer i participar en cas que es vulgui.
• Crear projectes conjunts de sostenibilitat, fent
ciència ciutadana amb les escoles i entitats, recopilant dades conjuntes i importants per la comunitat,
societat i decisions polítiques
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• Implicant en la definició els diferents actors, "problematitzant-los" entre tots i fent processos participatius de cocreació
• Coneixent els interessos de la comunitat, per
exemple quins perfils hi ha dins les AFA
• Pensar en comunitat en gran (famílies, comerços,
entitats….)

Resum de la pregunta
transversal a les 3 sales

Com fem que la comunitat educativa i
la ciutadania s'impliquin en projectes
propers i locals d'EA, des de la mirada
metodològica?

Les conclusions extretes per cada sala es resumeixen
en el quadre que es mostra a continuació.

Conclusions Tbilissi
• L'alumnat com a impulsors dels projectes ambientals
Motivar-los!
• Proposant projectes de ciència ciutadana
• Buscant aliances amb entitats i actors locals
Conclusions Belgrad
• Amb projectes de cocreació (per exemple en la transformació de patis)
• Projectes amb metodologia ApS i SC
• Creant projectes ambientals curts temporalment (1
any) amb uns objectius a resoldre a escoles i per part
de la ciutadania.
• Pensar en comunitat en gran (famílies, comerços,
entitats….)

En totes les sales es va preguntar la següent qüestió:
Com fem que la comunitat educativa i la ciutadania s'impliquin en projectes propers i locals
d'EA, des de la mirada metodològica?

Resum Tbilissi
• Que l'escola s'impliqui en projectes de l'entorn
i així facilitar la participació de la ciutadania en
els projectes
• Teixint relacions entre les escoles i les entitats
ambientals, centres de recerca, etc. propers, que
actuïn a nivell local i que ofereixin projectes d'estudi
i educació ambiental
• Ciència ciutadana està agafant embranzida, és una
aposta fins i tot d'Europa. Aprofitem oportunitat
• Utilitzant projectes d'aprenentatge servei per vincular els centres/espais educatius i la comunitat
• Creant espais d'intercanvi entre diferents agents
(ja siguin virtuals com presencials) i creant més
programes com els que ens han presentat avui i
incentivant aliances
• L'alumnat com a impulsors dels projectes ambientals
Motivar-los!
• Proposant projectes de ciència ciutadana
• Buscant aliances amb entitats i actors locals
Resum Belgrad
• Si volem implicar a la comunitat cal conèixer els seus
dubtes i les seves inquietuds
• L'ApS és un camí a potenciar on la comunitat en
sentit ampli, es té en compte.
• Teixint xarxes
• Amb projectes de cocreació (per exemple en la transformació de patis)
• Projectes amb metodologia ApS i SC
• Creant projectes ambientals curts temporalment
(1 any) amb uns objectius a resoldre a escoles i per
part de la ciutadania.
• Pensar en comunitat en gran (famílies, comerços,
entitats….)
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Cloenda
i comiat
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passa quan el docent ja no hi és?, en aquest sentit el
treball amb les entitats de l’entorn pot ajudar a donar
continuïtat al projecte. També s’ha donat importància
a crear un equip impulsor i del paper de la direcció en
tot aquest tipus de treball.
Al Cafè Tbilissi les propostes s’han focalitzar molt en el
tipus de metodologia, i en recuperar la metodologia
centrada en l’alumne, en l’apoderament, el protagonisme, la vivencialitat i la autenticitat de les metodologies. Aquestes metodologies centrades en l’alumne
s’han posat sobre la taula i reafirmat, sobretot per la
coherència amb les innovacions educatives actuals.

Neus Sanmartí, Professora honorària de la UAB
Mariona Espinet, Professora a la Facultat de Ciències
de l’Educació de la UAB

La Neus Sanmartí i la Mariona Espinet, de l’organització del Congrés, van observar les diverses sales i en van
presentar les conclusions al plenari, al acabar la taula
deliberativa. Elles són dues persones que, en el camp
de l’Educació en majúscules que és l’EA, si no haguessin existit les hauríem d’haver inventat.
No és fàcil trobar resposta al repte que tenim.
Analitzant una mica el debat i les propostes, en totes
les preguntes s’ha parlat de treball conjunt amb
diferents entitats i l’entorn proper. Tant parlant de
currículum, com d’avaluació, com de diversos temes
sempre surt aquesta idea de treball de l’escola amb
l’entorn. Respecte l’avaluació i el currículum s’ha
fet palesa la importància d’integrar més l’avaluació,
però no només al final, sinó ja des de l’inici i que ens
ajudi a definir quin és el punt de partida i cap a on
anem. Algunes persones han plantejat la necessitat
de definir una competència específica, podríem dir-ne
eco-social, però caldria fer la reflexió de si realment
és un problema que cal crear una nova competència
o com altres parlaven, si és un problema de com es fa
una infusió, com se’n parla a totes.
Una altra de les dificultats que ha sortit ha estat
el tema del treball en equip de tots els docents.
L’educació ambiental no ha de ser cosa d’un docent
o d’uns pocs, sinó de tot l’equip. S’ha plantejat, què

S’ha recalcat la idea de la vivencialitat i de crear
experiències rellevants per a l’alumnat, famílies i
professorat, fent èmfasi en projectes ben inserits al
centre, acceptats i treballats, no només transversalment sinó també amb una certa seqüencialitat per
construir un projecte col·lectiu de l’alumne a través
del temps i compartit pel professorat.
Sobre els problemes ambientals, caldria recalcar la
idea de reptes socio-ambientals o socio-ecològics,
més que mai ara els problemes ambientals són també
socials. Com lligar ambdues vessants de manera
més poderosa en els treballs amb els alumnes i en la
definició dels problemes inicials és un repte que tenim
també sobre la taula.
Sobre el repte de la formació del professorat, es vol
una acció reflexiva, allunyada d’accions impulsives
o mecàniques i habituals en quant a l’avaluació. Cal
remarcar les necessitats i dificultats que el professorat
té per tirar endavant aquests projectes d’educació
ambiental transformadora. A més ens trobem en
un moment de canvi d’accés als recursos didàctics,
la digitalització ha canviat molt el món i hi ha una
gran obertura però també dispersió i caos sobre com
accedir als recursos que poden ser útils. Això posa en
dubte la expertesa pedagògica, a més lligada a una
desinstitucionalització del coneixement. Existeix un
problema de formació del professorat i d’accés als
recursos. Una manera que s’ha plantejat al debat ha
estat mitjançant els científics o experts, però faltaria
incorporar també aquests agents socials, per tal que
experts d’ambdós camps ens ajudin a afrontar els
problemes socio-ambientals i a ajudar al professorat
a fer-ne un lligam per poder-ho treballar a l’aula.
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S’ha parlat també de la vessant comunicativa, com a
clau dins d’educació ambiental, relacionada amb la
transversalitat i la interdisciplinarietat. Altres vessants
tractades són el recull i tractament de dades, com a
eina de participació. La idea general ha estat també
aquesta participació de tota la comunitat, la formació
per al treball en equip i en la interdisciplinarietat.
El tercer repte també s’ha enfocat molt a la comunitat,
que ha estat un aspecte transversal en tots els eixos i
en l’educació ambiental. Establir aliances i aconseguir
la participació dels agents resulta clau, ja siguin
famílies com a tradicional comunitat educativa, o
una comunitat més àmplia que l’educativa. En aquest
context és on la comunicació resulta més necessària
i més en un món digital. Hem de reaprendre com
comunicar-nos, per part de l’alumnat i professorat per
tal d’establir un lligam amb aquesta comunitat.
Tot això és un projecte educatiu que va molt més
enllà, l’educació ambiental és una eina cap a una
altra cosa. És una eina no en sí mateixa, sinó cap a la
construcció d’un ciutadà, d’una educació per a la ciutadania. Quin ciutadà volem formar, quina educació
volem que tingui en aquest context. Un ciutadà trencador que ha de ser capaç de conèixer, d’interpretar,
d’anticipar, de participar, de comunicar-se amb altres
agents i de ser un interlocutor. Cal fer un pacte a nivell
municipal o a nivell comunitari de fins a on volem
construir aquest ciutadà, quina mena de ciutadà és i
quina capacitat li donem per participar en situacions
reals. Si no tenim aquesta estructura que permeti
la participació de manera consensuada, aquesta
educació per la ciutadania no existirà. Sense un model
d’educació per la ciutadania, no podem fer educació
ambiental. Per fer-ho falta un diàleg important, on cal
incorporar especialistes en ciències socials que puguin
enriquir molt la comunitat de l’educació ambiental.
Per tancar la sessió es va acomiadar el congrés fins la
proper sessió del 26 de maig: Mirades d’emergència:
La Biodiversitat.
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Annex 1. Respostes
textuals a la pregunta
oberta del formulari
d’inscripció
Respostes textuals de la pregunta Què creus que
aporta l’educació ambiental al currículum per
avançar cap a la transformació social? del formulari d’inscripció.
Coneixements transversals i comprensió
de la realitat
48 aportacions
• La informació a la ciutadania i als alumnes
• Vincular la recerca científica més recent amb l'educació ambiental que fem entitats externes i l'educació
formal.
• L'aplicació i divulgació dels resultats de la recerca
• Arribar a transmetre a tot tipus de públic/coneixements continguts complexes sense perdre'n qualitat.
• Fer-les coincidents i que les propostes que surtin de
la recerca, portar-les a al pràctica des del món educatiu i de l'administració pública, amb la complicitat
d'altes iniciatives.
• Els fonaments
• Coneixement (3)
• Més coneixement sobre l'impacte ambiental que té
l'ésser humà
• Realitat
• Comprensió del món
• Comprendre processos vitals, de plantejar i
fonamentar solucions contextualitzades, de relacionar-nos millor entre humans i amb els altres éssers
vius
• La posibilidad de hacer puentes entre la educación y
la realidad de emergencia climática
• Coneixement del medi
• Noves mirades i actualització de coneixements,
recursos…
• Eines i recursos per entendre la realitat
• Aporta les bases per a començar a construir aquest
món més sostenible
• La visió de la natura i tot el que significa de manera
integral des d'un punt de vista del naturalista, el
personal que està a camp.
• Coneixement en relació a l'entorn natural i social
• Una visió més integradora del món
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• Coneixement per a transformar la visió del món
• Lligam entre l escola i la realitat
• Mirades més globals
• Cos teòric
• Visió àmplia
• Transversalitat
• Una visió global i real del món que ens envolta. Una
manera d'entendre el món i de com interactuar-hi.
• Mirada transdiciplinar
• També aporta el coneixement necessari per afavorir
el desenvolupament sostenible tant energètic com
social.
• Noves mirades i metodologies
• Una mirada crítica, diversa, plural, motivadora.
• Context i realitat
• La capacitació
• Una nova mirada i informació per a ser més conscients i sostenibles
• Els coneixements, aptituds, habilitats
• Una visió àmplia de la xarxa de la vida i comprendre
que en depenem
• Crec que aporta una mirada realista i empírica necessària per integrar informació, proposar alternatives
i caminar cap a una transformació social necessària
del nostre dia a dia.
• Una bona base
• Transversalitat
• Transversalitat
• Coneixement rellevant
• Obertura, capacitació
• Una visió més global
• Una visió molt necessària per a la cura del planeta
• Una nova mirada aplicada a l'entorn natural
• Donar a conèixer les problemàtiques ambientals
• Una nova mirada
Consciència i valors
41 aportacions
• Conscienciar de la necessitat de canvi d'hàbits pel
futur del planeta
• Conscienciar
• La sensibilització i presa de consciència des de la
infància
• Valors, consciència ciutadana
• Crec que la conscienciació de la futura ciutadania és
l'únic camí cap a la transformació social.
• Valors (2)
• Visió general, crítica i realista
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• Capacitat de conscienciar per donar més prioritat a
la preservació del medi ambient.
• Respecte a la vida, les persones, els animals i a casa
nostra.
• Responsabilitat en relació a l'entorn natural i social
• Pensament crític, mirada sistèmica, transversalitat,
valors, eines, apoderament personal,
• Avançar en la cultura de la sostenibilitat ens porta a
la transformació social.
• Sensibilitat per detectar necessitats personals i
col·lectives
• Competències ecosocials
• Una visió crítica i transversal que emmarca la resta
de coneixements i entorn on vivim
• Coherència (2)
• Ha de crear una consciència col·lectiva sobre la cura
del planeta.
• Conscienciació
• Transversalitat, empatia vers un problema global
difícil de detectar
• Sentit crític
• Esperit crític (2)
• Consciència ciutadana
• Tot, sinó la incorporem no podem avançar cap a la
transformació, és transversal i fa persones sensibles,
justes i solidàries, sense aquests valors no hi pot
haver transformació social.
• Un estil de vida més respectuós amb el medi ambient
i la societat
• Conscienciació vers la importància que tenim uns
recursos limitats, els quals s'han d'utilitzar amb seny.
• Aporta una mirada cap a la sostenibilitat necessària
en els temps en que vivim.
• Treball en valors necessari per un canvi social i del
nostre planeta
• Conscienciació, valoració
• Conscienciació i sensibilització per a una societat més
sostenible
• Aporta consciencia sobre la dependència dels
humans dels recursos limitats del planeta on vivim
• Actituds necessàries per la preservació del territori,
la consciència de la identitat territorial
• Una mirada crítica a las cuestiones ambientales
actuales
• Consciència ambiental
• Conscienciació de la ciutadania (alumnes i famílies)
• Una visió crítica sobre els models actuals de
desenvolupament
• Valors pel bé comú
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• Compromís ètic
• Esperit més crític
Motivació per emprendre accions
25 aportacions
• Inspirar les persones a actuar en pro del medi
ambient
• Eines per millorar
• Possibilitats d'acció
• Motivació
• Posar l’alumnat al centre.
• Mobilitzar a la societat al ritme que requereix
l'emergència climàtica
• Passar de la teoria a l'acció
• Oportunitats de compromís a l'hora de provocar
millores a l'entorn
• Apoderament de l'alumnat.
• Compromís
• Acció
• La capacitat de transformar
• Oportunitat per projectes conjunts amb la comunitat
• Actuació per afrontar els reptes mediambientals, tan
urgent i necessària
• El compromís global amb els recursos limitats i amb
la manera de relacionar-nos entre nosaltres
• Un consens social per a la millora socioambiental
dels diferents contextos on vivim
• Transformació local per al canvi global
• Implicació en la transformació i millora de l'entorn
• Millora individual versus la col·lectiva
• Caminar cap a una transformació social necessària
del nostre dia a dia
• Compromís amb valors pel bé comú
• Conductes alineades amb aquest compromís i aquest
coneixement
• Poder transformador
• Adonar-se del nostre paper com a habitants del
món, com podem contribuir a la transformació social
• Ajudar a trobar estratègies per combatre-les
Un entorn i mètode d’aprenentatge
14 aportacions
• Context d'aprenentatge i treball en xarxa dins i fora
de la comunitat educativa
• Incorpora un dels elements neurodidàctics clau:
la natura. De manera transversal hem de procurar
realitzar activitats en què es descobreixi l'entorn a
través de la manipulació i el contacte directe amb
elements naturals.
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• Desenvolupament
• Capacitat d'investigació
• L'educació ambiental ha d'aportar als ciutadans
la capacitat d'interpretar i prendre decisions
fonamentals per un desenvolupament sostenible,
especialment ara que estem en un període de forta
insostenibilitat ambiental
• Un marc de treball
• Un enfocament competencial i una alfabetització
científica des d'una vessant crítica i de capacitar els
ciutadans per a la transformació social.
• La formació del professorat, sobretot de primària
• Capacitació per resoldre problemes i adaptar-se a
la crisi climàtica i de biodiversitat.
• Capacitació per a la acció responsable i conscient.
Contextualització dels aprenentatges, motivació i
sentit al procés d'aprenentatge
• Competències ecosocials.
• Capacitació
• Pot aportar experiències transformadores autèntiques que permetin tenir les competències bàsiques
per afrontar nous reptes
• Contextos d'aprenentatge molt potents
Connexió amb l’entorn i els éssers humans
7 aportacions
• Apropament a la natura
• Superar la visió antropocèntrica d'entendre'ns les
persones en relació amb el medi.
• Oportunitats de contacte directe amb el món natural
• Las comunidades en los pueblos originarios
• Una mirada sistèmica que abraça de forma global
els temes socials i ambientals planetaris i que posa la
vida en el centre
• Connexió amb la vida , consciència de les
interdependències
• Una competència imprescindible per les generacions
futures. La connexió amb la realitat del seu entorn
Altres 13 aportacions
• La constància i la fragilitat de l'economia circular
• Es fa poca recerca en educació ambiental
• Fer avaluacions participatives i sistemàtiques dels
programes d'EA
• Donar-li valor i visibilitzar-la més.
• Significat i interdisciplinarietat
• No acabo d'entendre la pregunta… l'educació ambiental en si es prou important com per justificar-se en
si mateixa
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• És la base per a la transformació cap a societat més
justa.
• Una oportunitat
• Xarxa
• Aporta la sembra de llavors que ha d'esdevenir
collita
• Una mirada transversal al propi centre i a la societat.
Educació Ambiental i Transformació Social son inseparables i una no te sentit sens l'altre. Molt més enllà
de termes d’eficiencia, 3R…
• Crec que és essencial, cal una cultura ambiental
que contempli les implicacions socials per tal que la
transformació sigui efectiva
• Millores en benestar (concepte de salut) a la ciutadania. Espais saludables eviten malalties.

Annex 2. Aportacions
textuals a la dinàmica
deliberativa
Les aportacions textuals dutes a terme durant la
dinàmica deliberativa es mostren en aquest apartat,
separades per Sala i per pregunta.
Sala 1. L
 'educació ambiental a les escoles en el
marc de noves propostes metodològiques
Sala 2. La capacitació del professorat i nous
recursos d'EA
Sala 3. L
 'educació ambiental més enllà dels
centres educatius

Annex 2 – Aportacions textuals a la dinàmica deliberativa
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Les aportacions textuals dutes a terme durant la dinàmica deliberativa es mostren en aquest apartat,
separades per Sala i per pregunta.
Sala 1 - L'educació ambiental a les escoles en el marc de noves propostes metodològiques
Sala 2 - La capacitació del professorat i nous recursos d'EA
Sala 3 - L'educació ambiental més enllà dels centres educatius
Sala 1. L’EA a les escoles en el marc de noves
propostes
Sala
1. L’EAmetodològiques
a les escoles en el marc de noves propostes metodològiques

Com impregnem d'educació ambiental el currículum, per tal
d'aconseguir una implicació de la comunitat educativa?

Grup

Suports
(♥)

Donant protagonisme a l'alumne. metodologia basada en preguntes, reptes,
investigació... que els alumnes generin el coneixement

Tbilissi

8

Contextualitzar els aprenentatges en situacions reals de l'entorn al centre

Tbilissi

6

Definint una competència eco-social i incloent-la en el currículum

Belgrad

5

Donant hores als docents per poder crear aquest teixit

Belgrad

5

Formació contínua i competències per als docents i educadores

Tbilissi

4

Cal trobar la interdisciplinarietat amb la resta d'àrees. També la transversalitat per poder
establir un línia de treball a l'escola

Belgrad

4

Àmbit transversal (competència digital, personal i social) incloure com una competència
ambiental

Belgrad

4

Canviar l'escenari on es fa l'acció educativa: treballar una unitat de programació en un
lloc diferent obliga al docent a revisar-ho i canviar l'enfocament, eines i recursos

Tbilissi

3

Convidar a agents del territori en el disseny de projectes i que creïn noves aliances

Tbilissi

3

Treballar temes reals, d’actualitats i locals

Tbilissi

3

Metodologies actives: projectes

Tbilissi

2

Treballar des de i amb les humanitats i els valors (justícia social, "educació per a la
ciutadania", per a l'activisme)

Tbilissi

2

Aplicar el currículum a l’entorn local

Belgrad

2

Més treball en equip i no tant per departaments "tancats”. Coordinació

Belgrad

2

Generar un projecte transversal i interdisciplinar

Tbilissi

1

Conèixer els punts en comú de l'EA i del currículum

Belgrad

1

Incluir competencias ambientales vinculadas a la ética y estética ambiental

Belgrad

1

Facilitar propostes didàctiques al professorat

Belgrad

1

Proposant formacions al professorat

Belgrad

0

Introduir en el currículum el plantejament d'aprenentatge a partir de problemes reals

Belgrad

0

Incluir diferentes voces o saberes en el currículum, no solo de tipo científico

Belgrad

0
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Com consolidem espais, escenaris i estratègies d'aprenentatge en
els centres educatius per tal de realitzar accions transformadores
en la comunitat propera?

Grup

Suports
(♥)

Cercant i creant aliances amb agents externs: ajuntament, associació veïns, biblioteques,
espais juvenils... i altres entitats

Tbilissi

9

Que aquests projectes estiguessin ben integrats com a projecte de centre

Tbilissi

5

Generant recursos que puguin guiar a les escoles i difondre les iniciatives en que es pot
participar, com per exemple una Guia de ciència ciutadana o un portal que aplegui
inquietuds i propostes

Belgrad

5

Cal analitzar el nostre entorn: què hi ha i en què podem incidir (identifiquem com a propi)

Tbilissi

4

Cal apoderar l'alumnat i posar-lo al centre de la transformació

Tbilissi

3

Implicar els organismes municipals en la difusió i la gestió de les accions per posar-les en valor

Belgrad

3

Millorar la participació interna al centre

Tbilissi

2

Treballar amb associacions ambientals del municipi

Belgrad

2

Generando un diálogo con movimientos ambientales locales

Belgrad

2

Fer xarxa entre escoles i entitats mediambientals i crear un espai on es puguin compartir
els recursos elaborats

Belgrad

2

Permeten l'acció i l'error, deixar els joves i infants "embrutar-se", "posar-se mans a
l'obra", permetre'ls actuar

Belgrad

2

Comunicació més directa amb les administracions i entitats

Tbilissi

1

Crear comitè ambiental (professorat, alumnes, pares...)

Belgrad

1

Crear espais que afavoreixin la relació amb diversitat d'agents del territori

Tbilissi

0

Escoltar-(nos) i teixir els punts de trobada

Belgrad

0

Fomentat el voluntariat a l'entorn proper del centre

Belgrad

0

Projectes com millorar el pati, construcció d'un hort...

Belgrad

0

Com fem que la comunitat educativa i la ciutadania s'impliquin en
projectes propers i locals d'EA, des de la mirada metodològica?

Grup

Suports
(♥)

Implicar a famílies i veïnat en projectes mediambientals

Tbilissi

5

Que l'escola s'impliqui en projectes de l'entorn i així facilitar la participació de la
ciutadania en els projectes

Tbilissi

5

Si volem implicar a la comunitat cal conèixer els seus dubtes i les seves inquietuds

Belgrad

4

Crear projectes a l'escola on participin les famílies

Belgrad

3

Plantejant reptes a nivell local, concrets i realistes, i que a partir d'aquests es puguin dur
a terme accions útils.

Belgrad

3

Comunicant el que es fa, per què es fa, i comunicant resultats a la resta de comunitat
que en principi no hi participen activament

Tbilissi

2

Fomentant un procés col·lectiu de politització dels malestars compartits

Belgrad

1

Construir propuestas o productos que sean el resultado del esfuerzo y trabajo colectivo

Belgrad

1

Crear grups de treball o comissions que impliquin els diferents components de la

Belgrad

0

l'obra", permetre'ls actuar
Comunicació més directa amb les administracions i entitats

Tbilissi

1

Crear comitè ambiental (professorat, alumnes, pares...)

Belgrad

1

Crear espais que afavoreixin la relació amb diversitat d'agents del territori

Tbilissi

0

Escoltar-(nos) i teixir els punts de trobada

Belgrad

0

Fomentat el voluntariat a l'entorn proper del centre

Belgrad

0

Projectes com millorar el pati, construcció d'un hort...

Belgrad

0

Com fem que la comunitat educativa i la ciutadania s'impliquin en
projectes propers i locals d'EA, des de la mirada metodològica?

Grup

Suports
(♥)

Implicar a famílies i veïnat en projectes mediambientals

Tbilissi

5

Que l'escola s'impliqui en projectes de l'entorn i així facilitar la participació de la
ciutadania en els projectes

Tbilissi

5

Si volem implicar a la comunitat cal conèixer els seus dubtes i les seves inquietuds

Belgrad

4

Crear projectes a l'escola on participin les famílies

Belgrad

3

Plantejant reptes a nivell local, concrets i realistes, i que a partir d'aquests es puguin dur
a terme accions útils.

Belgrad

3

Comunicant el que es fa, per què es fa, i comunicant resultats a la resta de comunitat
que en principi no hi participen activament

Tbilissi

2

Fomentant un procés col·lectiu de politització dels malestars compartits

Belgrad

1

Construir propuestas o productos que sean el resultado del esfuerzo y trabajo colectivo

Belgrad

1

Crear grups de treball o comissions que impliquin els diferents components de la
comunitat educativa

Belgrad

0

Amb espais de comunicació on hi hagi debat i es facin accions que impliquin la comunitat

Belgrad

0
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Sala 2. La formació del professorat i nous

Sala
2. La d’educació
formació del
professorat i nous recursos d’educació ambiental
recursos
ambiental
Com podem promoure una avaluació dels projectes d'educació ambiental
de centre en que hi participin tots els agents implicats (alumnat,
professorat, comunitat...)?

Grup

Suports
(♥)

Amb moments i processos de reflexió conjunta, des del seu disseny i al llarg de tot
el procés amb participació activa de l'alumnat

Tbilissi

6

Dissenyant l'avaluació com a procés participatiu des de la base, que s'impliqui a
l'alumnat en el redactat o la forma

Tbilissi

5

Fent que l'avaluació formi part del projecte des del primer moment, com a diagnosi inicial
també

Tbilissi

3

Aplicant metodologies que permetin obtenir un resultat a mitjà/curt termini i per tant
avaluant l'efecte que el procés d'EA ha generat a l'escola i el seu entorn

Tbilissi

2

Separant currículum i EA. L'EA hauria de formar part de la manera de ser del centre.
Actitud i ambient de centre (i comunitat)

Tbilissi

2

Avaluació entenent com a progrés i millora d'un projecte dissenyat entre tots els agents
implicats, que han pactat prèviament una avaluació únicament com a instrument de
millora i progrés

Tbilissi

2

Fent sessions de treball que permetin revisar què s'ha fet, com ha anat i què es pot
millorar

Tbilissi

2

fent partícips a tots els agents implicats des del disseny, a l'acció i per tant també en
l'avaluació de tot el procés

Tbilissi

2

Atenent a nous recursos d’EA (digitals), buscar eines que facin una enquesta més amable

Tbilissi

1

Realitzant enquestes a tots els implicats per saber la seva opinió

Tbilissi

1

Construir qüestionari d'autoavaluació per tots els implicats

Tbilissi

1

Compartint des de l'inici fins al final del procés

Tbilissi

0

Amb molta coordinació entre tots/es

Tbilissi

0

Amb criteris d'avaluació clars i consensuats amb un llenguatge compartit. Que generin
pautes útils d'observació i documentació d'evidències d'aprenentatge.

Belgrad

0

Que l'avaluació comenci des de l'inici i formi part del projecte per donar solidesa i
sostenibilitat. No sigui només finalista o de rendició de comptes.

Belgrad

0

La direcció és la primera que ha de tenir clar què vol i a partir d'aquí, estaria bé que
generés els espais per poder reunir-se tots, de tant en tant. Per això cal canviar
estructures i maneres d'organitzar innovadores o trencadores.

Belgrad

0

Que l'alumnat participi directament en l'avaluació

Belgrad

0

Fer assessoraments i formacions als claustres, en avaluació ambiental!

Belgrad

0

Els criteris s'han de conèixer des de l'inici

Belgrad

0
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Com podem promoure que l'EA sigui treballada amb una visió de centre?

Grup

Suports
(♥)

Formant el professorat i no només teòricament, també fer sortides i dinàmiques com
fem amb l'alumnat (viure l'experiència)

Tbilissi

6

Formant, capacitant o sensibilitzant als equips i que no depengui de la bona voluntat
dels convençuts

Tbilissi

4

Conèixer i posar-se en contacte amb les diferents entitats d'educació ambiental local.
(directament o a través de l'ajuntament)

Tbilissi

4

Amb projectes que siguin de llarga durada i impliquin als infants al llarg de diversos
cursos, de manera que vagin veient els resultats

Tbilissi

3

Incloure l'EA en el PEC del centre i participar en programes d'EA (com A21E i EV)

Tbilissi

2

Treballant-la de manera globalitzada i transversal

Tbilissi

2

Treballant temes transversals i de coherència ambiental, de millora del centre i l'entorn

Tbilissi

1

Més subvencions als centres educatius a través de programes EA

Tbilissi

1

Cal que l'equip directiu s'ho cregui i un cop hi aposti, busqui aliances (administració,
AFA, etc...)

Tbilissi

1

Incorporant el vector ambiental dins els PACs, dins el caràcter propi i altres documents
de centre

Tbilissi

1

Pensar projectes alineats amb el currículum escolar

Tbilissi

0

Les propostes han de formar part del projecte de centre

Tbilissi

0

Que sigui sempre un punt del claustre

Tbilissi

0

Que tingui en compte la vessant comunicativa associada al mètode científic. Que
comporti aplicació tecnològica quan calgui. Que ajudi a transformar l'entorn des
d'un punt de vista de benestar visual i adaptació a les diferents persones que conviuen

Belgrad

0

Mitjançant aliances amb institucions externes que mobilitzin i siguin referents
acceptades per totes.

Belgrad

0

Facilitar aliances amb entitats externes o participar d'altres xarxes que els ajudin a
fer camí per incorporar la mirada "ambiental" i resultin projectes transformadors que
motivin.

Belgrad

0

Compromís per part del centre per tenir un nucli impulsor

Belgrad

0
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Com podem promoure un desenvolupament de les competències
necessàries per portar projectes d'EA als centres?

Grup

Suports
(♥)

Els centres educatius haurien de treballar en col·laboració amb entitats d'educació
ambiental (EA) i mica en mica anar trobant l'encaix del sector de l'EA dins l'educació
formal

Tbilissi

5

Que siguin activitats molt competencials i vivencials

Tbilissi

5

Facilitant eines, recursos i exemples que ajudi al professorat a dissenyar accions
o activitats que desenvolupin aquestes competències dins del currículum

Tbilissi

5

Establint vincles continuats amb les entitats que fan EA. Que rebin més recursos i
suports dels Ajuntaments per oferir propostes de treball en xarxa amb els centres.

Tbilissi

3

Demanant que el departament incorpori la dimensió ecosocial a les matèries

Tbilissi

3

Treball en xarxa entre departaments (educació i territori)

Tbilissi

2

En la formació inicial de mestres, cercar complicitats amb altres assignatures i professors
per treballar de forma més interdisciplinària

Tbilissi

2

Proposant una acció coordinada que resolgui un problema real

Tbilissi

0

Des de la pràctica: Alternant activitats o projectes d'aplicació directa a l'aula amb
processos de valoració i proposta de millora

Tbilissi

0

Amb una revisió del currículum. Esporgant i donant sentit als continguts des d'una
mirada competencial. Amb una revisió de les metodologies i dels productes que fan
els/les alumnes.

Belgrad

0

La clau de tot plegat és trobar un projecte prou atractiu perquè pugui engrescar força
gent, especialment l'alumnat. Ells/es seran capaços d'involucrar més persones adultes.
Ja n'hem vist alguns exemples, avui.

Belgrad

0
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Com fem que la comunitat educativa i la ciutadania s'impliquin en
projectes propers i locals d'EA, des de la mirada metodològica?

Grup

Suports
(♥)

Teixint relacions entre les escoles i les entitats ambientals, centres de recerca, etc.
propers, que actuïn a nivell local i que ofereixin projectes d'estudi i educació ambiental

Tbilissi

8

Ciència ciutadana està agafant embranzida, és una aposta fins i tot d'Europa. Aprofitem
oportunitat

Tbilissi

5

Utilitzant projectes d'aprenentatge servei per vincular els centres/espais educatius
i la comunitat

Tbilissi

5

Creant espais d'intercanvi entre diferents agents (ja siguin virtuals com presencials)
i creant més programes com els que ens han presentat avui i incentivant aliances

Tbilissi

4

Amb metodologies d'aprenentatge-servei ben plantejades. I amb l'hàbit professional
d'incloure la part de comunicació amb l'entorn dins els projectes

Tbilissi

3

Fent que els projectes traspassin cap a fora de l'escola i implicar entitats i organismes

Tbilissi

2

Oferir propostes dirigides a les famílies en horari no lectiu (sortides, tallers, activitats
al medi natural, ciència ciutadana...)

Tbilissi

2

"Apadrinant" espais naturals propers. Que les propostes surtin de la mateixa comunitat.

Tbilissi

2

A través d'agents d'educació i control ambiental

Tbilissi

1

Incorporar a la xarxa d'escoles sostenibles d'arreu del territori altres agents que puguin
fer aliances amb nosaltres

Tbilissi

0

Amb suport dels ajuntaments, institucions

Tbilissi

0

A través de propostes com el busbici que impliquen a diferents agents de la comunitat

Tbilissi

0

Covid i salut són una oportunitat. Ens ha tocat a tots en quant a emocions i sentiments

Tbilissi

0

L'ApS és un camí a potenciar on la comunitat en sentit ampli, es té en compte.

Belgrad

1

Teixint xarxes

Belgrad

0
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Sala 3. L’educació ambiental més enllà
dels centres educatius

Sala 3. L’educació ambiental més enllà dels centres educatius
Com apropem els reptes ambientals a la realitat de la comunitat
educativa?

Grup

Suports
(♥)

Amb reptes propers a la realitat de l'escola, del seu barri o del seu municipi. On d'alguna
manera la comunitat educativa hi pugui intervenir i participar

Tbilissi

8

Incorporant una figura d'educador/a ambiental a dins de cada escola, vinculada amb
entitats del territori

Belgrad

6

Sent capaços de comunicar els resultats dels projectes a la comunitat educativa i al barri

Tbilissi

5

Que cada poble/ciutat tingui una organització ambiental de referència (local, no
nacional) lligada amb els ajuntaments.

Belgrad

4

Afavorint espais on interactuar entre els diferents agents implicats (creant comissions
al centre, extracentre,...)

Belgrad

3

Fent-los participar en els projectes de ciutat (ordenança de residu, espais naturals,
camins escolars,..)

Belgrad

3

Aprofitar les xarxes socials

Belgrad

3

Fent-los partícips dels projectes

Tbilissi

3

Partir de problemes reals de l'entorn, barri, centre (que coneguem, o preguntar
a la comunitat quins són)

Tbilissi

3

La idea principal seria vincular el repte a la realitat del "barri"

Tbilissi

3

Identificar problemàtiques de l'entorn de l'escola, del barri, de la ciutat... Proximitat!

Tbilissi

3

Fent tallers/xerrades a les ciutats on puguin participar tots els actors.

Belgrad

2

Consultar quines problemàtiques ambientals són les que més els preocupa/interessa

Belgrad

2

Organitzant trobades regulars entre el món de l'administració pública (local, provincial
i /o autonòmica) i el món educatiu.

Belgrad

2

Proposar reptes a la ciutadania a través de les xarxes socials

Tbilissi

2

Problematitzar l'entorn

Tbilissi

2

Com arribem als no motivats? El gran repte

Tbilissi

2

Incorporar l'EA al CV en horari lectiu, i que hi hagi classes fora de l'aula, amb entitats
del territori (més enllà de l'ApS)

Belgrad

1

Crear a les escoles un grup de treball d'alumnes i professorat, representant de tota
l'escola, vinculat amb les entitats del territori (per conèixer projectes, compartir
inquietuds, etc.)

Belgrad

1

Generar positivitat en el missatge i esperança

Tbilissi

1

Participar en efemèrides ambientals

Tbilissi

1

Incorporar al voluntariat ambiental

Tbilissi

1

Que hi hagi un retorn de les accions que fem...

Tbilissi

1

Buscar sinergies entre entitats, escoles i ciutadania

Tbilissi

1

Implicació a nivell familiar, veïnal, administració

Tbilissi

1

Col·laborant amb les famílies amb projectes reals...

Tbilissi

1

Connectar amb la problemàtica del territori

Tbilissi

1

Incorporar l'EA al CV en horari lectiu, i que hi hagi classes fora de l'aula, amb entitats
del territori (més enllà de l'ApS)
Crear a les escoles un grup de treball d'alumnes i professorat, representant de tota
l'escola, vinculat amb les entitats del territori (per conèixer projectes, compartir
inquietuds,
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Generar positivitat en el missatge i esperança

Tbilissi

1

Participar en efemèrides ambientals

Tbilissi

1

Incorporar al voluntariat ambiental

Tbilissi

1

Que hi hagi un retorn de les accions que fem...

Tbilissi

1

Buscar sinergies entre entitats, escoles i ciutadania

Tbilissi

1

Implicació a nivell familiar, veïnal, administració

Tbilissi

1

Col·laborant amb les famílies amb projectes reals...

Tbilissi

1

Connectar amb la problemàtica del territori

Tbilissi

1

Connectar amb la problemàtica: xerrades amb la pagesia, pescadors, gestors dels espais
naturals protegits...

Tbilissi

0

44
Creem projectes en base a idees, propostes, problemes detectats
per part de l'alumnat,
professorat, famílies. Donar respostes connectades a problemàtiques reals.

Tbilissi

0

Xerrades de sensibilització

Tbilissi

0

Participant a les reunions d'AMPAs

Belgrad

0

Donant-los a conèixer fora de les aules

Belgrad

0

Pensar en comunitat en gran (famílies, comerços, entitats....)

Belgrad

0

Fer activitats extraescolars buscant la descoberta de l'entorn

Tbilissi

0

Projectes de reconstrucció de pedra seca, plantades d'arbres... del seu barri o poble

Tbilissi

0

Fomentant projectes on hi puguin participar Entitats + Centres educatius

Tbilissi

0

Emprar un llenguatge positiu en els projectes, per transmetre esperança

Tbilissi

0

Fent coses senzilles amb resultats clars

Tbilissi

0

CNEA 2020/21 Mirades per a la transformació. Els reptes pedagògics

158

Grup

Suports
(♥)

Fent una recopilació dels projectes ambientals de cada municipi (web/blog).
Per així conèixer i participar en cas que es vulgui.

Belgrad

7

Promocionar la participació en la presa de decisions que afecten la comunitat
(ciutat/poble) com a eina de transformació tan a les escoles com a la comunitat
(assoc. veïnals, entitats, administració)

Tbilissi

7

Crear projectes conjunts de sostenibilitat, fent ciència ciutadana amb les escoles i
entitats, recopilant dades conjuntes i importants per la comunitat, societat i decisions
polítiques

Belgrad

5

Implicant en la definició els diferents actors, "problematitzant-los" entre tots i fent
processos participatius de cocreació

Belgrad

5

Crear espais de divulgació i comunicació amb noves tecnologies com vídeos, blogs,
butlletins...

Tbilissi

5

Coneixent els interessos de la comunitat, per exemple quins perfils hi ha dins les AFA

Belgrad

4

Escoltant les idees d'altres actors de la comunitat més enllà del claustre
(des d'una tant senzilla com bústia de suggeriments, o compartir exemples
de projectes serveixin de referencia)

Belgrad

2

Acostar-se als projectes de Centres Culturals de la ciutat

Tbilissi

2

permetre la participacio en la presa de decisions del municipi

Tbilissi

2

Generar algun tipus de premi o trobada anual que premiï o difonguin projectes
d'EA transformadors. Cal implicar els mitjans de comunicació i administracions.

Belgrad

1

Incorporar la vessant cultural i les diferents pràctiques artístiques en la pràctica
ambiental i en la comunicació

Tbilissi

1

Involucrant a tota la comunitat educativa, famílies, alumnes, organitzacions.
Treball en xarxa

Tbilissi

1

Incorporar l'estudi ambiental, canvi climàtic, biodiversitat... al currículum escolar
de forma transversal

Tbilissi

1

Fent els projectes atractius i on les seves aportacions siguin preses en consideració

Belgrad

0

Pensar en comunitat en gran (famílies, comerços, entitats....)

Belgrad

0

Des dels gestors del ENPs, creant espais de treball conjunt per compartir problemes i
dissenyar actuacions

Tbilissi

0

Col·laborar amb la ciència ciutadana

Tbilissi

0

Accions promocionades des de l'ajuntament (àrea de joventut o esport) +
(àrea ambiental + cultural... totes les àrees de l'Ajuntament.)

Tbilissi

0

Amb propostes concretes i reals. Que tinguin un resultat tangible

Tbilissi

0

Reflexió personal, sobre els teus valors i les teves motivacions

Tbilissi

0

Incorporar reflexió

Tbilissi

0

Proposant actuacions conjuntes amb gestors dels ENPs

Tbilissi

0

Com creem i com aprofitem projectes que permeten
l'EA transversal i transformadora?
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Com fem que la comunitat educativa i la ciutadania s'impliquin en
projectes propers i locals d'EA, des de la mirada metodològica?

Grup

Suports
(♥)

L'alumnat com a impulsors dels projectes ambientals Motivar-los

Tbilissi

7

Amb projectes de cocreació (per exemple en la transformació de patis)

Belgrad

6

Proposant projectes de ciència ciutadana

Tbilissi

6

Projectes amb metodologia ApS i SC

Belgrad

5

Buscant aliances amb entitats i actors locals

Tbilissi

5

Creant projectes ambientals curts temporalment (1 any) amb uns objectius
a resoldre a escoles i per part de la ciutadania.

Belgrad

3

Transformant el pati escolar en un laboratori

Tbilissi

3

Fent activitats conjuntes (intercanvis de serveis, horts urbans...)

Belgrad

2

Ciència ciutadana

Belgrad

2

Apel·lant al debat i reflexió moral

Tbilissi

2

Comunicació i divulgació (física + virtual): interna a l'aula, dins l'escola entre cicles,
cap a l'AMPA/AFA, cap al barri/ciutat, etc.

Tbilissi

2

La comunicació a la ciutadania és un gran repte, en les escoles el col·lectiu es més
o menys captiu

Tbilissi

1

Col·laboració amb les entitats de custodia del territori

Tbilissi

1

Donar a conèixer (en viu) projectes realitzats per entitats ambientals i donar l'opció
a participar-hi en accions concretes

Belgrad

0

Pensar en comunitat en gran (famílies, comerços, entitats....)

Belgrad

0

Des de l'aproximació als beneficis que aporta el medi ambient

Tbilissi

0

Naturalitzar l'educació ambiental, actuar amb convicció i amb l'exemple dia a dia

Tbilissi

0

Entitats ambientals s'apropin als centres educatius. Projectes

Tbilissi

0

Des del reconeixement dels infants com actors i activistes del aprenentatge.
Participació infantil de base

Tbilissi

0
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Recull de piulades
de @cnea_cat
durant la sessió
La sessió va ser retransmesa via la xarxa social de
Twitter per part del compte del Congrés, @cnea_cat.
A continuació es relacionen totes les piulades enviades
durant la sessió.
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MIRADES PER L’EMERGÈNCIA

LA CRISI DE LA
BIODIVERSITAT

CNEA 2020/21 Mirades per l'emergència. La crisi de la biodiversitat

Objectius
Mirades per l’emergència: La crisi de
la biodiversitat.
Vídeo consultable aquí i al web cnea.cat
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Benvinguda
i presentació
de la sessió

• Tractar com ha d'abordar l’educació ambiental
la crisi de la biodiversitat.
• Reflexionar sobre el model de societat i la seva
relació amb l’entorn.
• Explorar eines i metodologies per incrementar
el coneixement i estima de la natura.
• Proposar noves estratègies per generar un canvi
col·lectiu en la intervenció humana en la natura.
• Fer aportacions per a les bases compartides
d’una estratègia per transitar a la cultura de la
sostenibilitat.

Programa
17:00 B
 envinguda institucional
Anna Barnadas, Diputada de Medi Ambient
de la Diputació de Girona
17:05 Introducció a la sessió
Anna Estella, Servei d’Educació Ambiental
de la Generalitat de Catalunya
Narcís Vicens, Servei de Medi Ambient de
la Diputació de Girona
17:10 P
 onència marc: El futur de la humanitat
i la seva relació amb la natura
Eudald Carbonell, arqueòleg i catedràtic de
Prehistòria de la Universitat Rovira i Virgili
de Tarragona
17:45 T
 aula rodona: Com l’educació ambiental
pot aturar la pèrdua de la biodiversitat?
Modera: Carles Castell, doctor en ecologia
i expert en conservació d'espais naturals
Eli Bonfill, oceanògrafa i divulgadora científica
Toni Llobet, artista i naturalista
18:30 D
 inàmica deliberativa: conversa amb
els ponents
19:00 Cloenda i comiat
Josep Planas, Subdirector General d’Informació
i Foment de la Sostenibilitat del Departament
de Territori i Sostenibilitat
19:15 Fi de la sessió

Anna Estella, Servei d’Educació Ambiental
de la Generalitat de Catalunya

Benvingudes i benvinguts a la sisena sessió del
Congrés Nacional d’Educació Ambiental 20/21.
Una sessió on tractarem la “Crisi de la biodiversitat”
o millor dit la crisi de la pèrdua de la biodiversitat, i
ho farem des d'una òptica de l’emergència com no
pot ser d'altra manera tenint en compte les dades
alarmants de què disposem tant a escala global com
a escala del nostre país a Catalunya. Per elaborar el
programa d’avui hem comptat amb les vostres idees
i inquietuds que van sorgir del grup de treball en la
primera sessió del Congrés, del 26 de gener. On
escoltarem l’opinió dels experts. I on finalment
buscarem propostes per abordar aquest repte
des del punt de vista de l’educació ambiental
i sota el lema el Congrés “De l’acció individual a la
transformació col·lectiva”.
Conduirem l’acte en Narcís Vicens, del Servei de
Medi Ambient de la Diputació de Girona i jo mateixa,
Anna Estella, del Servei d’Educació Ambiental de la
Generalitat de Catalunya, en un Congrés que, com
ja sabeu, s’ha pogut organitzar gràcies a la bona
col·laboració de moltes administracions i entitats: la
Generalitat de Catalunya, les Diputacions de Barcelona
i Girona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona, la Societat Catalana d’Educació
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Ambiental, i en representació de totes les universitats
catalanes, la Universitat de Barcelona i la Universitat
Internacional de Catalunya.

Perfil dels
participants
de la sessió
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Quina és la situació laboral
dels participants?
En quant a la situació laboral, la majoria dels inscrits,
un 56%, treballen per a l’administració pública. També
s’observa un percentatge important de persones que
treballen per a entitats o empreses privades. S’observa
una gran diversitat de perfils.

En aquesta sessió s’han inscrit 171 persones, de
les quals n’hem recollit els perfils perquè sapiguem
una mica qui hi ha darrere d’aquestes pantalles.

A què es dediquen professionalment
els participants?
En quant a la professió, un 40% es dedica a la
coordinació de projectes, la resta comprèn una gran
diversitat de perfils on destaca un 13% d’educadors/
es ambientals i un 11% de professorat de secundària,
batxillerat o cicles formatius.

Fas educació ambiental en l’àmbit
de la natura?
Un 70% de gent treballa en temes d’educació ambiental i la resta en àmbits vinculats a la gestió i conservació de la natura. Tenim perfils molt diferents, gent
provinent d’universitats, de l’àmbit de la investigació,
mestres de primària, professors de secundària, cicles
formatius etc. I més enllà de l'educació formal hi ha
molts altres perfils.
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La última qüestió del formulari d’inscripció era oberta
i preguntava sobre les estratègies d'educació
ambiental que poden generar un compromís per
aturar la pèrdua de biodiversitat. Se n’han obtingut 92 respostes que es poden trobar textualment
i desglossades per tema a l’Annex 1. A continuació
s’exposa una síntesi de les temàtiques de les respostes.
L’estratègia més àmpliament esmentada ha estat
la d’aprendre des de l’experiència, aplicant
coneixements a la pràctica o partint d’aprenentatges
vivencials. Sobre aquesta estratègia, s’ha fet especial
èmfasi en la importància d’estar en contacte amb
espais naturals.

Per generar un compromís per aturar
la pèrdua de biodiversitat, l’educació
ambiental ha d’apostar per l’estratègia
de…
Aprendre des de l’experiència
35 aportacions
S’ha de promoure una educació basada en experiències i en la pràctica. L’estratègia s’ha de fonamentar
en la participació en iniciatives i projectes, sobretot
emmarcats en entorns naturals protegits i en espais
naturals propers. La ciència ciutadana o l’aprenentatge servei (ApS) són algunes de les metodologies
esmentades.
Adquirir i divulgar els coneixements
22 aportacions
L’adquisició d’informació i la divulgació de coneixements s'encara sobretot a la ciutadania en general i a
les escoles, començant des de la infantesa. Les formacions també són una metodologia esmentada.
Promoure valors ambientals i socials
20 aportacions
La conscienciació i sensibilització ambiental i social,
amb mirada crítica i els valors en sostenibilitat i justícia
es perceben com a imprescindibles i transversals a la
resta d’estratègies.
Un enfocament ecosistèmic i relacionar
els humans amb el medi
17 aportacions
Dins d’educació ambiental i la formació o divulgació
de coneixement, cal promoure un enfocament
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allunyat de l’antropocentrisme, on s’entenguin els
éssers humans com a part de l’ecosistema. La relació
intrínseca entre els humans i els ecosistemes que ens
sustenten s’ha de fer palesa.
Potenciar el vincle i l’estima del medi natural
12 aportacions
Apel·lar a les emocions com a estratègia per promoure
l’estima i el vincle amb la natura, i com a conseqüència
una protecció i cura de l’entorn.
Altres
21 aportacions
Altres aportacions més concretes es refereixen a
accions col·lectives i des de la individualitat, com la
reducció del consum, el treball en xarxa, l’activisme.
Algunes aportacions també fan referència en general
a l’ús de l’educació ambiental en tots els àmbits i
públics o amb èmfasi en grups concrets.
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Obrim
la sessió
Moltes gràcies a tots per assistir avui a la sessió i ja,
per començar, hem convidat a obrir la sessió a la
Diputada de Medi Ambient de la Diputació de Girona,
la Sra. Anna Barnadas. Moltes gràcies per acceptar
la nostra invitació.

Anna Barnadas, Diputada de Medi Ambient
de la Diputació de Girona
Moltes gràcies a tots i a la organització per
convidar-me avui a una sessió realment especial.
M’agradaria començar amb un agraïment, un agraïment a tota aquesta gent que treballeu en l'educació
ambiental des de diferents organitzacions, moltes
d'elles sense cap afany de lucre, i que ajudeu a formar
els nostres i les nostres joves i que cada dia també cal
incidir més amb aquesta educació ambiental per
adults que crec que és molt necessària amb aquest
temps tan canviant que justament ara estem vivint.
El tema d'avui és molt encertat perquè la veritat
és que es parla molt d’emergència climàtica i ens
oblidem d'una crisi molt important que és la de
biodiversitat o com deia l'Anna, crisi de pèrdua de
biodiversitat, per tant cal incidir per tal d'aturar-la,
mitigar-la i si pot ser, de revertir-la.
En aquest sentit des de la Diputació de Girona treballem amb totes aquelles escoles que volen dur els seus
alumnes a conèixer l'entorn proper. El coneixement
de l'entorn proper és una de les claus per
després comprendre la riquesa del país nostre. He
vist gent que saludava des de Terres de l'Ebre fins als
Aiguamolls de l'Empordà. Jo crec que això exemplifica
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molt aquesta riquesa de territori que podem arribar a
tenir. D’altra banda, a la Diputació també treballem
en temes educació ambiental respecte l'emergència climàtica o la mitigació dels efectes del
canvi climàtic.
En aquest sentit sempre estem a disposició, amb
aquells recursos que puguin ajudar a empreses que us
dediqueu a l'educació ambiental com també a aquells
municipis que aboquen recursos per formar els seus
joves a través de les escoles municipals. En aquest
sentit cal sensibilitzar, per entendre'ns, els del meu
gremi actual, els càrrecs polítics, perquè ara més que
mai cal que anem a la una. Com a anècdota us volia
compartir que vaig començar la meva feina treballant
en un centre educatiu, he estat més de 25 anys en
educació. Ara faig una petita incursió a la política però
vaig estar en un centre educatiu que va ser pioner en
Escoles Verdes. En aquell moment fèiem campanyes
per explicar com s'havia de reciclar.
Entre llavors, que us estic parlant de l'entorn dels
anys 90 - 2000, i l'actualitat ha passat moltíssim i de
fet moltes vegades continuem tenint els mateixos
problemes ambientals, de fet hem augmentat
moltíssim aquesta crisi de la biodiversitat. Per tot
això crec que són absolutament necessàries jornades
com la d'avui. I més avui, estic meravellada de poder
compartir sessió amb un ponent d'aquesta categoria,
estic segura com alguns comentaven en el xat que
n'aprendrem moltíssim. Suposo que aquesta és la
vocació: aprendre a compartir i entre tots ajudar
a transmetre aquest missatge que cal preservar
la biodiversitat i que cal treballar per revertir
aquesta pèrdua de biodiversitat i per ajudar a
millorar tot el nostre entorn.
Moltíssimes gràcies, reitero, a l'organització per convidar-me i desitjar-vos a tots una sessió molt profitosa
que de ben segur ho serà. Salut!
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Introducció
a la sessió

Narcís Vicens, Servei de Medi Ambient
de la Diputació de Girona
Moltes gràcies, diputada, per aquestes paraules. I ara
arrenquem una sessió que hem organitzat amb molta
il·lusió des de la Generalitat de Catalunya i les diputacions de Girona i Barcelona.

El Doctor Eudald Carbonell necessita poca presentació:
És Doctor en geologia i en història, antropòleg,
paleontòleg, arqueòleg; Catedràtic de Prehistòria de
la Universitat Rovira i Virgili; investigador de l'Institut
Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social
(IPHES), codirector dels jaciments d’Atapuerca i
un prolífic escriptor…
El Doctor Eudald Carbonell ens ajudarà a respondre
unes preguntes que sovint es presenten des de l’educació ambiental. Per a totes les persones i
els col·lectius que ens dediquem a l’educació
ambiental, és molt important tenir respostes
a dues preguntes:
• Com hem arribat fins aquí?
• Com podem contribuir a millorar la relació
de la nostra espècie amb la natura?
Li volem agrair molt especialment que hagi acceptat
la invitació perquè segurament és una de les persones
més capacitades i expertes per donar-nos-en algunes
pistes.
Moltes gràcies i endavant, quan vulgui.

L’educació per a la conservació de la natura és
una de les activitats pioneres i fundacionals
de l’educació ambiental a Catalunya, tant si ens
remuntem als primers itineraris i escoles de la natura
del país durant la dècada de 1970, com si ens remuntem fins i tot més endarrere.
D’altra banda, la crisi de la biodiversitat és un
repte global i urgent, del mateix calibre que la crisi
climàtica, que tractarem en una propera sessió del
Congrés. Però és també una crisi local: l’Informe "Estat
de la Natura a Catalunya 2020" mostra uns resultats
alarmants en la reducció de la biodiversitat al nostre
país.
Una situació que ens porta a preguntar-nos sobre
el nostre paper, com a espècie, en el conjunt de la
natura. I per respondre aquesta qüestió avui comptem
amb un convidat d’autèntic privilegi: és un honor per
al Congrés presentar avui al Dr. Eudald Carbonell.
Ningú millor que ell per parlar-nos de “El futur de
la humanitat i la seva relació amb la natura”.
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Ponència marc:
el futur de la
humanitat i
la seva relació
amb la natura
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	La idea d’una “individualitat col·lectiva” com a
fusió de pensaments individuals apareix a l’obra
d’Émile Durkheim Les règles de la méthode sociologique (1895). Aquest concepte ens introdueix
en una nova dinàmica d’espècie, on l’individu
té la capacitat d'organitzar-se a la societat
mitjançant la seva llibertat col·lectiva. La
individualitat col·lectiva representa l’antítesi
de l’individualisme, aquest últim entès com el
comportament primat humà en que l’individualisme només actua i pensa en benefici de la unitat,
no com a estructura de la col·lectivitat sinó com
a supervivència de l’individu.
	Font: Eudald Carbonell i Roura i Policarp Hortolà i Gómez (2016).
Hacia la humanización consciente del Homo sapiens (I): Afinidad
electiva e individualidad colectiva.
Revista Atlántica-Mediterránea 18, pp. 11-17.

Eudald Carbonell, arqueòleg i catedràtic de
Prehistòria de la Universitat Rovira i Virgili
Moltes gràcies per convidar-me a aquesta reflexió,
és molt important per al ésser humà a més de
conèixer, pensar. Amb aquesta perspectiva ja porto
més de 30 anys treballant en evolució humana, i hi
ha una qüestió fonamental per arribar a entendre
què és la biodiversitat i la bioculturalitat, que són dos
conceptes que estan integrats en la dialèctica entre
sistema Terra i sistema humà.
Nosaltres estem aquí perquè hem estat uns organismes, uns mamífers primats competitius. Per
continuar al planeta, la competitivitat ja no ens
serveix. El que hem de fer és ser competents,
i aquest canvi de correlació ideològica i social de
la nostra espècie és fonamental.
Per una cosa molt senzilla que sempre explico: la
gent competent no competeix, només competeixen els incompetents. Aquesta és una màxima
importantíssima que tots hem de començar a aplicar-nos perquè si no serà molt complicat entendre la
individualitat col·lectiva. Aquest per mi és el concepte més gran que l'espècie humana ha de desenvolupar al segle xxi. No s'ha de col·lectivitzar l'individu,
s'ha de convertir l'individu en col·lectivitat.

Si no fem això, tenim molt poques possibilitats de continuar evolucionant al planeta. De fet estic treballant
en un treball que suposo que a l'octubre - novembre
ja hauré arrodonit, que forma part d'aquest procés de
pensament sobre els humans que es diu "humanització o extinció". Hi ha molt poc camp més a recórrer,
això és el que penso com a evolucionista, i el que
penso amb les feines que he anat fent durant aquests
45 anys que porto de treball de camp i de laboratori
i en el treball per fer funcionar aquests conceptes.
Per tant o humanització, o extinció. Aquesta
visió eco-social, perquè no pot haver una visió
ecològica fora de la societat, és una visió que
integra tots els processos de coneixement i de
pensament humans. Estem parlant sobre la nostra
pròpia naturalesa i de com el sistema humà s'integra en els sistemes naturals, perquè nosaltres
som un producte d'aquests sistemes naturals i com a
conseqüència hem d'entrar en aquesta dialèctica.
Per què? Perquè és una dialèctica que no és només la
pèrdua de biodiversitat biològica. Cal recordar que fa
40.000 anys, hi havia 100 espècies humanes al planeta,
hi havia l'Homo floresiensis, hi havia els neandertals,
sapiens, i probablement algunes restes d'erectus actualment totes les treballs de genètica però sobretot els
de proteòmica tenen una gran capacitat per entendre
aquesta biodiversitat biològica que hi havia en el
gènere Homo. Això és un fet molt important i que
probablement serà molt important en el futur per
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evitar la nostra extinció, la conquesta de nous
espais i generar biodiversitat humana.
Això no es pot entendre ara en aquests moments
sense entendre la bioculturalitat. Sense identitat no
hi ha biodiversitat. Això és un fet molt important que
hem tots de tenir molt en compte. Si no hi ha una
capacitat de reproduir les memòries del sistema parcials a nivell territorial, serà molt difícil que la memòria
del sistema en el futur aguanti les sotragades, que
signifiquen l'avenç fonamental de la socialització
de la tecnologia.
Aquest és un marc referencial que, en la meva opinió
i al meu entendre, ha d’aplicar l’evolucionisme per
entendre qui som i on estem. En aquest marc hi ha
dues qüestions que també considero que en la reflexió
entre tots hem de tenim compte, que s'ha de passar
de la societat del coneixement, que és una
societat prehistòrica, a la societat del pensament. La societat del coneixement comença a Grècia
en el segle V de Pèricles, però ha tingut un recorregut
molt llarg, la tecnologia l'ha fet entrar en crisi i hem
de passar a la societat del pensament. Si no hi ha un
pensament no serem capaços de generar evolució
responsable i progrés conscient.
En la meva forma d'entendre és el que fa falta per
adaptar-nos i generar una alternativa adaptativa, en el sentit que els humans tenim una visió,
intel·ligència operativa, que ens capacita per entendre
què ens està passant i com ens estem movent. En la
mesura que nosaltres fem un desafiament a la selecció
natural, és a dir, als processos que fan que els individus
si no s'adapten perdin les seves possibilitats de supervivència. Per poder matisar aquesta selecció natural
hem de poder desenvolupar amb tecnologia
socialitzada una capacitat de selecció cultural
que prové del pensament, no prové merament de
les inèrcies biològiques de la memòria del sistema
sinó que és el sistema que els humans organitzem per
entendre com funcionen les coses i què fem nosaltres
dins d'aquest sistema.
Això si no ho fem és molt difícil que l'evolució
responsable i el progrés conscient tinguin lloc a la
nostra espècie. Per tant entendre el sistema Terra
és entendre el sistema humà. Entendre el sistema
humà és estar immersos en conèixer el sistema Terra,
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estem parlant de l'evolució eco-social. L'evolució
eco-social és un concepte ideològic que els humans
hem anat desenvolupant per poder entendre'ns nosaltres mateixos en aquest sistema.
Mirar el passat amb una idea de futur, és el més
important. El passat no serveix per res, està incorporat en el present i en el futur. El que serveix és pensar
i dissenyar objectius que ens donin capacitat operativa
per anar complint aquests objectius. Per tant, si
pensem com vol ser l'espècie o les espècies humanes
en el futur hem de començar a tenir clar quins són
els tres, quatre, cinc objectius sobre els quals nosaltres
podem intervenir per generar aquesta teleonomia
de futur i després sí que podrem fer anàlisis de la
memòria del sistema a tots els nivells. Tots els que treballem en l'evolució humana sabem que a través del
gel que hi ha als pols podem conèixer el clima, podem
saber què hi havia hagut fa milers o centenars de
milers d'anys, a través de la termologia, podem saber
com vivien els humans fa desenes o centenars
de milers d'anys, etc.
Però aquest coneixement no serveix de res si no
sabem quina direcció o cap a on estem empesos,
cap a on volem anar i què volem fer. Aquesta és la
gran realitat que en aquests moments estem tirant
endavant. Estem sempre preocupats per les coses
immediates, això ens passa contínuament, ens trobem
en la incertesa de no saber que passarà demà, que
passarà demà passat, i pensem que no podem modificar què passarà demà ni què passarà demà passat,
però això no és veritat.
Els humans som capaços d'establir a llarg termini un
procés de pensament operatiu que el que fa és redirigir i antropitzar el nostre propi sistema. Si no pensem
cap a on volem anar, no sabem cap a on volem anar,
ni sabem què hem de fer per anar-hi. Hem de pensar
en demà mateix, perquè demà ens podem morir.
Efectivament hi ha una sèrie de sistemes catastròfics
que poden intervenir, ara ja ho sabem perquè està
monitoritzat. Si cau un meteorit, ens morim, però això
no s'ha de tenir en compte a l'hora de tenir un plantejament humà de futur.
Això ho dic perquè entrem de ple en què és la biodiversitat. La biodiversitat és un procés natural del
sistema Terra i es produeix com a conseqüència
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d'una sèrie d'adaptacions a les latituds i a les
longituds del planeta i als canvis genètics que
es produeixen en el procés de selecció i de
resposta en el medi. Això i la epigenètica són
els factors fonamentals que ens fan entendre el concepte d'humà i el concepte que ara estem veient de
relació entre el medi natural, el medi genètic, etc.
Fa molt poc nosaltres, a Atapuerca hem pogut comprovar, amb els col·legues de l’Institut Max Planck,
que sense tenir cap resta de neandertal, com a
exemple il·lustratiu de com ha canviat tot, hem pogut
determinar el proteoma dels neandertals d'una cova,
en la qual només hi vam trobar una falange, vam
saber que hi havia tres femelles i com funcionava i
això ho hem trobat als sediments. Aquesta informació
no l’hem trobada a cap os, sinó que es troba a la
memòria del sistema geològic, del sistema
biològic i del sistema cultural. Per tant aquesta
memòria ens ha de donar informació que ha de
servir d'inèrcia als canvis. Amb quina perspectiva?
la perspectiva per mi és molt senzilla: s'ha de buscar
la biodiversitat, ara parlem ja dels humans. Els humans
estem en la bioculturalitat, sense una bioculturalitat
i una biodiversitat el que pot passar probablement,
com totes les espècies en les darreres desenes, milers
i milions anys, desapareixerem.
Però l'humanització, que és un procés antròpic molt
interessant, ens pot donar aquesta vessant nova
que és la creació de biodiversitat. La generació de
biodiversitat només es pot fer gràcies a la socialització
de la tecnologia. Tots sabem que les tecnologies
modernes, la bioingenieria, la biogenètica, els sistemes tecnològics que permeten introduir canvis en la
pròpia evolució de l’espècie, no per selecció natural,
sinó per selecció cultural i tecnològica, seran un gran
procés de canvi en la nostra organització social.
Una segona qüestió és el sistema Terra. Nosaltres
estem preparats tecnològicament, però hem de socialitzar-ho, per viure fora de la Terra. El primer exemple
i que es troba més a prop va ser Àfrica per sortir cap
a Europa i Àsia, i després serà Mart, Venus, el Sistema
Solar… A mesura que la tecnologia augmenti
la seva capacitat, podrem “terrificar” altres
planetes. Per tant el concepte d’espai i temps, que
és la nostra singularitat, està absolutament contingut
en el nostre sistema de forma de pensar i la nostra
forma de conèixer.
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Jo sempre llanço aquest futur a curt termini, a mig
termini i a llarg termini. A curt termini hem
d’entendre que hem de ser capaços d’evitar les
pressions selectives negatives per a l’espècie. Si
no ho evitem, l’espècie no estarà en condicions d’establir els mecanismes de socialització suficients per continuar evolucionant. És el principi d’acabar amb la
jerarquia, acabar amb la competitivitat i entrar
en el sistema de cooperació i lògicament en el
sistema de competència. No podem basar l’evolució
de l’espècie en la competitivitat, com he dit abans,
això és un error històric i que pagarem molt car. En
primer terme hem d’aconseguir com sigui avortar la
globalització. La globalització probablement és
l’error més gran que ha comès la nostra espècie
al planeta. Perquè penso que és així? A nivell evolutiu la globalització ha desfermat el pensament únic i
la uniformització. La globalització ha estat probablement l’element fonamental que ha contribuït
a la pèrdua de biodiversitat al nostre planeta.
Per tant avortar la globalització és fonamental.
Hem de pensar en una planetització. La base ideològica, conceptual i científica de la planetització, des
de la meva perspectiva, es basa en incrementar la
diversitat del sistema en la uniformitat. Aprofitar
les construccions històriques que hem fet, de tot tipus,
de coneixement, de plantejaments, d’infraestructures,
etc. per tal que el sistema augmenti la seva diversitat.
Finalment, el futur de la nostra espècie dependrà
que hi hagi una humanització racional que ens
porti a una post-humanització responsable i
conscient. Això vol dir que hem de generar diversitat. Probablement això passarà en les pròximes
desenes o centenars d’anys i és molt senzill: si fomentem la diversitat, fomentarem diferents consciències
de l’espècie. Segurament d’aquí 100 o 150 anys,
si ho fem bé, a la Terra hi haurà vàries espècies,
subespècies, cronoespècies d’humans, a part de les
que hi hagi a altres planetes del nostre sistema, això
va molt de pressa. Va de pressa perquè els humans
després de cada crisi, socialitzem i accelerem el temps
històric i les descobertes passen a formar part dels
nostres processos d’adaptació, ja no només a la Terra,
sinó a l’Univers.
Així, a la Terra tindrem, si ho fem bé, biodiversitat, diferents consciències. Hi haurà els humans
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conservadors, que no voldran ser modificats genèticament, i així ha de ser, per la llibertat evolutiva
de la diversitat, seran gent que no voldran que se’ls
implanti res ni que se’ls modifiqui genèticament si
tenen alguna malaltia, i tindran una mort natural i
etc. També hi haurà qui es deixarà modificar si tenen
malalties o si ho poden preveure, se’ls monitoritzarà
per predir aquests canvis importants. Hi haurà, cosa
òbvia, els que seran editats genèticament, perquè
això forma part del sistema tecnològic i biotecnològic
que ja coneixem i per tant seran socialitzats a partir
d’aquesta tecnologia. Hi haurà també éssers biomegatrònics… Tornarem a imitar la naturalesa, en
el sentit que tornarem a generar biodiversitat
com fa 40.000 anys; és a dir, tornarem a un
espai, però aquest espai serà purament cultural,
tecnològic i socialment avançat amb diferents
consciències d’espècie.

Reflexions i
preguntes dels
assistents entorn
a la ponència
Moltes gràcies Doctor Carbonell, com sempre, és un
plaer escoltar-lo.
I esperem que les vostres reflexions ens ajudin a
enfocar adequadament la nostra tasca d’educadors
ambientals.
A través del xat ens arriben algunes reflexions i preguntes, que ens agradaria compartir amb vostè:
Pregunta: Gonçal Luna
Dr Carbonell, creu que hi som a temps d'arribar a
l'etapa en la que ens puguem moure a altres planetes?
Cal accelerar els processos tecnològics, la recerca?
Resposta: Dr. Carbonell
Molt bona pregunta. La meva resposta és obvia: no
tan sols s’ha d’accelerar la tecnologia sinó que s’ha
d’incrementar la sociabilitat per a que la tecnologia
vagi ràpid. Actualment va poc a poc. La tecnologia
és un fenomen modern, té 30 o 40 anys, i hem
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d'aconseguir que n’incrementi la velocitat. Això només
es pot fer des del punt de vista social. La tecnologia és
una conseqüència social, no al revés.
Pregunta: Josep Planas
Què podem fer per "tallar" la globalització? Sembla
un fet difícil de revertir.
Resposta: Dr. Carbonell
Hem de partir del concepte. La competitivitat no
serveix per res. És un instrument que s’ha cremat.
Sense principi de competència, la competitivitat se’ns
pot menjar. Per tant destruir la competitivitat porta a
la planetització.
Reflexió: Luis Llerena
El problema no és la manca de diversitat humana, sinó
la pèrdua de diversitat d'espècies i d'ecosistemes
Resposta: Dr. Carbonell
Al sistema Terra la pèrdua de diversitat és una constant històrica. Hem de saber les extincions. Aquestes
són un fenomen en el qual nosaltres no hi hem intervingut. Quan diuen que nosaltres canviem el clima del
planeta, això no és veritat, nosaltres contribuïm específicament a les tendències climàtiques. Òbviament el
got està a punt de vessar, i allò que impulsem antròpicament ens beneficia. Al planeta li importa ben poc
que la temperatura pugui 1,5ºC o 2. És una cosa que
ha passat, aquí a Atapuerca tenim contrastat que fa
14.000 anys hi havia 10ºC de temperatura mitja inferior als actuals. A la Molina a l’època del màxim glacial
hi havia 100-150 metres de gel. La vida continua, però
això ens afecta perquè som una població humana de 7
mil milions. Però parlant del context general evolutiu,
forma part dels processos adaptatius dels animals
al nostre planeta. Per tant, el que hem d’evitar és
tallar-nos el temps per adaptar-nos als canvis que
s’estan produint. És obvi que la descarbonització és
un concepte importantíssim i que també ha atacat la
globalització, per intentar capturar l’energia ecològica
i social del sistema, perquè les energies estan lligades
al concepte de planetització.
Reflexió: Josep Melero
Ens hem quedat muts o aclaparats (en positiu) de
tantes sentències a reflexionar…. Diverses espècies
d'humans? D'aquí quan, dèieu? Podrem escollir?
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Pregunta: Gonçal Luna
Quan tornem a ser diverses espècies, podem conservar
la memòria cultural per conviure i respectar-nos?
Resposta: Dr. Carbonell
Jo sempre he pensat que aquesta diversitat específica
ens permetrà establir noves consciències d’espècie
diferents. En la diferència hi ha la construcció, hi ha
la competència.
Pregunta: Glòria Rosas
Fomentar la bioculturalitat està molt bé però què
passa amb les injustícies socials, ambientals, econòmiques… què ha crescut amb la globalització?
Resposta: Dr. Carbonell
És veritat. La globalització ha accentuat aquest caràcter negatiu de l’humanització. En això tenen molta
raó. S’ha d’atacar a través de la individualitat col·lectiva, no a través de la col·lectivització individual.
Pregunta: Andrés de la Peña Delgado
Cómo puede afectar el cambio climático, que cambiará los ecosistemas, en el proceso de globalización?
Resposta: Dr. Carbonell
Ja està afectant, tots ho coneixem. Tenim una sèrie de
qüestions molt concretes en els hàbitats o territoris, la
modificació de la pròpia estructura alimentària primària, que és l’agricultura, i després tota la resta relacionada amb els sistemes de patologies, malalties, etc.
Amb els sistemes extrems que es produeixen quan es
desbloqueja una situació d’inestabilitat. Però torno a
repetir; els humans no existíem i el planeta s’ha desestabilitzat centenars de milers de vegades. El que passa
és que els humans som la consciència d’aquest planeta
i la nostra competència ens ha de permetre entendre
com ens hem d’adaptar en aquestes circumstàncies.
Hi ha dues qüestions fonamentals, la supervivència
de l’espècie, a través de la consciència operativa, i
on vivim mentre aquesta consciència operativa no
pot generar biodiversitat. Aquests són per mi els dos
conceptes fonamentals que hem de mirar. El patiment
actual de la nostra espècie és que un percentatge
molt important no té la identitat econòmica ni social
ni política ni ideològica per mantenir-se. Cada vegada
que estem privant a individus de la nostra espècie
d’aquestes identitats, estem frenant la possibilitat que
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un d’aquests individus contribueixi a la individualitat
col·lectiva.
Reflexió: Sònia Cano
Interessant exposició, però confesso que em quedo
força intranquil·la…. no crec que haguem de centrar-nos en l'home, ja que l'arrel del problema som
nosaltres mateixos i el nostre egocentrisme, o homecentrisme (no sé si el terme existeix).
Resposta: Dr. Carbonell
També hem d’estar intranquils. A mi el que em fa
pensar que l’espècie funciona és que estem intranquils. Si estiguéssim tranquils la cosa tindria molt mala
solució. La intranquil·litat i la incertesa són les dues
dialèctiques d’aquest sistema de pensament per a mi.
És molt bo estar intranquils.
Pregunta: Joan Manel
A la diversitat construïda en 150 anys li atribuïu llarg
futur?
Resposta: Dr. Carbonell
La diversitat es construeix. Actualment hem de pensar
que a la memòria del sistema, on nosaltres hi tenim
poc a fer, com a molt la podem modificar, hi ha una
memòria geològica, hi ha una memòria biològica i hi
ha una memòria cultural. Però sí que és veritat que
si la humanització es fa en un sentit constructiu, el
principi de competència farà que funcioni. Amb un
exemple, els ocells van trigar a volar milions d’anys,
els humans hem trigat molt poc.
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Taula rodona

Com l’educació
ambiental pot aturar
la pèrdua de la
biodiversitat
I tot seguit, continuem amb una magnífica taula
rodona on també comptem amb uns experts de
primera categoria. Són en Carles Castell, doctor en
ecologia i expert en conservació d'espais naturals, que
moderarà la taula, l’Eli Bonfill, oceanògrafa i divulgadora científica i en Toni Llobet, artista i naturalista.
Tots ells ens donaran pistes per intentar respondre
a aquesta pregunta: Com l’educació ambiental
pot aturar la pèrdua de la biodiversitat?
Cedim doncs la paraula a Carles Castell.

Carles Castell, doctor en ecologia i expert
en conservació d'espais naturals
Després de la ponència del Doctor Carbonell és tot
un repte intentar aterrar l’estat emergència general
que tenim. És un plaer poder ser aquí i agraeixo haver
estat convidat i poder contribuir a moderar aquesta
taula rodona i debat posterior. Mirarem d’anar
aterrant tots aquells pensaments més abstractes, com
a mínim vistos des de la ciència pura, per tal de respondre les preguntes a través de les aportacions del
Toni i de l’Eli, i en propostes concretes amb les taules
rodones.
Si em permeteu una breu aportació, m’agrada veure
com des de disciplines complementàries es parla
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d’aspectes eco-socials o de socio-ecologia, on ens hem
trobat per fer aparèixer idees noves, als ecotons.
La idea amb la que ha començat l’Eudald ens ha
convençut molt a tots: no hem de competir, hem de
ser competents. En aquest sentit he pensat en molts
articles científics que han aparegut els darrers anys des
del món de l’ecologia, zoologia i botànica, que posen
de manifest que més del 90% de les espècies, el
que fan és cooperar, no competir. És a dir, que
l’evolució, l’especiació i la diversitat provenen
de la cooperació. La competitivitat prové segurament d’excepcions molt vistoses, exemples que sovint
es posen a classe d’ecologia però que els processos
que predominen, sobretot quan baixem al món
microscòpic no són de competició sinó de cooperació.
Aquest concepte d’enfrontar-se a la globalització, que
realment comparteixo, amb els dubtes de com s’ha de
fer, agafat des del punt de vista del que és la identitat,
aquest concepte d’individualitat col·lectiva, que
entenc que és cooperar sense perdre la identitat,
per mi enllaça molt amb el tema de la diferenciació, de que existeixin cultures, o nínxols
ecològics que són els que permeten la diferenciació o l’especiació. En el moment que es fonen per
processos naturals, sempre perdem diversitat. Per tant
l’Eudald ens ha donat una perspectiva, unes idees que
casen molt amb el que comentarem a partir d’ara.
Si em permeteu, faré una breu introducció. El títol
de la sessió d’avui és “Com l’educació ambiental
pot aturar, o contribuir a aturar, la pèrdua de
biodiversitat?”. Només voldria compartir alguns conceptes i reflexions. Fa 4 dies va ser el Dia Mundial
de la Biodiversitat, amb el lema “Som part de la
solució”. És ben segur que hem estat una gran part
del problema, hem de ser conscients que som part de
la natura, som part de la biodiversitat i per tant
som part de la solució.
Quan parlem de biodiversitat, retornem a la definició
que va aparèixer a la Cimera de Rio, sobre diversitat
biològica: no és més que la varietat de formes
de vida de la Terra, en sistemes terrestres,
marins i d’aigua dolça. Però és evident que és un
terme més complex perquè inclou la diversitat
intraespecífica, és a dir, variabilitat genètica
dins una espècie, amb varietats, ecotipus, varietats
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que la humanitat ha anat seleccionant per a la seva
alimentació dins l’agrodiversitat, etc. També tindríem
una diversitat de rang superior, d’hàbitats, de sistemes
naturals i ecosistemes. És a dir, la biodiversitat és
un concepte molt complex i recuperem la idea que
aquesta complexitat a vegades no ajuda a la
feina de l’educació ambiental.
Per veure com n’és de complicat, actualment hi ha al
voltant d’un milió i mig d’espècies descrites, segons
els estudis clàssics en ecologia i es parla d’entre 2 i 9
milions d’espècies existents. Però els darrers estudis es
fixen també en els microorganismes i es podria estar
parlant de 2.000 milions d’espècies, tot i que arriba a
desdibuixar-se fins i tot el concepte d'espècie. Per tant
el mapa de la biodiversitat al planeta canviaria radicalment. I d’aquestes ¾ parts d’animals passaríem a que
gairebé el 80% de la biodiversitat que correspondria a
bacteris, amb tot el que això representa des de diversos punts de vista.
És important conservar aquesta biodiversitat?
Moltes persones sempre hem o han pensat que sí per
motius ètics: no tenim dret a provocar l’extinció
d’aquests éssers. Hi ha moltes aproximacions estètiques, des del món de l’art, de la contemplació i del
paisatgisme. I els darrers anys, cada vegada més,
han començat a sorgir una tercera perspectiva,
que són aquestes aproximacions més de tipus
egoista, pels beneficis que obtenim de la biodiversitat, ja que cada cop veiem més que la nostra
supervivència es troba amenaçada i lligada a la
conservació de la biodiversitat. Aquesta reflexió
va en la línia del concepte dels serveis ecosistèmics.
Com un sistema ecològic, amb les seves estructures i
funcions, el nostre sistema socioeconòmic és el pilar
on se sustenta el nostre benestar i la nostra supervivència a llarg termini. En aquest context, els serveis
ecosistèmics serien aquest enllaç, és a dir, el sistema
ecològic ens proveeix d’aigua, aliments i tot allò que
necessitem per la vida, regula el clima, els cicles biogeològics, redueix els riscos, etc. I aporta tota una sèrie
de serveis culturals vinculats a conceptes més ètics i
estètics.
Sembla doncs una cadena virtuosa per la qual ens
beneficiem del sistema socioecològic. Fa un
moment el Doctor Carbonell ha parlat a l’inrevés, de
l’eco-sociologia. En principi això seria perfecte, tenir

176

un sistema així. Però el que fem és retroalimentar
negativament aquest sistema ecològic a base
dels impactes que provoquem en el nostre sistema
socioeconòmic.
Estem provocant una pèrdua de biodiversitat,
a més de molts altres problemes ambientals, i més
enllà de qüestions ètiques o estètiques, estem
provocant que aquest cercle virtuós dels serveis
ecosistèmics cada vegada funcioni pitjor. Això és
el que preocupa des del punt de vista més egoista i
més socioeconòmic. D’on sorgeix aquest sumatori
d’impactes? Doncs del que es coneix com a canvi
global. Som moltes persones al planeta i tot i les desigualtats i injustícies econòmiques, socials i ambientals
que han aparegut, de mitjana hem incrementat el
consum de recursos per càpita. La multiplicació
d’aquests dos factors fa que hi hagi un creixent ús
d’energia, d’aigua, de recursos i una creixent generació de residus que donen lloc als vectors d’aquest
canvi global. D’entre els vectors més coneguts hi
ha el canvi climàtic, però a la regió mediterrània ara
mateix encara és més important el canvi d’usos del sòl,
la pèrdua d’hàbitats, l’alteració de cicles biogeoquímics, la sobreexplotació de recursos, d’ecosistemes i
d’espècies, l’expansió d’espècies invasores, etc.
Tot això és el que en definitiva provoca aquesta
pèrdua d’hàbitats i de biodiversitat. Aquí enmig
ens falten els vectors indirectes, tot el nostre sistema.
El canvi real ha de passar pel canvi de totes
les polítiques que provoquen aquests vectors
directes del canvi. No parlem només de polítiques
ambientals, ja que aquestes solen ser polítiques a
posteriori que intenten reconduir els desastres que
provoquen la resta de polítiques en el camp de la
biodiversitat. Per tant hem d’incidir en les polítiques agronòmiques, demogràfiques, socials,
de gènere, culturals, etc.
Si posem xifres a la pèrdua de biodiversitat i anem
a l'índex del Planeta Viu, que ja porta 50 anys a tot el
món, les xifres es tornen alarmants, les 4.000 espècies objecte de seguiment han perdut més de 2/3
parts dels individus de les seves poblacions, per
això es parla de la sisena extinció. El Dr Carbonell
parlava que hi ha hagut 5 grans extincions anteriorment, però aquesta és la primera que ha sigut
provocada per l’espècie humana i la seva velocitat
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és de l’ordre de 100 a 1.000 vegades superior a qualsevol extinció anterior, la qual cosa fa que les espècies
no tinguin capacitat d’adaptar-se als canvis que
estem provocant. Això succeeix a tot el món, amb el
problema afegit que en llocs més diversos com pot ser
l’Amazònia, aquest índex està donant pèrdues d’un
94% de les poblacions de les espècies, és a dir, allà és
encara major la magnitud de la pèrdua.
A casa nostra a l’informe que citava anteriorment en
Narcís i que us recomano per estar molt actualitzat,
l’aplicació d’aquest índex de Planeta Viu dona una
pèrdua d’un 25% en aproximadament vint anys.
Aquesta xifra ve a ser la mateixa taxa global que hem
vist per tot el planeta. Per tant no estem millor a
casa nostra, estem dins de la dinàmica que hi ha a tot
arreu. Per tant també a casa nostra és molt important
la pèrdua de biodiversitat.
I si mirem què succeeix amb els serveis que ens
aporten els ecosistemes i la biodiversitat, a l’informe
que va fer el Panell Internacional de Biodiversitat i
Serveis dels Ecosistemes, que es va publicar al 2019,
veiem que tots els serveis que garanteixen el
nostre benestar, la nostra salut, la nostra qualitat de vida, la nostra supervivència, estan davallant. Excepte aquells serveis extractius, així com deia
el Dr Carbonell que estem extraient energia, materials
i aigua, i per tant en els serveis d’aprovisionament són
els únics que estan incrementant a costa de la pèrdua
de tota la resta. Aquest informe surt en el context de
la Cimera de París hi va haver dades sobre que 1 milió
d’espècies estaven en perill. Això va tenir molt de
ressò als mitjans durant aquella setmana.
Ja que actualment ens trobem en època de pandèmia,
mirem estudis anteriors en pandèmies similars
que no van tenir tanta expansió, virus com el Nipah
o el Hendra a Malasia i Austràlia, se sap perfectament que l’origen va ser la destrucció del medi
natural. Al destruir les selves tropicals per posar-hi
granges o urbanitzacions, diversos vectors animals
van ser el focus de les epidèmies. És un exemple de
com la natura ben conservada és un servei que
ens protegeix i de com la natura degradada, en
contacte amb els assentaments humans és una
font de conflictes i de malalties.
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I la pregunta és obvia. Si ens hi juguem tant,
què estem fent mentre tot això succeeix?
Permeteu-me llençar quatre idees. Una és la complexitat de tot això que estem explicant, la biodiversitat
és molt complexa, hi ha redundància, sembla que
no passi res tot i que s’estiguin perdent espècies, i
a vegades la distància –tant en l’espai com en el
temps– a l’hora d’explicar que passarà en 20 o 30 anys,
dificulta la sensibilització.
Evidentment hi ha interessos d’alguns grups que volen
mantenir el seu status quo i per tant faran complicat
el canvi. Aquí algunes idees del Dr Carbonell en quant
a cooperació poden ser útils per aconseguir un canvi
col·lectiu, o una inèrcia col·lectiva que condueixi
al canvi. També és veritat que resulta difícil mantenir l’atenció i la sensibilització constantment,
ja que arriben molts missatges. A vegades es
poden produir pics de sensibilització, però estem en
un context que hi ha notícies constantment i el nostre
cervell en definitiva intenta evitar les males notícies, sobretot si els missatges són catastrofistes,
ens paralitzen i ens porten a no actuar, ja que pot
semblar que no s’hi pot fer res.
Hi ha una inconsciència global i col·lectiva,
d'irresponsabilitat. Recordo l’enquesta que es va fer
al Parc de Collserola quan hi va haver més de 6 milions
de visitants, en que es preguntava a les persones quin
era el seu impacte sobre el medi natural i més del 70%
deia que el seu impacte era 0. Si fos així, encara que hi
anessin milions de persones, l’impacte global seguiria
sent 0.
Tenim una certa capacitat de ser inconscients de
manera racional o irracional, i aquest fet no facilita la
situació. Permeteu-me dos exemples molt il·lustratius:
El primer és el conegut problema de que si poguéssim
doblegar 50 vegades un full de paper, quin gruix
tindria? La resposta no és 50 cm sinó que és gairebé
la distància de la Terra al Sol. El que trobo interessant
i curiós és que fins al doblec 45 els gruixos es mantenen en metres només, però hi ha un punt en que es
dispara. Això passa molt a la natura, les coses no
són lineals i costen d’entendre. Són exponencials,
són potencials, hi ha llindars, fenòmens de retroalimentació que disparen els processos… Estem veient
ara amb investigacions sobre el permafrost que està
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alliberant carboni perquè s’està desgelant. Hi ha tota
una sèrie de processos molt complicats d’explicar.
Si fins ara no ha passat res, perquè en el futur
hauria de passar alguna cosa si estem fent el
mateix que sempre? Doncs per tots aquests
processos no lineals i aquests llindars.
L’altre exemple, si comparem l’Índex de Planeta Viu
d'aquí 50 anys amb l’esperança de vida que hi haurà
al planeta, es comprova la relació de la pèrdua de
biodiversitat amb la salut, però mentre hem perdut
2/3 de les espècies, l’esperança de vida al planeta ha
pujat 15 anys. Per tant, és fàcil fer missatges rebuscats,
per part de certs grups, per minimitzar la importància
de la pèrdua de biodiversitat.
A continuació posem sobre la taula les 3 preguntes
que van aparèixer durant la sessió del 26 de gener de
2021, per tal de plantejar-les als nostres convidats Eli
Bonfill i Toni Llobet com a punt de partida per a que
reflexionin. Les preguntes són les següents:
	
Cal conèixer per conservar. Quins missatges
hem d’aportar?
En positiu i que no ens paralitzin, que animin a
actuar. Evitant caure en “l’efecte Disney” o “l’efecte
Arca de Noé”, de que amb conservar només quatre
espècies emblemàtiques ja és suficient. La realitat
és molt més complexa i global.
 e quina manera, quines eines i instruments
D
hem de fer servir, tenint en compte les
dificultats que hi ha per transmetre aquests
missatges?
Com ho fem per encuriosir? Com conscienciem,
com impliquem, com podem fer reaccionar? Tan
de manera personal com després de manera
col·lectiva cap a la transformació social.
 om passem del nostre àmbit proper i provoC
quem un veritable canvi social, immediat
i urgent?
Com reconnectem la humanitat amb la natura?

Eli Bonfill, oceanògrafa i divulgadora científica
Parlant dels percentatges de pèrdua de biodiversitat
que esmentava en Carles, em venia al cap la idea que
la ciutadania en realitat n’és bastant conscient,
tot i que a vegades no els acaba de preocupar com
hauria. Jo que tinc contacte amb moltíssima gent que
busseja, que fa snorkel, que passeja per la platja, que
pesca… en definitiva gent que es mou pel mar, surt
sovint la conversa d’“ara es veuen menys coses que
abans”. La gent recorda que quan eren petits i anaven
a la platja o al mar veien més coses i ara en veuen
menys. La gent si que n’és conscient realment, els que
són usuaris de la natura són conscients que hi ha
hagut una pèrdua de biodiversitat. Però tot i que
en són conscients, no estan actuant per fer-hi
res, no estan pensant que hi poden fer ni m’ho
pregunten. Simplement reflexionen sobre que ja no
poden pescar tant o fer fotos a alguns animals perquè
no es veuen tant.
Això em fa pensar en la necessitat que tenim
d’ensenyar la natura propera des de molt petits.
Jo tinc una filla de 6 anys i al ser jo una “friki” de la
natura, tant del mar com de la muntanya, sempre
que hi anem és com una classe d’educació
ambiental. Al ensenyar-li tot allò que anem trobant,
veig com ella i les seves amigues, tot i que les famílies
puguin no tenir cap mena d'interès especial en la
natura, de seguida s’animen a veure coses de la
natura. A aquesta edat tenen una motivació i
una curiositat tant gran i trobo que no l’explotem
prou en aquests moments de la seva vida en que
estan tan predisposats a aprendre i a estar amb la
natura i viure-la.
Aquest moment de curiositat trobo que dura
a primària però hi ha un moment en que crec,
i estic bastant convençuda, que el sistema ho
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mata. Mata aquesta curiositat que tenim perquè
intentem ensenyar moltes vegades la natura des de
l’aula tancats i per mi és un sense-sentit. Per tal que
aprenguin de la natura, cal sortir a fora, sortir al
pati de l’escola, sortir al parc prop de l’escola o al bosc
del voltant, sortim a veure-ho en directe. Perquè no
és el mateix ensenyar una fotografia bonica d’una flor
i explicar que s’ha de protegir que estar amb ells al
bosc, veure la flor, olorar-la, i que els està entrant per
la vista com és aquella flor, el paisatge i que fa aquella
flor allà. Té molt més impacte que no moltes sessions
que es puguin fer a l’aula.

A vegades ens centrem en coses llunyanes i
després el que tenim a casa nostra no ho coneixem, no sabem què hi ha ni què podem fer per
conèixer-ho.

Soc conscient de la dificultat de treure la canalla de
l’aula però crec que ens hauríem de posar una mica
les piles i veure com els traiem més i no només al
medi terrestre, sinó també al mar. A nivell de mar, és
impressionant el poc coneixement que en tenim en
general com a societat, coneixem molt poc allò que
tenim a casa nostra, fins i tot aquelles coses especials.
Com sempre se centra tot molt en espècies
emblema, un és capaç d’identificar dofins, orques,
foques, un pop… animals grossos que criden molt
l’atenció i que sovint són l’objectiu a trobar per la gent
que va sota l’aigua. Amb això han passat desapercebudes un munt d’espècies amb mecanismes de
funcionament molt interessants com mecanismes
de defensa o comportaments de festeig.

Si parlem de la posidònia, cal que deixem clar que és
una planta que només trobem a la mar mediterrània,
que és especial perquè només creix en aquest indret
tant específic. Cal que treballem el vincle amb la
natura i amb aquestes espècies locals per tal que
la gent se les estimi.

Aquestes espècies han quedat desapercebudes simplement perquè no les hem sabut explicar i hem centrat
l’atenció en les espècies grans i emblemàtiques. Jo soc
molt fan dels opistobranquis, uns llimacs marins petits,
que són preciosos i amb estratègies de supervivència
úniques. Hi ha molta gent que no els coneix i són interessantíssims. Si tinguessin la mida d’una balena segur
que les desbancarien, però sempre ens hem centrat
en allò gros i hem oblidat allò petit que pot ser molt
interessant.
A molta gent la veig molt preocupada per com salvar
els coralls, col·laboren amb ONGs, escolten xerrades,
miren documentals1, i aquí a casa nostra tenim la posidònia, amb les plataformes de posidònia que també
necessiten que posem la nostra mirada en ella i que
hi dediquem energies per recuperar-la i mantenir-la.

Hi ha bastants estudis que demostren aquest
fenomen. Quan es fan enquestes a la gent, aquesta
coneix molt més allò que tenim fora, sobretot a partir
de documentals que no ensenyen el que tenim a casa
nostra. Aquí tenim una feina molt important de
començar a donar a conèixer i donar el valor que
té a aquelles espècies que tenim a prop.

Toni Llobet, artista i naturalista
Dins el foment a la diversitat que proclamava Eudald
Carbonell, la primera diversitat que hauríem de
potenciar és la de discrepar de qualsevol cosa que
pugui dir jo. Veure la perspectiva històrica, tant cap
endarrere com cap endavant, és un xoc i enriqueix
el debat. Ara ens pertoca prioritzar entre totes les
problemàtiques que se’ns presenten. D’altra banda, la
meva sensació i el que ens reuneix avui és saber que
tenim uns reptes estratègics com a espècie, però
que sobretot venim a plantejar com salvem la
resta del nostre espai vital, el planeta que ens
acull en aquests moments. Si aterrem i pensem en
la dimensió històrica que vivim, que podem establir

Per exemple, recomanem “Chasing coral”: https://www.chasingcoral.com/ (nota d’edició CNEA)

1
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un eix temporal que va des dels nostres avis fins als
nostres néts, i per tant parlar del món proper que ens
envolta.
Com pot l’educació ambiental contribuir a conservar la
biodiversitat? Evidentment hi ha altres àmbits en que
l’educació ambiental incideix, però si ens centrem en
biodiversitat jo crec que els que treballem en educació
ambiental ens trobem amb un dilema. En primer lloc,
existeix un “dèficit de natura” entre els humans.
El Natural Deficit Disorder o dèficit de natura, del qual
es parla al llibre “Last Child in the Woods” del psicòleg
americà Richard Louv, és un fenomen descrit i estudiat
on s’han observat una sèrie de mancances pel fet de
no estar en contacte amb la natura o de tenir aquest
dèficit de contacte. En segon lloc, si parlem dels
impactes que hem causat en aquest tros de Terra
que hem fet nostre, observem una “sobredosi”
d’estada i ús de natura.
D’alguna manera, l’educació ambiental vinculada
a la biodiversitat trobo que es mou en el dilema
entre aquests dos fets. Es mou en el ventall entre
trencar aquesta desconnexió amb la diversitat que
ens envolta i ens acull i visitar la natura amb el menor
impacte possible. Entre aquests dos extrems, tots els
nostres actes diaris de consum han de tenir en compte
aquests fets, per tant intentar consumir productes o
serveis amb menors impactes sobre la biodiversitat.
Recollint les 3 “E” que esmentava en Carles que són
els motius per conservar la natura: els ètics, els estètics
i els egoistes; jo com a artista em refugio als estètics.
La dimensió estètica de la biodiversitat que ens
envolta ens porta a la biofília. És innegable que els
nens senten una atracció per la natura, però la biofília
no es posa prou en valor. El sistema hiperartificialitzat
ha convertit la biofília en un bé de consum, però et
pots trobar individus que pràcticament no han tingut
cap contacte amb la natura. Aquest dèficit de contacte es pot traduir després en un desinterès, en
una manca de corresponsabilització en l’impacte
dels actes vers aquesta natura i això pot desembocar en una degradació de la natura.
Per compensar aquest dèficit de contacte i de
gaudi de la natura, la meva petita batalla i crec que
també és una de les batalles dels educadors ambientals, és l’alfabetització naturalista o ambiental.
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L’Eudald Carbonell ens convidava a pensar més enllà
de conèixer, i en això estic d’acord, però en aquests
moments no tenim coneixements ni com per
començar a articular pensaments relacionats
amb el tema. Parlant en general, no sabem ni quines
són les lletres de l’abecedari de la biodiversitat, amb
les quals es formen les paraules, les frases, ecosistemes i sistemes complexos. Tornant a la posidònia
que esmentava l’Eli, fa 25 anys fent campaments de
natura, anàvem amb fulletons sobre la posidònia i
la gent se’ns reia. Ara, crec que gairebé tothom que
més o menys té accés al mar, ja ha interioritzat que
hi ha aquesta planta que diuen que fixa carboni, fixa
sediments.
Realment en això trenco una llança a favor de l’educació ambiental i en contra d’un cert discurs derrotista
sobre el fracàs de l’educació ambiental pel fet d’estar
picant pedra des de fa 40 anys i que se’ns enfonsi igual
el món. Bé, alguna cosa s’ha aconseguit a nivell de
divulgació i de conscienciació.
Per tant, cal alfabetitzar a la població per a que
després pugui prendre decisions o donar suport
a decisions dels gestors, ja que no tothom pot
prendre decisions individuals per evitar un impacte
negatiu. Per exemple, un ciutadà que no té un iot
amb una àncora, poc podrà fer per decidir no fondejar
sobre la posidònia. Un ciutadà corrent no pot fer altra
cosa a banda de gaudir-ne. Però sí que és cert, que si
és conscient del tema donarà suport al regidor del seu
ajuntament que s’atreveix a fer un pla de fondejos al
municipi per tal de conservar la posidònia.
En termes de política, cal remarcar la responsabilitat dels gestors públics, sobretot en aquest
grau intermig entre les grans administracions, del
tipus internacionals, europees que han contribuït amb
legislació a conservar la natura, i la governança local.
Els governs locals també poden afectar molt a la conservació de la biodiversitat amb la gestió, amb motius
sovint del caire “egoista” que assenyalava en Carles.
Aquests gestors intermitjos, regidors, alcaldes,
diputats, etc. que formen part del nostre
sistema de governança, són a qui hem d’arribar
des de l’educació ambiental.
Amb un altre tema que també comentava l’Anna
Barnadas, l’educació ambiental per adults. L’educació
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ambiental no és només cosa d’infants, perquè
van sorgint nous reptes i també han d’arribar
als adults el nous missatges sobre aquests
reptes de gestió i conservació de la biodiversitat. D’altra banda, els missatges han d’arribar a
aquests gestors, tant perquè prenguin mesures
concretes positives, com perquè tinguin el suport
i la pressió social per emprendre-les.
És el cas per exemple de la conservació del delta del
Tordera, que ha estat impulsada per governs molt
petits, de Malgrat i Blanes, amb uns regidors i uns
tècnics i amb un suport local. Aquest suport crec que
no és fruit de la casualitat, és potser fruit dels 40 anys
d’educació ambiental. El pes del cos social que actua
responsablement, en aquest cas s’ha vist desplaçat
cap a ciutadans respectuosos amb la biodiversitat, en
comptes de cap a aquells que no ho són.
Carles Castell
Recuperant alguns dels comentaris que esteu extraient del debat, sembla indubtable que hi ha hagut
un increment del coneixement ambiental en 40
anys. Però potser el que cal és pensar a partir d’aquí,
aquesta alfabetització que comentàveu, fer el pas a
l’acció. Això és complicat, moltes persones diuen que
el sistema aboca a no pensar. La tecnologia, aquesta
biofília que tenen els infants i que demostren tant,
l’anem perdent per moltes raons. Això també és la
clau de volta d’aquest dilema que també ha aparegut
al xat diverses vegades, que hem d’incrementar
aquest contacte amb la natura pel benestar
i beneficis que aporta i per conscienciar en
directe de la importància, i d’altra banda hem d’evitar la sobrefreqüentació. Imagino que aquí entren tots
aquest temes de gestió, dels recursos necessaris, etc.
Eli Bonfill
Molt d’acord. Després del confinament de l’any
passat hem viscut el fenomen de la sobrefreqüentació. Una de les coses bones que ha aportat la
pandèmia és el fet que molta més gent s’apropi
a la natura, això ha obert els ulls a molta gent
per poder gaudir d’aquests espais però també ha
portat a molta gent que no té ni idea de cultura
de natura. Aquests “domingueros clàssics” que no
tenen ni idea de com aproximar-se i no tenen comportaments responsables. Jo soc partidària d’apropar
la gent a la natura, estic convençuda que si la gent
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no veu in situ les coses, no entendrà perquè s’ha
de conservar i perquè s’han de gastar diners en la
conservació.
Però hem de mirar com aprenem a gestionar tots
els espais naturals, no només els que estan protegits. Aquí tenim un problema, ja que ni tan sols els
que estan protegits sobre el paper s’estan gestionant
avui en dia. Hi ha un munt d’Espais d'Interès Natural
que no tenen plans de gestió o on no s’està aplicant
cap mena de vigilància. A vegades s’està fent però
des d’associacions, que amb tot l’amor del món ho
fan com bonament poden. També cal plantejar com
invertim més recursos en conèixer el que tenim a casa
nostra. Fa poc em comentaven que encara hi ha buits
d’informació d’espècies locals com el pop, espècie
comuna i coneguda per tothom i molt pescada. Potser
investigadors nostres estan investigant espècies que
estan molt lluny, hauríem de prioritzar que els investigadors locals estudiïn coses de casa nostra.
Carles Castell
Penseu que s’ha perdut una oportunitat amb el
post-confinament, de dirigir-se a la població adulta, la
que potser entra per primera vegada en contacte amb
un espai natural periurbà? Penseu que no hem tingut
prou capacitat de gestió dels recursos en aquesta
ocasió?
Toni Llobet
Tenim tot un repte, bàsicament el tenen els gestors
a escala municipal, per generar espais de contacte
amb la natura que generin el benestar que ens dona
la natura de manera endreçada i que la solució no
sigui anar al Montseny. Cal anar fora dels espais
protegits. Hem de valoritzar i vehicular la gent en
els espais naturals no protegits, per treure pressió
dels espais protegits i per endreçar i vehicular la gent
a espais naturals que no siguin necessàriament d’alt
valor en termes de biodiversitat. No cal anar a la
Fageda per gaudir del verd, també en pots gaudir a
una pineda o a un alzinar.
Un altre fenomen que trobo fonamental introduir al
debat d’avui, i que els darrers 10-20 anys ha fet un
salt qualitatiu i espero i vull creure que encara és a les
beceroles, és la ciència ciutadana com a estratègia
de corresponsabilització i com deia l’Eli, de generació
de coneixement aplicable a la gestió. És quelcom
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del que no es parlava fa 25 anys i ha estat la base
en bona mesura d’aquest informe sobre l’Estat
de la natura a Catalunya, al qual tots ens agafem
com a evidència irrefutable dels impactes que pateix
la natura a casa nostra. Tot això gràcies a uns pocs
milers de ciutadans amb un grau d’implicació,
alfabetització i corresponsabilitat superior a la
mitjana. Però crec que podem arribar a ser ambiciosos i, com deia l’Eudald Carbonell, ambicionar una
societat on fer ciència ciutadana sigui una pràctica molt més popular i generalitzada que ara.
Actualment tenim una bossa de gent que ho podria
fer, que són els jubilats. Sempre pensem en el jovent
però els jubilats hi podrien contribuir molt, també.
Aconseguir petits “influencers” que després seran la
gent que fa ciència ciutadana al seu entorn familiar i
que tenen un coneixement superior de la biodiversitat
que ens envolta, dels seus impactes, que sabran
valorar els matisos. Crec que és un dels reptes importants a tenir en compte com a part de l’estratègia de
l’educació ambiental, per molt que pugui semblar una
cosa elitista o de gent molt il·lustrada.
Eli Bonfill
Jo també penso que allò bo de la ciència ciutadana
és que no tothom ha de tenir uns estudis específics. La gent es pensa que no sap d’un tema si no
és experta, però quan a una persona li agrada molt
una cosa, es converteix en experta al passar hores
observant aquella espècie o ecosistema. Qualsevol
persona que li agradi algun grup d’espècies en
concret pot col·laborar i estar al mateix nivell
aportant que algú que és científic. La ciència
ciutadana democratitza aquest coneixement
de la natura.
Carles Castell
Diumenge passat va ser el dia dels Biofollowers i
va ser un èxit absolut, almenys en el nostre món.
En aquest sentit Gran Bretanya o Anglaterra és el
paradigma, ja que tenen 1 milió de persones. Potser
el fet de no tenir un país amb tantes singularitats
excepcionals, potser posen en valor la natura propera,
el countryside. Com també sortia aquí al xat, posem
en valor els espais de casa nostra, no cal anar a
Aigüestortes a fer un projecte de ciència ciutadana,
pots fer un transecte de papallones a l’espai que
tens darrera la ciutat. Seria una manera segurament
d’apropar i lligar-ho tot. Parlàvem abans de l’efecte

182

Disney o Arca de Noè, de les espècies emblemàtiques
i en contrapartida les espècies petites que tenim més
a la vora. Això podria ser el mateix, potser hem
viscut pensant en parcs nacionals i parcs naturals perquè el discurs ja interessava. Mentrestant
anàvem matxucant aquests espais que tenim
a la vora de la ciutat i potser valia més que no hi
anéssim perquè al final és tot part del mateix. Us poso
a continuació una reflexió que ens fa arribar la Gloria
Arribas:
Glòria Arribas M. (CPN Collserola)
La pandèmia i “l'amor per la natura” provoca comportaments com plantar el que sigui on sigui, de recollir
deixalles tot trepitjant espais fràgils… El paper de l'EA
ha de ser recollir aquestes energies i ajudar a construir
respostes que sumin en conservació.
Toni Llobet
Veig una aportació al xat sobre el que comentàvem
abans de la sobrefreqüentació post-confinament
dels espais periurbans no protegits i que és un
repte que cal vehicular i trobar mesures per a que
el gaudi d’aquests espais naturals sigui viable. Sense
fer-lo malbé però també potenciant-lo en detriment
dels grans espais protegits, per tal de fer més difusa la
pressió sobre ells. D’altra banda tots ens queixem però
que aixequi la mà el primer que no en sigui partícip
des de la seva individualitat. El tema de veure-ho com
una invasió… qui és el primer no invasor?
En aquest sentit crec que un repte que tenim és fer
un xoc filosòfic i educatiu entre la ruralitat i la
urbanitat. El món rural es lamenta de la visió “urbanita” i animalista de la gestió del medi, que a vegades
s’oposa a tallar un arbre. Però jo també reclamo una
“urbanització” de la visió rural, de vegades carregada
de raó i altres del “s’ha fet tota la vida així”. Un dels
reptes de l’educació ambiental és “ruralitzar”
el món urbà i “urbanitzar” el món rural. Aquesta
educació ambiental ha de ser diferent en un lloc i
l’altre, més enllà de dur el món urbà a la granja-escola
a veure animals.
Eli Bonfill
Hauríem de començar a plantejar programes
locals per conèixer la biodiversitat propera, des
dels mateixos ajuntaments. Calia haver aprofitat
el context dels últims mesos i crec que ha estat
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una oportunitat perduda. Calia haver promocionat
rutes de descoberta de l’entorn proper. Ja que no
es podia sortir del municipi o de la comarca, des de
Consells comarcals o ajuntaments haurien d’haver
organitzat visites amb educadors ambientals a
conèixer aquests espais propers, que no cal que
siguin espais protegits, simplement posant en valor
el nostre entorn. Això també podia haver propiciat
que ens comencéssim a mirar millor el que tenim
a casa. A vegades sembla que el que està mes lluny
és més bonic, en canvi al sortir a passejar o conèixer es
poden descobrir coses úniques a casa nostra que
tinguin molt més impacte.
Carles Castell
Suposo que l’oportunitat s’ha perdut en el sentit
d’incidir en les persones en aquell moment, però vull
pensar que hi ha una base. Ara tenim entre mans,
en aquests propers mesos o un any dos processos,
l’Agenda Urbana i l’Agenda Rural, que són oportunitats per a que la ciutadania aposti pels projectes més
favorables a la conservació de la natura.
Toni Llobet
Potser no hem explicat prou les “virtuts” de tenir
zones en mal estat de conservació. En tot això, cal
plantejar la implicació del sector privat en l’educació
ambiental a molts nivells. Hi ha una corresponsabilitat que s’ha de fomentar amb els actors privats
locals, que poden fer molt.
Eli Bonfill
Totalment d’acord amb el Toni. Totes aquelles persones i empreses que gaudim i ens beneficiem
del medi, tan de bo puguem ser divulgadors i
divulgadores d’aquest entorn proper. Ja s’està
fent amb les Cartes de Turisme Sostenible dels parcs.
Igualment totes les empreses que gaudeixen de la
natura haurien de ser capaces de transmetre què té
d’especial la natura propera.
Jo també vull fer molt d’èmfasi en el tema de les
escoles. L’educació ambiental hauria d’entrar a
les escoles, com una assignatura directament.
És importantíssim pel nostre futur que això succeeixi,
que trobem un espai on fer-ho i on la gent que es
dediqui al sector també tingui un treball remunerat.
Sovint tirem d’associacions o gent voluntària i que
gratuïtament fa aquesta feina i cal que qui faci educació ambiental estigui ben preparat, tingui els
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coneixements que calen i que se’l remuneri per
a aquesta tasca i entri dins el currículum escolar.
És clau i d’aquesta manera aconseguiríem atreure més
l’alumnat al seu entorn i a vincular-se amb ell.
Carles Castell
Suposo que l’educació ambiental i la conscienciació han d’arribar a tots els sectors público-privats, departaments, escales transversals, governs,
municipis, etc. No pot ser una cosa d’un sol àmbit,
perquè és una tasca immensa on tothom ha
d’aportar la seva peça del trencaclosques per
aconseguir la imatge d’un futur que ens agradaria veure a tothom.
Gonçal Luna
Moltes gràcies als tres, ha estat una taula molt interessant amb idees i propostes que ens seran molt útils
per als nostres objectius educatius.
Però com que crec que han quedat moltes coses en el
tinter i la gent té ganes de saber-ne més, ara continuarem la conversa en tres petits grups.

CNEA 2020/21 Mirades per l'emergència. La crisi de la biodiversitat

Dinàmica
deliberativa:
conversa amb
els ponents
Una vegada acabades les ponències es realitza una
dinàmica participativa amb els i les assistents a la
sessió per tal que poguessin facilitar retroacció als
ponents. La dinàmica es planteja com una conversa
amb els ponents, on es van dividir les assistents de
manera aleatòria en 3 sales paral·leles. A cada sala hi
ha un ponent (Carles Castell, Eli Bonfill i Toni Llobet) i
un facilitador de l’organització (Anna Estella, Gonçal
Luna i Narcís Vicens) que recullen idees mitjançant un
panell interactiu.

Panells d’aportacions
Grup groc

Grup taronja

L’objectiu de totes les sessions de treball del
Congrés gira entorn de la idea de construir unes
bases compartides que han d’ajudar a redactar
una nova Estratègia Catalana de l’Educació
Ambiental.
La pregunta a respondre durant la dinàmica deliberativa és:

Com l’educació ambiental pot aturar
la pèrdua de biodiversitat?

S’aborda la pregunta des de les 3 vessants presentades
anteriorment als ponents, que es resumeixen en el
següent:
1. Conèixer per conservar
S’ha parlat de l'"Efecte Disney" o l’efecte “Arca de
Noè” (o “National Geographic”). Com el podem
superar?
2. I nstruments i eines
Com encuriosir les persones i cuidar la diversitat
biològica? Com conscienciar les persones, per fer
entendre que la natura és necessària (ecodependència) Com podem reaccionar?
3. Transformació social
Com traspassar el nostre àmbit, arribar, influir i fer
canviar els sistemes i models responsables de les
crisi de biodiversitat i climàtica? Com tornar a unir
la humanitat i la natura?

Grup verd
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Aportacions
als panells
A continuació s’exposen les aportacions literals fetes
als panells a partir dels debats generats dins les
diverses sales. Les aportacions es troben classificades
A continuació
s’exposen
lesfan
aportacions
segons
la vessant
a la qual
referència.literals fetes

als panells a partir dels debats generats dins les diverses
sales. Les aportacions es troben classificades segons la vessant a la qual fan referència.
Conèixer per conservar
Aportacions

Grup

Alimentar la curiositat

groc

Cal “ensenyar” el medi ambient des de la vivència

groc

Educació Ambiental des de la vivència i la curiositat

groc

El coneixement no garanteix l'acció

taronja

Poca consciència ambiental a l'adolescència i a les famílies

taronja

Adolescència amb pocs referents de natura en el currículum obligatori

taronja

Estem encuriosint-nos pel nostre entorn proper i això és una gran oportunitat pel respecte

verd

Gestió municipal per a descobrir i protegir l'entorn proper

verd

També hem de dir que fem coses bé en l'EA del nostre entorn però cal donar-lo més a conèixer per posar
en valor

verd

Pensar més sobre on estem i el que fem, fruit d'una relació dels humans amb el seu entorn

verd

Donem a conèixer la natura, però no donem a conèixer que en formem part! Es una mancança a reconduir

verd

Estimar la natura vol dir sentir que en formem part

verd

Instruments i eines
Aportacions

Grup

Potenciar plataformes digitals tipus PlantNet per identificar espècies i altres per compartir com Naturalist,
Natusfera, Ornithocat. Engresca molt a les noves generacions

groc

Orientar l'EA a la formació de gestors del territori, especialment sector primari. Pensar els formats!

groc

Cal fer pensar!, no només en els continguts, sinó en els nostres impactes.

groc

Ús d’eines digitals per a l’Educació Ambiental

groc

Formació dels diversos sectors

groc

Catàleg d'Educació Ambiental dels ajuntaments: oferir als centres escolars cada vegada més activitats
centrades en la biodiversitat

taronja

Més recursos

taronja

Treball més profund. No puntual.

taronja

Aprenentatge en base a l’experiència

taronja

Assignatura d'educació ambiental? Millor una enfocament més transversal.

taronja

Ambientalitzar el currículum. Canviem els enunciats dels problemes de mates (ara són de comprar i

taronja

Estem encuriosint-nos pel nostre entorn proper i això és una gran oportunitat pel respecte

verd

Gestió municipal per a descobrir i protegir l'entorn proper

verd

També hem de dir que fem coses bé en l'EA del nostre entorn però cal donar-lo més a conèixer per posar
en valor

verd

CNEA 2020/21 Mirades per l'emergència. La crisi de la biodiversitat

Pensar més sobre on estem i el que fem, fruit d'una relació dels humans amb el seu entorn

verd

Donem a conèixer la natura, però no donem a conèixer que en formem part! Es una mancança a reconduir

verd

Estimar la natura vol dir sentir que en formem part

verd

Instruments i eines
Aportacions

Grup

Potenciar plataformes digitals tipus PlantNet per identificar espècies i altres per compartir com Naturalist,
Natusfera, Ornithocat. Engresca molt a les noves generacions

groc

Orientar l'EA a la formació de gestors del territori, especialment sector primari. Pensar els formats!

groc

Cal fer pensar!, no només en els continguts, sinó en els nostres impactes.

groc

Ús d’eines digitals per a l’Educació Ambiental

groc

Formació dels diversos sectors

groc

Catàleg d'Educació Ambiental dels ajuntaments: oferir als centres escolars cada vegada més activitats
centrades en la biodiversitat

taronja

Més recursos

taronja

Treball més profund. No puntual.

taronja

Aprenentatge en base a l’experiència

taronja

Assignatura d'educació ambiental? Millor una enfocament més transversal.

taronja

Ambientalitzar el currículum. Canviem els enunciats dels problemes de mates (ara són de comprar i
vendre)

taronja

Donar eines al professorat

taronja

Trobar
Trobar els
els mitjans
mitjans per
per difondre
difondre ii bons
bons professionals
professionals de
de la
la comunicació
comunicació de
de la
la conservació
conservació

verd
verd

Diagnosis
Diagnosis locals
locals de
de biodiversitat:
biodiversitat: generar
generar informes
informes d'estat
d'estat de
de la
la natura
natura municipals!
municipals!

verd
verd

Pensar
Pensar per
per actuar
actuar

verd
verd

Aliança
Aliança entitats
entitats ambientals
ambientals ++ entitats
entitats locals
locals de
de comunicació
comunicació

verd
verd

Cal
Cal treballar
treballar més
més (en
(en la
la línia
línia que
que diu
diu en
en Toni)
Toni) l'àmbit
l'àmbit local
local (matriu
(matriu territorial),
territorial), que
que és
és on
on estem
estem perdent
perdent
més
més biodiversitat
biodiversitat

verd
verd

Fer
Fer circuits
circuits naturalitzats
naturalitzats en
en l'àmbit
l'àmbit local
local

verd
verd
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Transformació
Transformació social
social
Aportacions
Aportacions

Grup
Grup

En
En entorns
entorns rurals
rurals ii periurbans,
periurbans, aprofitar
aprofitar més
més ii millor
millor l'enorme
l'enorme potencial
potencial pedagògic
pedagògic dels
dels parcs
parcs naturals.
naturals.
Molts
Molts d'ells
d'ells ja
ja disposen
disposen de
de programes
programes educatius
educatius per
per aa escoles,
escoles, però
però sovint
sovint estan
estan infradotats
infradotats ii només
només
comporten
comporten activitats
activitats puntuals.
puntuals.

groc
groc

Poc suport
suport dels
dels ajuntaments
ajuntaments aa les
les associacions
associacions ambientals
ambientals ii dificultat
dificultat aa incloure
incloure experts
experts ciutadans
ciutadans aa
Poc
l'escola.
l'escola.

groc
groc

Impulsar
Impulsar la
la naturalització
naturalització dels
dels espais
espais urbans,
urbans, patis
patis escolars...
escolars...

groc
groc

Portar
Portar la
la gent
gent ii la
la natura
natura aa l'escola
l'escola

groc
groc

Importància
Importància del
del canvi
canvi individual
individual

taronja
taronja

Parlar
Parlar de
de comportaments
comportaments de
de les
les espècies,
espècies, no
no tant
tant del
del nom
nom de
de l’espècie
l’espècie en
en qüestió
qüestió

taronja
taronja

Transformar
Transformar la
la classe
classe de
de ciències
ciències de
de la
la natura
natura en
en una
una classe
classe d’educació
d’educació ambiental
ambiental

taronja
taronja

Imprescindible:
Imprescindible: sortir
sortir aa la
la natura
natura

taronja
taronja

Ciència
Ciència ciutadana
ciutadana permet
permet divulgar
divulgar també
també la
la recerca
recerca

taronja
taronja

Cal
Cal salvar
salvar les
les espècies
espècies per
per salvar
salvar l’espècie
l’espècie humana
humana

taronja
taronja
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Trobar els mitjans per difondre i bons professionals de la comunicació de la conservació

verd

Diagnosis locals de biodiversitat: generar informes d'estat de la natura municipals!

verd

Pensar per actuar

verd
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Aliança entitats ambientals + entitats locals de comunicació

verd

Cal treballar més (en la línia que diu en Toni) l'àmbit local (matriu territorial), que és on estem perdent
més biodiversitat

verd

Fer circuits naturalitzats en l'àmbit local

verd
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Transformació social
Aportacions

Grup

En entorns rurals i periurbans, aprofitar més i millor l'enorme potencial pedagògic dels parcs naturals.
Molts d'ells ja disposen de programes educatius per a escoles, però sovint estan infradotats i només
comporten activitats puntuals.

groc

Poc suport dels ajuntaments a les associacions ambientals i dificultat a incloure experts ciutadans a
l'escola.

groc

Impulsar la naturalització dels espais urbans, patis escolars...

groc

Portar la gent i la natura a l'escola

groc

Importància del canvi individual

taronja

Parlar de comportaments de les espècies, no tant del nom de l’espècie en qüestió

taronja

Transformar la classe de ciències de la natura en una classe d’educació ambiental

taronja

Imprescindible: sortir a la natura

taronja

Ciència ciutadana permet divulgar també la recerca

taronja

Cal salvar les espècies per salvar l’espècie humana

taronja

Discurs sobre beneficis i serveis ecosistèmics

taronja

Totes les entitats ambientals i no ambientals poden aportar, però cal capacitar-les

verd

Estem construint el territori, començant per la nostra casa i entorn proper, no només els ENP (Espais
Naturals Protegits)

verd

Incidir més enllà de l'àmbit formal escolar

verd

Hem de posar en valor les persones que coneixen, treballen sobre altres elements estructurals del territori
que aporten biodiversitat

verd

I després d’aquesta estona de debat, que segur que ha estat molt enriquidora per a tothom, ara els nostres
ponents de capçalera ens presentaran de forma ben sintètica les conclusions de cada grup, i després en Josep
Planas, subdirector general d’Informació i Foment de la Sostenibilitat farà les conclusions finals.
Grup 1
Ponent: Carles Castell
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I després d’aquesta estona de debat, que segur
que ha estat molt enriquidora per a tothom, ara
els nostres ponents de capçalera ens presentaran
de forma ben sintètica les conclusions de cada grup,
i després en Josep Planas, subdirector general
d’Informació i Foment de la Sostenibilitat farà
les conclusions finals.

Conclusions
de cada grup
Grup 1

Ponent: Carles Castell
Facilitador: Gonçal Luna
El nostre grup estic segur que hem tingut el debat més
divers i enriquidor dels tres i resulta complicat exposar
conclusions de forma sintètica.
El fil conductor o el fet diferencial de l’educació
ambiental vinculada al medi natural i a la biodiversitat
és anar a buscar experiències vivencials, enfront
d’altres àmbits que poden buscar experiències més
racionals o d’altres tipus. Parlant de les escoles, sector
primari o la població general, cal anar a buscar sempre
unes vivències que són les que ens poden fer
pensar i canviar. Aquestes poden ser tant presencials
com fent servir eines digitals i totes les capacitats de
com ens podem acostar de la manera més vivencial
possible a tot de llocs, feines, processos que d’altra
manera ens seria impossible. Això s’hauria d’adaptar
a cada necessitat des dels llocs més urbans amb els
espais periurbans, els ambients rurals amb el sector
més productiu, en espais més naturals, en parcs. Cal
adaptar-ho en cada lloc a les necessitats en funció del
públic a qui ens dirigim especialment en cada moment
i dels recursos amb que comptem, però cal buscar
sempre la major vivencialitat per poder provocar
aquest canvi.

Grup 2

Ponent: Eli Bonfill
Facilitador: Anna Estella
El nostre debat també ha sigut molt interessant.
Bàsicament hem donat voltes a temes que ens
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preocupaven. Pensem que és importantíssim millorar la comunicació de la biodiversitat, ja sigui als
mitjans de comunicació, ja sigui a les escoles formant
el professorat, a través de centres cívics o ens municipals. Cal saber explicar millor els beneficis que
aporta la natura, ni que sigui per aquesta mirada
egoista que tenim les persones, de que traiem profit
de que es conservi la biodiversitat. Potser a algú se li
desperta la motivació d’aquesta manera.
També hem parlat del mateix que comentàveu, la
necessitat de sortir més a la natura amb algú
que t’ensenyi i et faci despertar la curiositat, o a
fer ciència ciutadana també des de la vivencialitat que
comenteu vosaltres.

Grup 3

Ponent: Toni Llobet
Facilitador: Narcís Vicens
Tots creiem que érem el grup més potent, però tots
hem parlat de coses potents però molt complementàries. El meu grup hem destacat la importància
post-confinament de l’àmbit local. Han sortit dues
idees o reptes principalment. Una que es tracta
d’explicar el vincle i connexió que tenim amb
la natura, i que n’hem de ser part. Això potser ens
portaria a donar valor a les aproximacions que ens
posen com a part de la natura i no com a observadors
exteriors. Però d’altra banda ha sortit la idea o possibilitat de fer diagnosis locals de la biodiversitat,
així com s’ha fet aquest estudi a nivell de Catalunya
de la biodiversitat l’any 2020. Fer-ho a nivell local
sumant l’àmbit escolar, entitats locals ambientals i no
ambientals, mitjans locals (ràdios, diaris, televisions)
que tenen molta força i públic de tota mena. Amb
l’objectiu de posar de relleu, estudiar i fer una
diagnosi de quina és la biodiversitat d’aquell
municipi per tal que la gent la conegui o tingui
com a mínim un marc de referència.
Seria una possibilitat que es podria replicar arreu
del territori i podríem tenir centenars de diagnosis
a diferents nivells de concreció, depenent de la capacitat de cada municipi. Amb aquesta idea es podria
treballar la capacitació de les entitats i els recursos per
a que escoles o entitats ho poguessin dur a terme al
seu municipi. Aquesta és la proposta estrella que ha
sortit del nostre grup.
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Cloenda
i comiat

Josep Planas, Subdirector General d’Informació
i Foment de la Sostenibilitat del Departament
de Territori i Sostenibilitat
Ja hem arribat al final d’aquesta sessió, cada un de
vosaltres heu dit que teníeu el millor grup però tots
tres ho heu sigut perquè cada un dels grups han
tingut forces opinions.
Agraeixo molt les persones que ens han anat seguint
tota la sessió. Deixeu-me que digui dues coses o tres.
L’Eudald Carbonell ha parlat de diverses coses, algunes
amb les que potser no hi estiguem d’acord, però una
cosa molt important que ha esmentat és la cooperació. Voldria posar sobre la taula el que
ha representat organitzar aquesta sessió, que
és un exemple claríssim de cooperació.
Ja sabeu que aquestes sessions les organitzem diferents institucions, tant públiques com privades, i això
ha permès que puguem realitzar en una època com
la que estem vivint, una sessió cada mes. Ens ho hem
repartit, cadascú ha posat el seu esforç, el seu gra de
sorra i realment estan sortint coses molt interessants.
Els que assistiu a aquestes sessions, veieu gent de l’organització que es mostra, però darrere d’això hi ha
molta gent que fa possible tot això. Totes aquestes persones tenen situacions completament diferents,
i per tant en aquestes sessions tenim un exemple
clar del fruit que pot donar la cooperació.
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M’ha agradat molt el que ha comentat l’Eudald
Carbonell sobre que hem de ser competents enlloc
de fer la competència. Crec que és un tema que hem
de tenir molt present. Fa molts anys que anem
darrere de l’educació ambiental, buscant crear
competències, provocar i fer l’acció. Per provocar
l’acció s’ha de ser competent. Això que mencionava l’Eudald és un fonament de l’educació ambiental,
cal ser competent per fer accions, i per això hi ha
persones com vosaltres que busqueu instruments en
el món que estem vivint. Aquests instruments ens
han de servir per ser seductors i fer que la gent
ens segueixi i es converteixi en competent.
Una altra cosa que comentava en Toni és aquesta
“moda” de la ciència ciutadana. Dic “moda” per
dir-ho d’alguna manera, però cada vegada està
agafant més pes i personalment m’interessa molt
perquè sempre considerem que en l’educació ambiental hem d’anar més enllà de l’escola, també ha sortit
en algun grup de debat. Al voler anar més enllà hem
de trobar aquests instruments que ens ajudin a
arribar a aquesta gent que ja està fora de l’escola s’apunti i fer-ho atractiu. La ciència ciutadana és
un d’aquests instruments, que ens afavoreixi a portar
més gent a l’entorn de gent convençuda i gent que
actua i és competent.
Hem d’anar a l’escola però hem d’anar sobretot més
enllà. També, tal com busca la ciència ciutadana i
l’educació ambiental, hem d’anar més enllà d’ensenyar les ciències naturals. L’educació ambiental
va més enllà d’això. Hem de buscar aquests altres
aspectes que permetin que la gent actuï. És
clar que la gent primer ha de conèixer, i l’educació
ambiental ho ha d’aportar, però també ha de donar
instruments per a que la gent actuï.
Celebro moltíssim que hi hagi tanta gent que hagi
aportat idees i instruments, en farem un recull i finalment intentarem trobar una manera de fer un pla,
estratègia o full de ruta que ajudi a tots els que ens
interessa l’educació ambiental a enfocar-la i tenir un
objectiu, tal com deia l’Eudald Carbonell. De manera
que a les urgències i emergències que tenim en aquest
moment hi puguem fer front d’una manera més conscient i amb més coneixement.
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Recordeu que disposeu del vídeo i de l’acta de la
sessió al web cnea.cat així com de les anteriors sessions. Esperem que la sessió hagi estat molt profitosa
per a tothom i us agraïm la vostra participació. Ens
acomiaden fins a la proper sessió que serà l’1 de juliol,
us animem a inscriure-us, tractarà sobre el repte del
clima i la cultura de la sostenibilitat. Us esperem!
Acabo amb un agraïment molt especial als companys
que tinc al costat en aquesta pantalla, com són en
Carles, l’Eli i el Toni, per deixar que us aprofitem i per
aportar les bones idees que sempre aporteu i gràcies
als companys per fer-ho possible.
Com sabeu en un futur estarem en un Departament
nou, a veure com acabarà l’Educació Ambiental en
aquest. Ens veiem el dia 1 de juliol i potser fins i tot ho
podrem comentar.
Adéu a tothom!
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Annex 1. Respostes
textuals a la pregunta
oberta del formulari
d’inscripció
Respostes textuals de la pregunta Quines estratègies d'educació ambiental poden generar un
compromís per aturar la pèrdua de biodiversitat? del formulari d’inscripció.
Per generar un compromís per aturar la pèrdua de
biodiversitat, l’educació ambiental ha d’apostar per
l’estratègia de…
Aprendre des de l’experiència
35 aportacions
• L'experiència compartida
• L'educació com a base d'aprenentatges
• La intervenció i el canvi d'hàbits
• Conèixer-la, participar en projectes de conservació
• Estrategias participativas y de base social
• Una és aprofitant millor l'enorme potencial dels
espais naturals protegits.
• El contacte directe amb la natura, activitats a la
natura amb la màxima freqüència que es pugui
• Facilitar la participació i la presa de decisions.
• El contacte i la vivència de la natura
• Participar en projectes de ciència ciutadana
• Desarrollar acciones de sensibilización estético-ambiental, como por ejemplo, salidas de campo, diarios
de campo, trabajo de campo en comunidades o en
conservación y restauración de la biodiversidad,
entre otras…
• Realització de tallers per a la protecció de flora i
fauna
• Apropar la ciutadania a la natura, especialment la
dels entorns urbans.
• La vinculació amb el medi
• Donar a conèixer l'entorn. Establir projectes de
millora de l'entorn proper.
• coherència, context d'aprenentatge i treball en
xarxa dins i fora de la comunitat educativa
• Accions per promoure més espais amb natura que
estiguin connectats a zones protegides
• Treball de camp, dinàmiques en entorns naturals,
sortides a parcs naturals, etc.
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• L'acció, la participació, la ciència ciutadana, l'aprenentatge vivencial…
•A
 prenentatge servei
• Itineraris guiats, ja siguin terrestres (parcs, muntanyes, platges) com aquàtics (snorkel i submarinisme),
tallers, divulgació, formacions…
• Ampliar el coneixement de les persones amb accions
formatives directament sobre el territori
• Conèixer i estimar la natura propera
• Apropar la biodiversitat als centres
• Que estiguin presents amb accions concretes
• Ciència ciutadana
• Voluntariat ambiental i custòdia del territori
• Experimentar la natura, natura directa a la vena
• Las instalaciones de educación superior
• La vinculació de les persones amb el seu entorn
• Projectes a les escoles
• Coneixement del territori, ciència ciutadana
• Implicació de la població local en les accions
educatives
• Acció ciutadana
• BioBlitzs, Ciència Ciutadana

Adquirir i divulgar els coneixements
22 aportacions
• Incrementar el coneixement entre els infants
• La informació, la formació
• Trencar la visió antropocèntrica mitjançant coneixement i emocions
• Treball en equip (en fòrums de debats oberts i permanents) implicant diferents agents implicats en la
conservació i divulgació de la natura
• la divulgació i la formació
• El coneixement i diagnosi de l'entorn en termes de
biodiversitat
• Posar a l'abast de l'educació i la societat les dades
objectives de la ciència en biodiversitat
• coneixement i estima de l'entorn
• Difusió del mateix concepte de diversitat, realització
de tallers per a la protecció de flora i fauna, molta i
molta comunicació.
• Divulgació, conscienciació i més divulgació
• Formacions
• Ampliar el coneixement de les persones amb accions
formatives directament sobre el territori
• Divulgació, formació, difusió per conèixer i així
estimar i voler preservar
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• Conèixer i estimar la natura propera
• Formació
• El coneixement i la sensibilització a tots els sectors
de la població
• Donar molta informació a les persones que viuen i
freqüenten els espais naturals per a que siguin conscients de la importància de la biodiversitat d’una
zona en concret i, en general, de tota Catalunya.
• Comunicació activa
• El coneixement de la biodiversitat
• Coneixement del territori, ciència ciutadana
• El seu coneixement
• Formar als alumnes de forma continua al llarg de
tots els nivells educatius.

Promoure valors ambientals i socials
20 aportacions
• Conscienciació social
• Sensibilització
• La sensibilització
• La conscienciació de la societat
• Una educació permanent en els diferents nivells
d'educació què desenvolupi els sentits ètic i crític,
la justícia, la corresponsabilitat i la sostenibilitat:
educació humanista
• Desarrollar acciones de sensibilización
estético-ambiental
• Missatge d'esperança i valors
• Campanyes de conscienciació a la ciutadania en
general
• Coherència
• Divulgació, conscienciació i més divulgació
• Sensibilitzar més respecte als greus problemes
ambientals relacionats amb la biodiversitats i la seva
conservació, recolzant-se també amb la educació
ciutadana. Familiaritzar
• Totes les que ens donin consciencia de la gravetat
del tema
• El coneixement i la sensibilització a tots els sectors
de la població
• Donar molta informació a les persones que viuen i
freqüenten els espais naturals per a que siguin conscients de la importància de la biodiversitat d’una
zona en concret i, en general, de tota Catalunya.
• Una major conscienciació real, i veure el perill que
comporta per a nosaltres.
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• Posar en valor el capital natural i els serveis
ecosistèmics
• Consciència de la importància dels serveis ambientals
de la biodiversitat
• Valors i comprensió de la salut comunitari
• S’ha d'incloure la recerca i el raonament científic
com a part de les activitats de sensibilització
• Una visió més global i compromís ètic

Oferir un enfocament ecosistèmic i relacionar
els humans amb el medi
17 aportacions
• Aquelles que adoptin un enfocament ecocèntric/
ecosistèmic
• Trencar la visió antropocèntrica
• Aquelles que posin tant de manifest la importància
de la biodiversitat en les funcions i interaccions
ecològiques de les quals formem part i en depenem
totalment
• Conèixer els beneficis que la cura de la biodiversitat
té sobre la humanitat
• Conèixer les espècies autòctones i el seu paper en
l'entorn. Vincular una mica a serveis ecosistèmics i
Patrimoni biològic
• Trobar vincles entre hàbits diaris i pèrdua de
biodiversitat
• La pedagogia i l'educació sobre el nostre entorn
• Pensament sistèmic, fer palès q l'ésser humà és
una "peça més" de l'ecosistema global (biosfera) i
la nostra ecodependència, els impactes del nostre
sistema de vida i accions quotidianes a escala local i
global, missatge d'esperança i valors
• La visió dels humans com a part de l'equilibri natural.
• Posar en valor la importància de la salut planetària
en tot el seu conjunt
• Vincular les crisis ecològica i climàtica
• Consciència que som un sistema, reduir l'antropocentrisme, visió crítica del model de consum i de relació
interpersonal i amb la natura
• Sensibilitzar més respecte als greus problemes
ambientals relacionats amb la biodiversitats i la seva
conservació, recolzant-se també amb la educació
ciutadana.
• Una major conscienciació real, i veure el perill que
comporta per a nosaltres.
• Consciència de la importància dels serveis ambientals
de la biodiversitat
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• Coneixement del territori, ciència ciutadana
• Una visió més global i compromís ètic Potenciar el
vincle i l’estima del medi natural 12 aportacions
• Des del vincle
• Estimar-la i valorar-la
• Trencar la visió antropocèntrica mitjançant coneixement i emocions
• Estima de l'entorn
• difusió per conèixer i així estimar i voler preservar
• conèixer i estimar la natura propera
• vivència de la natura
• La vinculació amb el medi
• aprenentatge vivencial
• la vinculació de les persones amb el seu entorn
• Experimentar la natura, natura directa a la vena
• Sentir la pròpia natura de la que en formem part

Altres
21 aportacions
• Relocalitzar i minimitzar el consum de béns i serveis i
fer els entorns urbans més verds amb vegetació local
i comestible
• Activisme
• Els enfocades als poders públics
• Educació ambiental en tots els àmbits, adequant el
discurs a cada perfil
• Promocionar l´educació ambiental a l’educació infantil, primària i secundària
• Planificar accions coordinades i treballar en xarxa en
objectius comuns.
• Educació ambiental, i també tenir un sistema de
sancionadors que acompanyi.
• Publicar llibres amb criteris d'ecoedició, (segell Llibre
local) i pensar, des de l'ecosistema del llibre, en
mesures per a reduir i compensar l'impacte ambiental de la producció de llibre. Com a sector cultural
generar i publicar nous imaginaris
• Seducció Ambiental
• La bioeconomía
• Que l'educació ambiental arribi prioritàriament a sectors de població gens implicats amb
l'ambientalisme.
• Gestió de residus responsable, reduir consum de
innecessari, reduir malbaratament alimentari.
• L'educació ambiental al sector primari (pagesia
principalment)
• Polítiques de conservació de la Natura
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• Atacar els factors clau
• Vinculació amb institucions.
• S’ha d'incloure la recerca i el raonament científic
com a part de les activitats de sensibilització
• Presència en escoles i instituts, a més dels mitjans
de comunicació usuals (TV, Ràdio, etc).
• Incorporar-ho més consistentment a l'educació
formal i no formal, la biodiversitat com a eina
de seducció ambiental, salut i natura
• Facilitar la implicació de la ciutadania en
projectes que tinguin aquest objectiu
• La no contaminació de les terres i les aigües
(aqüífers)
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Annex 2. Recull de
piulades de @cnea_cat
durant la sessió
La sessió va ser retransmesa via la xarxa social de
Twitter per part del compte del Congrés, @cnea_cat.
A continuació es relacionen totes les piulades enviades
durant la sessió.
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MIRADES PER L’EMERGÈNCIA

EL REPTE DEL
CLIMA I LA
CULTURA DE LA
SOSTENIBILITAT
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Objectius
Mirades per l’emergència: El repte del clima
i la cultura de la sostenibilitat
Vídeo consultable aquí i al web cnea.cat
• Identificar propostes per promoure l’acció
col·lectiva en matèria de canvi climàtic que es
puguin incloure a una futura estratègia catalana
de l’educació ambiental.
• Definir línies de treball per utilitzar l’educació
ambiental com a eina generadora d’accions
transformadores.
• Analitzar experiències reeixides, per trobar
metodologies d’educació ambiental per
impulsar-les.
• Presentar experiències que permetin visualitzar
la presa de consciència, el canvi individual i
l’acció col·lectiva.

Programa
11:30 Benvinguda
Eloi Badia, Regidor d'Emergència Climàtica i
Transició Ecològica, Ajuntament de Barcelona
11:35 I ntroducció a la sessió
Helena Barracó, Ajuntament de Barcelona
11:45 Taula rodona / debat
Dinamitza: Lluís Torrent, consultor en canvi
climàtic i director d’United Explanations
Anna Cabré, científica del clima, University
of Pennsylvania
Jordi Vilardell, periodista especialitzat en crisi
climàtica i de biodiversitat, Serveis informatius
de TV3
Alba Cabañas, assessora estratègica en sostenibilitat, directora de LAB ecoinnova
Oriol Marimon, Fundador de Big Van Ciència
12:45 Dinàmica deliberativa
13:30 Posada en comú al plenari
13:45 C
 loenda i properes passes
Helena Barracó, Ajuntament de Barcelona
14:00 Fi de la sessió
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Benvinguda
institucional

Eloi Badia, Regidor d'Emergència Climàtica
i Transició Ecològica, Ajuntament de Barcelona
Bon dia a tothom, per mi és un plaer poder-vos donar
la benvinguda al Congrés Nacional d’Educació
Ambiental. En aquest cas us dono la benvinguda
com a regidor de l’Ajuntament de Barcelona
i Vicepresident d’Ecologia de l’AMB (Àrea
Metropolitana de Barcelona), però també en nom de
totes les institucions que organitzen aquest congrés:
les diputacions de Barcelona i Girona, la Generalitat
de Catalunya i les diferents universitats i centres de
recerca us agraïm molt que avui, tant ponents com
assistents, participeu d’aquest debat tan important.
Som molt coneixedors que estem en una emergència
climàtica, estem sortint a més d’una pandèmia
mundial que ens ha demostrat que tots som interdependents així com ecodependents. Per tant,
cada vegada som més conscients que la solució ha
de venir de la transformació col·lectiva, i aquí
és imprescindible que apostem per l’àmbit de
l’educació, per l’àmbit que podríem dir, més cultural.
Crec que en els últims anys s’ha fet un esforç ingent
per fer entendre la problemàtica de l’emergència
climàtica i crec que ens en hem sortit molt bé. És
imprescindible la tasca que han fet els professionals dels mitjans de comunicació, periodistes, i
per tant és molt important que també ens acompanyin en aquest repte de l’educació ambiental.
Imprescindible també la tasca que s’ha fet a les
escoles. És significatiu que el jovent sigui un dels
motors per posar la problemàtica al capdamunt de
l’agenda política.
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Però segurament el repte més gran que tenim és
saber quines són les accions que hem de dur
a terme. Crec que una part del problema que ara
hem d’abordar és que som plenament conscients que
estem anant directes a un precipici però no sabem
identificar amb claredat quins són els canvis i
les accions que hem de dur a terme per evitar
aquesta caiguda al buit. Això està generant també
aquesta ecoansietat, aquesta angoixa de bona part
del jovent que se n’adona que estem en la direcció
equivocada però no troba les eines per canviar
aquesta direcció.
En aquest sentit, crec que una reflexió important és
que estem passant dels canvis o de les accions
individuals als canvis col·lectius. Ja no es tracta
només d’apagar el llum al sortir d’una habitació sinó
de canviar el model energètic i replantejar de nou un
model basat en energies netes, en energies renovables. Ja no es tracta només de tancar l’aixeta quan ens
rentem les dents sinó per apostar per sistemes integrals de l’aigua on puguem tractar les aigües grises,
l’aigua regenerada i per tant un canvi en els usos i
en els consums que fem amb l’aigua. Ja no només es
tracta de reciclar, sinó d’apostar per models col·lectius,
com el porta a porta, que ens permetin arribar a uns
paràmetres alts de reciclatge a les nostres ciutats.
Per tant estem passant a l’acció, nascuda d’una acció
individual, però que porta a que els canvis que s’han
de fer siguin col·lectius. Per poder fer un canvi
col·lectiu cal una educació ambiental, cal un
canvi cultural i per això espero que aquestes jornades
siguin tot un èxit i que puguem fer una passa més en
aquesta conscienciació i sobretot en aquesta identificació dels reptes que hem de fer front per evitar
aquesta emergència climàtica.
Una abraçada ben forta a tothom.
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Introducció
a la sessió

Helena Barracó, Ajuntament de Barcelona
Agraïm a l’Eloi Badia, Regidor de l’Ajuntament
de Barcelona i Vicepresident d’Ecologia de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona, aquesta benvinguda
institucional.
Bon dia i gràcies per ser aquí. Soc l’Helena
Barracó, treballo a l’Oficina de Canvi Climàtic i
Sostenibilitat de l’Ajuntament de Barcelona i soc
membre, conjuntament amb altres companys i companyes, del Comitè Organitzador del Congrés Nacional
d’Educació Ambiental 2020-2021.
Avui iniciem la sisena sessió d’aquest Segon CNEA
que com sabeu estem fent des del novembre passat en
format virtual. La sessió d’avui porta per títol El repte
del clima i la cultura de la sostenibilitat, Mirades
per l’Emergència. En les sessions precedents del
congrés, de la mà de bons coneixedors de la matèria i
amb la participació activa de tots vosaltres hem anat
reflexionant sobre els grans reptes que entomem com
a societat i quin ha de ser el rol de l’educació ambiental i els educadors i educadores ambientals. Des del
mateix concepte de cultura de la sostenibilitat, sobre
el qual vam reflexionar a la primera sessió sobre cap a
on hauria d’evolucionar, fins a la mateixa professió de
l’educació ambiental, passant per la recerca, els reptes
pedagògics i també la crisi de la biodiversitat en la
que estem immersos.
A la sessió d’avui abordarem de manera conjunta l’emergència climàtica i l’impuls de cultura
de la sostenibilitat, perquè pensem que són temes
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que no poden anar deslligats. Com deia també el
regidor Badia, per afrontar aquests reptes colossals
que tenim i que ha posat sobre la taula el canvi climàtic, cal un canvi cultural profund i radical, vull dir
anant a l’arrel dels problemes, sense el qual no ens en
sortirem.
Els reptes que tenim sobre la taula tenen a veure
amb temes de mitigació, de reducció d’emissions
de CO2, però també d’adaptació, perquè el canvi
climàtic és una realitat ja i per tant ens hem d’adaptar
a les seves conseqüències, i també de justícia
climàtica, per a que no afecti als més vulnerables,
per exemple erradicant la pobresa energètica per
exemple. I també, com no, el repte que avui tractarem, com activem aquesta acció ciutadana per
tal de trobar una solució conjunta a aquest problema
social que tenim.
A l’Ajuntament de Barcelona, on treballo, ja es
va declarar l’emergència climàtica, a moltes de les
institucions i organitzacions que som aquí també s’hi
ha declarat aquesta emergència, i tenim uns objectius molt ambiciosos que estem impulsant. Per
exemple el de reduir un 50% les emissions de gasos
d’efecte hivernacle pel 2030 i ser neutres en carboni
al 2050, o augmentar el verd en una ciutat compacta
com Barcelona per adaptar-nos millor al canvi climàtic
i ser més resilients, o el de reduir a zero la pobresa
energètica.
Una altra gran branca de treball que tenim és la de
fomentar l’acció ciutadana i ara mateix ens trobem
immersos en planificar un full de ruta per veure, a
10 anys vista, què podem fer per canviar mentalitats
i fomentar l’acció ciutadana tant col·lectiva
com individual. Per això estem impulsant el Pla
Canviem pel Clima 2030, que vol promoure
canvis en la cultura dominant i ajudar a desenvolupar i estendre la cultura de la sostenibilitat.
Actualment estem en mig d’un procés participatiu a
la plataforma Decidim Barcelona, en el qual també us
convidem a participar. Participar en aquest Congrés
també ens ajuda a veure com fer això conjuntament
amb altres actors implicats.
Un dels grans reptes que planteja aquesta crisi
climàtica, a més dels ja esmentats, és com podem
interpel·lar tots els agents i forces vives per
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tal d’oferir el suport i els recursos adequats en
cada cas, segons els diversos públics i contextos.
A vegades treballem a nivell intern en les nostres
organitzacions, altres amb aquells agents amb qui ens
entenem millor, també amb aquells que tenen ganes
d’actuar i també amb aquells que encara no s’han
activat. Aquest és també un gran repte que tenim tots
els presents, veure com activem la consciència i l’acció
en aquells que actualment no pensen que sigui un
problema que va amb ells.
A la sessió d’avui aprofundirem en tot això, i explorarem amb vosaltres les claus que permeten
activar aquesta acció i les que permeten passar
de l’acció individual a l’acció col·lectiva, per tal de
progressar i generar benestar però tenint en compte
aquests límits planetaris.
Seguint el programa d’avui, després d’aquesta breu
introducció, donarem la paraula a Lluís Torrent amb
qui tindrem una taula rodona de debat amb 4 professionals de diferents àmbits amb els quals desgranarem
quins missatges i propostes o què pensem que pot
activar aquest canvi de mentalitat i aquest pas a
l’acció. Després començarem una dinàmica deliberativa amb 4 grups de treball on parlarem de contextos
i tipologies de persones i quins missatges i propostes
ens poden anar bé per activar-los. Al finalitzar farem
una breu posada en comú i farem la cloenda de la
sessió.
Avui com us deia parlarem d’allò que activa el
canvi, els súper-al·licients, i de com és necessari
adaptar-lo a diferents tipologies de públic i
amb diferents missatges. En aquest sentit tenim
els resultats de l’enquesta que vau contestar en fer la
inscripció, que ens serveix per posar-nos en matèria.
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En aquesta sessió s’han inscrit 76 persones, amb els
següents perfils segons les preguntes del formulari
d’inscripció.

Per a un/a avi/àvia

1

Per a un/a empresari/a

32

Per a un/a tiktoker

2

Per a un/a hipster

2

Per a tu!

El reconeixement

El benestar de
la societat

La salut física
i emocional

A què es dediquen professionalment
els participants?
En quant a la professió, el perfil més abundant (51%)
es dedica a la coordinació de projectes.

Indica quin és el principal súper- al·licient per
a una acció col·lectiva per lluitar contra el
canvi climàtic per cadascuna de les següents
persones?
També a l’enquesta us demanàvem que indiquéssiu
quin era el principal súper-al·licient climàtic per a una
acció col·lectiva per a cadascuna de les següents persones: un/a avi/àvia, un/a empresari/a, un/a tiktoker,
un/a hipster, per a tu.

Els diners

Perfil dels
participants
de la sessió

200

0
25

Per a un/a avi/àvia
2

Per a un/a empresari/a
0

Per a un/a tiktoker

12

Per a un/a hipster
5

Per a tu!

20

Per a un/a avi/àvia
4

Per a un/a empresari/a

5

Per a un/a tiktoker

13

Per a un/a hipster

12

Per a tu!
0

Per a un/a avi/àvia

11

Per a un/a empresari/a

36

Per a un/a tiktoker
8

Per a un/a hipster
0

Per a tu!

9

La millora
del planeta

Per a un/a avi/àvia

Quina és la situació laboral dels participants?
En quant a la situació laboral, en aquesta sessió tenim
una gran representació (68%) de l’administració
pública entre les persones inscrites.

4

Per a un/a empresari/a

9

Per a un/a tiktoker

17

Per a un/a hipster

38

Per a tu!
0

5

10

15

20

25

30

35

No a tothom li mou el mateix: segons les respostes,
per a un/a avi/àvia la principal motivació seria la salut
física i emocional i el benestar de la societat, per a un
empresari surt el tema dels diners, per a un tiktoker
surt que bàsicament els mou el reconeixement,
mostrar-se als demés i per un hipster està més repartit
però surten temes com la millora del planeta, el benestar de la societat i la salut física i emocional. Per als
qui estem avui aquí la principal motivació és la millora
del planeta, potser perquè som idealistes i ens creiem
la feina que fem.
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Per últim es va preguntar de manera oberta si es
volia afegir algun súper-al·licient indispensable i
en van sortir 28 respostes com les següents:
Taula 1. Respostes a la pregunta oberta: Vols
afegir algun súper-al·licient indispensable?
• El benestar de les generacions futures (els nostres
fills i filles) (4)
• La nostra supervivència (3)
• La salut física i emocional (3)
• Benestar
• Combinació entre millora del planeta i benestar
societat
• Coneixement
• Conscienciació
• Cooperació
• Decreixement, aquesta és la clau• Ètica
• La educación ambiental
• La satisfacció personal
• Pau mental
• Responsabilitat
• Salut, benestar, bé comú
• Ser hipster, tiktoker o empresari no hauria de
ser condicionant que porti a depreciar la millora
del planeta
• Una vida plena
• Por
• La fraternitat
• La justícia
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Taula rodona
/debat

Lluís Torrent, dinamitzador de la taula rodona,
ambientòleg, consultor en canvi climàtic i director
de United Explanations
Moltes gràcies, Helena. Bon dia a totes i a tots. Avui
estem en una jornada molt pertinent pels temps que
corren. Tal com us han explicat faré de moderador de
la primera part de la sessió, consistent en una taula
rodona amb ponents excel·lents en els seus respectius
camps, amb mirades transversals i diverses.
Ens trobem en un model social que és incompatible amb els límits planetaris. Un d’aquests límits
que ja hem creuat és el del clima. En la situació
actual estem anant cap a un escenari d’una pujada
d’entre 3 i 4 graus de mitjana planetària cap a l’any
2100. De fet els últims informes publicats a Catalunya
apunten que aquí encara serà pitjor. Per tant, els
efectes es notaran molt aviat i de fet ja s’estan notant.
Històricament venim d’un paradigma que a mi
m’agrada anomenar-lo “el paradigma del capità
enciam”. Malauradament els petits canvis ja no
són prou poderosos. Un estudi publicat al 2018
per l’organització Rare, Center for Behaviour & the
Environment, indicava que els canvis individuals poden
permetre reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle entre un 20 i un 37% a nivell mundial. Tot i així
encara ens queden 2/3 de les emissions per mitigar,
per tant els canvis individuals no són suficients. Això
ens porta a la pregunta, cap a on hem d’anar? Aquí
m’atreveixo a fer un nou paradigma al que
hem de tendir, el “paradigma del capità planeta”,
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és a dir, al treball en equip, al treball col·lectiu i
multi-actor.
Com deia l’Helena, calen canvis profunds en el nostre
model de societat i de cultura, a través d’una acció
col·lectiva i concertada de tots els agents públics,
econòmics, socials i culturals, així com promoure una
ciutadania activa.
El repte que abordarem a la sessió d’avui i a la taula
rodona és com podem aconseguir des de l’educació ambiental impulsar una acció col·lectiva
i transformadora en matèria de canvi climàtic.
Quan dic canvi climàtic no és només mitigació, sinó
també és adaptació.
Per fer-ho hem demanat a quatre ponents que avui
ens responguin tres preguntes. Primer que ens facin
una diagnosi de com veuen el sector de l’educació
ambiental avui en dia, i si creuen que aquesta està
contribuint a aquest canvi de l’acció col·lectiva. En
segon terme, quines bones pràctiques s’estan fent
a Catalunya, Espanya, Europa i arreu del món de les
quals puguem aprendre. Finalment els preguntem
quines recomanacions ens poden formular per avançar
en aquesta transició cap a una acció més col·lectiva i
transformadora.
Comptem amb quatre persones de reconeguda trajectòria, serà un plaer i un privilegi poder compartir
aquesta taula amb totes elles.
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Comencem amb l’Anna Cabré, científica del clima
associada a la Universitat de Pennsilvània, Filadèlfia,
que investiga el paper dels oceans com a mitigadors
del canvi climàtic, en concret l’oceà Antàrtic. És de les
poques persones i m’atreviria a dir que l’única persona
d’aquesta sala, que ha estat a l’Antàrtida. També
estudia la intersecció entre el clima i la igualtat social
i de gènere, la justícia, la salut, la pèrdua de biodiversitat i fins i tot la pau. Educadora i divulgadora sobre
ciència del clima, ha escrit dos contes per infants i és
protagonista del documental “Tornar a començar”.

Anna Cabré, científica del clima,
University of Pennsylvania
Gràcies per convidar-me, començaré amb una breu
introducció al clima, per posar-nos en context.
Tenim un problema molt gros, estem superant com
heu dit, els límits de la Terra en termes de regeneració de recursos renovables i també d’absorció de residus. Crec que el més greu ara mateix és
els residus que estem generant. Estem emetent tants
gasos d’efecte hivernacle que la Terra no els pot reabsorbir al ritme que anem. Això és important perquè
la humanitat ha avançat precisament gràcies a una
estabilitat climàtica, que hem gaudit durant els últims
10.000 anys, sinó, no haguéssim tingut civilitzacions.
I amb l’emissió de gasos d’efecte hivernacle estem
amenaçant l’estabilitat del clima i per tant la nostra
supervivència.
Els oceans estan absorbint quasi tota la calor del
canvi climàtic. Vol dir que ens estan salvant, però
això fa que s’escalfin i que pugi el nivell del mar,
com a un dels primers problemes que tenim. L’oceà
també està absorbint ¼ part del CO2 que el treu de
l’atmosfera, això provoca acidificació, que és fatal per
a alguns organismes marins. Una altra 1/4 part l’estan
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absorbint els boscos i la resta (½) s'està acumulant
a l’atmosfera i això provoca sequeres, inundacions,
tempestes i aquests rècords de calor que estem vivint
aquests dies. A més d’això, hem d’alimentar una
població que no para de créixer i tenim una Terra
que està ara mateix al límit.
Els qui consumim més recursos naturals i
contaminem més, que ens diem ”rics”, vivim en
un planeta semi-saludable gràcies a altres que
consumeixen molt menys i gràcies a la Terra que va
absorbint la contaminació. Si tothom fes el que fem
nosaltres, estaríem molt pitjor. És aquest concepte del
que ja heu parlat, la injustícia climàtica. Que també
serà injustícia per les següents generacions, per la
resta d’habitants del planeta no humans, els animals
bàsicament que s’estan extingint perquè es queden
sense lloc on viure. Amb tot això, és important recordar que no hem vingut aquí a destrossar el planeta ni
a sentir-nos culpables, no serveix de gaire, però és a
les nostres mans corregir els nostres errors.
Jo crec que en un món ideal on la població encara
creixerà fins que s’estabilitzi, posem el 2100, necessitem ciutats més eficients, menys contaminants
i han de canviar moltes coses, com l’energia, el que
mengem, etc. Necessitem que tots els països i el
sector privat vagin a la una, que la riquesa del
planeta formi part de l’equació del creixement.
En aquest panorama, un canvi individual sense un
canvi estructural no serveix de res. Necessitem
canvis sistemàtics, que durin, i que sigui ràpid.
Necessitem prendre ja les decisions que provoquin
canvis que durin més. Canvis en les infraestructures
de les ciutats, les carreteres, aeroports o la creació
d’energia. Necessitem prendre les decisions ja perquè
ens afectarà per 50 o 100 anys. Tenim molta feina i
aquí entra l’educació ambiental.
Per fer possible tot això necessitem una societat
molt informada i apoderada, per poder fer pressió
als governs o empreses, que són qui poden prendre
decisions més grans. Cal educació ambiental des
del parvulari, falta encara molta consciència i urgència per arribar a tenir una massa crítica de persones
que ens porti a un canvi sistemàtic ràpid. Encara no
tenim aquesta massa crítica però noto un punt d’inflexió, cada vegada es parla més del tema.
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Ara, veig alguns problemes però també com els
podríem millorar. Primer és que hi ha molta informació sobre el clima però sol ser molt superficial
i amb poca visió global. No hem de témer la
complexitat i resumir-ho tot, hem d’adoptar la
visió global i confiar més en la ciència i donar-hi més
profunditat, no quedar-nos en els titulars ràpids. Si no,
sembla que sempre parlem del mateix i crec que hem
de pujar al següent nivell. Des de l’escola, mitjans de
comunicació i experts cal abordar aquestes qüestions i
posar-hi números.
Un altre problema que detecto són les fake
news i la sobreinformació. Ara hi ha molt soroll
amb el tema clima i per poder-ho captar necessitem
molta cultura de dades (data literacy), molt esperit
crític i entendre els ordres de magnitud de les coses.
Entendre els ordres de magnitud en el clima és súper
important per saber d’on venim, on anem i com de
ràpid hi hem d’anar.
Un altre repte és que el clima es veu com un
problema aïllat i cal lligar els problemes
ambientals amb els socials i tenir molts exemples
transdisciplinars (salut, art, desigualtats, gènere…).
Com que la cura del planeta ho toca tot, apostar per
la transdisciplinarietat és una manera d’arribar
als interessos dels col·lectius més passius, lligant
aquell interès amb el clima.
També ens cal unir molt més els diferents sectors de
la societat. Els polítics ara, lentament s’estan posant
les piles, però s’haurien d’oferir molts més espais
de trobada entre govern, ciència i ciutadania.
Des de la ciència hi ha molta feina a fer. El problema
que hi ha en recerca científica és que la divulgació no
compta per avançar en la carrera i per tant costa que
un científic en faci.
Un altre problema que veig és que estem en constant contradicció: el que veiem, sentim i volem
està desconnectat i això ens paralitza, ens porta a
l’escepticisme, a l’ansietat i a vegades a la sensació
de “passar de tot”. Cal entendre que es pot viure
en constant contradicció, que això és la vida, i que
mentrestant hem de facilitar passar a l’acció i
donar exemples positius i alternatius, visions del
que volem, optimisme (moltes solucions i molta
gent treballant-hi) i el poder de la comunitat.
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Culpabilitzar no serveix de res perquè no reaccionem
gaire a la justícia universal, és massa abstracte. També
ens costa notar, a la nostra societat, les desavantatges
del que estem fent, ja que sovint acaba contaminant
en altres països però aquí no.
Acusar individualment no funciona. Funcionen les iniciatives que creen comunitat, que fan sentir-nos part
d’alguna cosa més gran. Amb els nens petits, tenim
l’oportunitat d’introduir-los a aquesta comunitat o
festa del futur, enlloc de centrar-nos únicament en un
ensenyament més individualitzat, explicar que tots
formem part d’un sol planeta.
Som comunitat i hem d’educar-nos per poder
votar, queixar-nos, parlar i trobar punts de connexió
amb els col·lectius més passius. Cal potenciar
d’educació a l’escola, a les xarxes de veïns, a les
comunitats i molt importants, a les xarxes socials
i mitjans de comunicació, d’on la gent treu la informació. Trobo que a Catalunya als mitjans de comunicació encara els hi falta. A la feina tenim més poder
del que pensem per evolucionar cap a pràctiques més
sostenibles. Començant per canviant el menú de la
cantina o controlant la calefacció.
Tenim també molt de material en anglès i queda
molta feina per traduir el material al català i
fins i tot hi ha molta informació en castellà que no es
tradueix.
L’educació ha de tenir com a objectiu la connexió
amb un mateix i amb la resta de la humanitat
i el planeta. Entendre a quin planeta hem arribat,
tenir curiositat per aprendre, tenir iniciativa i les eines
per prendre acció amb tot allò que no funciona en
comunitat.
Jo imagino infants emprenedors i multidisciplinars.
El currículum escolar en aquest sentit va una mica
endarrerit. Vull parlar-vos de Jerome Foster, un jove
de menys de 20 anys que es manifestava fora de la
Casa Blanca pel clima i ara l’han contractat. En una
entrevista recent deia que els joves d’avui en dia
entenen millor que els adults els conceptes clau
per avançar. El primer concepte és l’exponencialitat;
el món canvia molt ràpid i els joves ho entenen
millor que nosaltres i per això estan molt preocupats,
veuen que anem molt ràpid cap al desastre. El segon
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concepte ell l’anomena “one planet, one people”
i tracta que per xarxes socials i per connexió, tots els
problemes són nostres. L’últim concepte és que ells
aprenen molt més fent que escoltant classes
magistrals, ja que el coneixement també canvia molt
ràpid. Crec que l’educació ambiental del futur ha de
ser així, amb exponencialitat i amb la idea de “one
planet, one people”.
Els canvis individuals són súper importants si formes
part del % més ric. Si no, l’important és sempre parlar
i fer comunitat.
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Passem al següent ponent, en Jordi Vilardell, periodista especialitzat en crisi climàtica i de biodiversitat
als Serveis Informatius de TV3. Ha publicat una
vintena de documentals sobre el tema. És responsable
de l’espai Crisi Climàtica a TV3, que s’ha pogut veure
els diumenges al migdia, un espai informatiu i de
divulgació per acostar de manera entenedora la situació d’emergència actual a un públic ampli.

Jordi Vilardell, periodista especialitzat en
crisi climàtica i biodiversitat a TV3
Gràcies per convidar-me a participar en aquesta
ponència.
Tota la temàtica que toquem, ho hem de fer sempre
des dels coneixements disponibles, no des d’idees
prèvies, marcs mentals previs o ideologies. Aquests
coneixements en aquest camp són principalment de
la ciència. Des del meu punt de vista la principal
aportació que es pot fer des de l’educació ambiental és aprofundir i difondre la visió sistèmica
o si ho preferiu la visió ecosistèmica.
A l’essència del coneixement ambiental hi ha
els ecosistemes, que son un tipus de sistemes
complexos, com n’hi ha de molts altres (societat,
formiguer, economia, planeta terra…). Són sistemes
i durant les darreres dècades hem après molt a
entendre com funcionen, perquè ha anat emergint
una nova ciència, la de la complexitat, que des de
camps molt diferents ha anat veient que els sistemes
tenen una cosa en comú. Aquesta és que hi ha molts
elements que interactuen entre ells i aquesta
interacció realimenta dinàmiques i això pot
provocar canvis. Això permet entendre que coses
que considerem sistemes no ho són, només són
subsistemes, per exemple una ciutat. Tendim a pensar
que una ciutat o metròpoli és un sistema en sí mateix,
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però té gran dependència per alimentar-se, tenir accés
a l’aigua i l’energia i té un ecosistema molt més gran,
això la converteix en un subsistema. També passa amb
l’economia, és només un subsistema social d’una cosa
molt més gran.
El que més ens interessa entendre i difondre
del coneixement dels sistemes i ecosistemes és
la seva dinàmica. Gràcies a l’aportació de diverses
ciències avui la coneixem molt bé. En essència, el
més interessant d’aquesta dinàmica és que hi ha
una interacció entre molts ingredients, per tant cal
oblidar l’antiga visió simplista dels últims segles, no hi
ha dos factors sinó molts, en un sistema hi ha un cor
de relacions. Quan en relacions que estan en un
cert equilibri sostenible, una relació desapareix
tot es comença a desequilibrar perquè canvien
les realimentacions. Per exemple en un ecosistema
si desapareix una espècie, tot canvia. Aquests canvis
sabem, per dinàmica de sistemes, que es manifesten
amb molt de retard, sovint en dècades i quan ho fan,
és de forma exponencial.
És similar a quan una persona està malalta i això porta
a la realimentació dels problemes entre els òrgans i
finalment a un fallada multisistèmica. D’això és del
que parlem quan parlem del sistema Terra. Estem
veient des de fa una dècada amb informes molt
seriosos, que ens estem aproximant a aquest
canvi exponencial. En aquest punt ja no importaria el que féssim els humans perquè no hi hauria
marge per canviar res. Hi ha un consens en que
aquest punt d’inflexió en el qual perdríem el control
del sistema està entorn del 1,5ºC i que aquest límit
el podem superar entorn del 2030. Per tant estem
parlant d’una autèntica urgència.
Quan un sistema es desequilibra i es produeixi un
salt exponencial, allò ja no s’atura fins que l’equilibra
en un altre estat. Per exemple l'Amazones s’està
desequilibrant i passaria d’una selva que absorbeix
carboni a una sabana que n’emet, fet molt greu i que
sembla molt proper. Aquests punts d’inflexió que si
se superen ja no hi ha marxa enrere, com els 1,5ºC, és
un dels camps més interessants i s'està identificant
que també existeixen punts d’inflexió socials.
Aquests, si es toquen o es desenvolupen adequadament, la societat entra en un canvi ràpid. Un
exemple ha estat molt clarament el COVID-19, que ha
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provocat un canvi d’hàbits molt ràpid en la població
mundial. Un altre punt d’inflexió social va ser l’aparició
de la Greta Thunberg.
Aquest reconeixement dels punts d’inflexió social lliga
amb altres coneixements d’altres ciències. Per exemple
la Margaret Mead, antropòloga nord-americana,
va dir “no dubtem que un petit grup d’individus
conscients i compromesos pot canviar el món”.
Així es com ha passat sempre si analitzem per exemple
els grans canvis socials sempre han estat així, la
Revolució Russa, la 15
Revolució Cubana o la Revolució Xinesa. L’important
és que hi hagi un petit grup d’individus conscients i compromesos i que sàpiguen tocar els
ressorts que s’han de tocar.
Des d’aquest punt de vista, en la mateixa direcció
James Lovelock, pare de la teoria Gaia d’entendre
que la Terra és un únic sistema, diu que el desenvolupament de la vida a la Terra sorgeix de la ràpida
realimentació que comença a partir de la inspiració
d’un individu. Algú fa una innovació i si aquella és
imitada per molta gent, es pot produir una realimentació molt ràpida. Així és com ha passat pel que
sabem, tota l’evolució de la Terra.
Per tant, des del meu punt de vista, un repte molt
important que ha d’enfrontar l’educació ambiental és concentrar-se en identificar i potenciar els
punts d’inflexió social, que poden desencadenar
canvis rapidíssims. Davant la pregunta “Què es
pot fer per mobilitzar aquells col·lectius passius
o desafectes?” Jo dic que res, no cal. No hi ha
temps per convèncer-los, ens va de pocs anys, com a
màxim d’aquesta dècada. El que sí que cal és desactivar-los. Quan iniciem processos de transformació
que deixen gent al marge però aquesta gent pot organitzar-se i frenar el procés. Un exemple molt clar és
que a França fa pocs anys van posar una taxa al gasoil
adequada però van deixar fora a tothom que depenia
en alt grau de la seva vida del gasoil, llavors es van
organitzar els armilles grogues i van fer protestes
massives i desactivar la taxa.
Per tant és important saber que ningú pot quedar
endarrere. Ens hem de concentrar en els que són
mobilitzables, en el potencial del punt d’inflexió.
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D’exemples d’iniciatives amb èxit en destaco
dues. Una és la de la justícia climàtica, que ja ha
sentenciat obligant al govern de França a revisar la
seva política climàtica, també al govern de Bèlgica,
Holanda, contra la petrolera Shell… En aquest
moment hi ha al món 1.500 processos legals contra
governs i empreses i molts d’ells amb molta probabilitat de victòria. Aquesta dinàmica no la prevèiem
fa uns anys i s’està imposant. De fet hi ha un grup de
juristes de prestigi que està estudiant introduir en el
codi penal internacional “l’ecocidi” com a delicte de
crim contra les properes generacions. La potència que
té això és impressionant perquè a més tenim coneixements científics molt sòlids com per imputar governs,
administracions, ciutats, petroleres… tothom que no
fa “a grosso modo” el que diu la ciència.
Entenem també que tota aquesta dinàmica de justícia
social és molt recent, va començar al 2016 amb una
persona, quan James Hansen, va presentar la primera
demanda amb 21 menors d’edat. Hansen era un
directiu de la NASA que l’any 88 va emetre l’alerta
de l’escalfament global des del Senat dels EUA i ha
treballat durant més de 3 dècades dirigint la unitat
Climàtica de la NASA.
L’altre gran exemple d’iniciativa és la desinversió. Es tracta de promoure que els inversors desinverteixin a les empreses que no tenen plans
adequats per fer front al canvi climàtic. També és
un moviment molt recent que té només 4-5 anys, que
va començar des de les ONGs i les esglésies americanes
i de seguida es van afegir els grans fons d’inversió de
pensions. Això està provocant en cascada que fins i
tot petroleres i asseguradores hagin de justificar plans
(realistes o per pur formalisme), però s’estan movent
moltes coses.
Una tercera cosa que penso que l’educació ha de fer
és abogar, com tots però des de l’educació ambiental
hi ha molta feina a fer, per la necessitat de polítiques de resiliència. Estem a l’última dècada on hi ha
capacitat de frenada i això va molt ràpid. Els compromisos adquirits, fins i tot a la Unió Europea (UE), són
insuficients des del punt de vista científic.
Si analitzem el que ha aprovat la UE d’esforç de reducció des de l’any 2018, no és el 55% el que és proposa,
és només el 42%, ja que es va prendre de referència
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l’any 90 enlloc del 2018 com recomanen els últims
estudis de clima. A més, per l’Acord de París els països
rics hem de fer molt més ja que hem de permetre
que els països pobres desenvolupin infraestructures
bàsiques, donant-los temps, i a més som els emissors
històrics de tot el que tenim a l’atmosfera. Per tant els
científics de referència estimen que el que haurien de
reduir els països rics, i per tant també la UE, és el 70%
pel 2030. És extremadament improbable però ho hem
de provar i donar-ho tot.
Per aquest motiu són tan necessàries les polítiques de
resiliència. De fet fa una setmana o dues, el Comitè
del Canvi Climàtic del Regne Unit, òrgan legal i independent fill de la Llei de canvi climàtic del Regne Unit,
va publicar un informe on deia que és absolutament
il·lògic no abordar els riscos de les onades de calor i
les apagades d’energia i tots els impactes que venen.
Per tant és il·lògic que no es facin plans realistes
i massius.
Per acabar, calen canvis profunds i un d’ells és
canviar els marcs mentals que hem heretat i
adaptar-los als coneixements disponibles. Hem d’abandonar d’una vegada el mite que els humans som el
centre de la creació i de l’univers i hem d’entendre
que som només una espècie dins l’ecosistema global.
Hem d’acceptar els límits que estableix la natura
i la biosfera i no seguir consumint un planeta i mig
llarg cada any. Hem d’entendre que aquesta dinàmica
i civilització que ens ha dut fins aquí s’ha acabat,
això implica un dolor perquè ens hem de readaptar
i és complicat i estressant. Hem de passar un dol,
superar la negació i culpabilització per enfrontar-ho i adaptar-nos però ho hem de fer amb
il·lusió. Hem de fer l’equivalent a una metamorfosi,
hem de treure'ns de sobre la carcassa dels mites de la
civilització passada i les seves dinàmiques per podernos desenvolupar com a plens humans i no com a
simples bacteris fins acabar-ho tot.
Finalment, recomano també una de les actuals exposicions al CCCB, anomenada “Ciència fricció” que entre
altres coses destaca la simbiosi com a motor evolutiu.
La col·laboració entre espècies és el que ens ha permès
l’adaptació a la vida.
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Ara passem la paraula a l’Alba Cabañas, assessora
estratègica en sostenibilitat de diferents institucions
i actualment ocupa el càrrec de directora del LAB
Ecoinnova, L’any 2020 es va unir a 40 directives del
món de la sostenibilitat per crear el Think Tank
Women Action for Sustainability, amb l’objectiu de
promoure el benestar de les persones, incidint en
la presa de decisions al més alt nivell per afavorir la
conservació dels ecosistemes, la descarbonització
i l’economia circular. Des de 2019 és membre del
Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible
i durant més de 20 anys ha estat responsable de
Desenvolupament Sostenible i Agenda 2030 de
Foment del Treball. L’Alba té una llarga trajectòria així
com coneixement del sector privat.

Alba Cabañas, assessora estratègica en sostenibilitat,
directora de LAB Ecoinnova
En primer lloc donar gràcies per convidar-me a participar en aquesta taula, és un privilegi estar al costat de
gent tant experta en ciència i comunicació.
La meva aproximació a l’educació ambiental és
col·lateral, en tant que la meva formació bàsica és
d’economista i la meva carrera professional ha
consistit en fer de ròtula entre mons aparentment allunyats, com ara el món econòmic amb
agents socials tan diversos com grups ecologistes, la
pròpia administració o el món sindical per exemple.
Per tant si alguna cosa he fet al llarg de la meva
carrera és intentar fer-me entenedora en mons aparentment allunyats.
Des d’aquesta perspectiva ens han demanat que
primer fem una diagnosi, suggerim una bona pràctica
i finalment que recomanem quelcom. Jo no sé si
estic en condicions de fer una diagnosi de l’educació
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ambiental, crec que hauria de ser molt prudent a
l’hora de fer valoracions d’aquest tipus però sí que
puc compartir la percepció que n’he tingut com a
professional.
L’educació ambiental s’ha orientat molt a les
escoles, durant molts anys ha estat allunyada del
món universitari, recentment s’hi ha anat incorporant
i durant molts anys ha estat una assignatura
pendent també a les escoles de negoci. Aquestes
són al final les que formen els individus que després
són palanca de canvi per moure aquelles capacitats
tractores més potents, com ara les grans institucions
empresarials o les grans institucions que prenen
decisions sobre l’activitat econòmica. Han estat
senzillament desconnectades de l’educació
ambiental.
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irreversibles arribats a un punt. Quan es parla del
món econòmic aquesta mètrica del temps canvia
radicalment i per tant una transformació paulatina seria el més aconsellable per evitar una mort
sobtada. Els canvis econòmics són molt ràpids i
per tant la presa de decisions urgent que s’està
demanant al món econòmic tindrà probablement conseqüències molt greus a curt termini,
que alhora portaran beneficis a llarg termini.
Ens trobem en un dilema de tempos, de lògiques de
funcionament però sobretot i dins de la diagnosi, en
una distància molt gran entre la comprensió d’una
realitat o d’un ecosistema i la comprensió del subsistema econòmic, del subsistema empresarial. Aquesta
distància entre els dos queda clarament plasmada amb
els llibres de text.

Avui dia, i aquesta es una de les darreres experiències
que tinc com a professora associada de la Pompeu
Fabra donant classe d’economia ambiental, si hom
agafa un llibre d’economia ambiental o d’economia
tan sols, el que trobarà és una mirada al món econòmic absolutament negativa. El món econòmic
d’entrada sembla contraposat al món que representeu aquí molts científics i comunicadors,
sembla que sigui la causa a l’agressió del medi
ambient.

Encara veiem l’activitat fabril com una cosa agressiva
quan realment els canvis que s’han anat prenent,
gràcies a les polítiques de correcció i de regulació,
ja no necessàriament és així. Per tant, llenço una
pregunta pels que avui tenen aquesta responsabilitat,
educar és apropar? I si és així, perquè no hem
apropat mons i evitat aquesta culpabilització
de l’altre? Creem dicotomies molt absurdes que
porten a la irresponsabilitat i a la translació de la
corresponsabilitat.

No dic que no en sigui la causa, el que em pregunto
avui és si educar és apropar, si és fer comprendre
mons. Des d’aquesta perspectiva sí que puc afirmar
que l’educació ambiental s’ha orientat a comprendre el desafiament ambiental però no s’ha
apropat a comprendre els ressorts d’aquest món
complex, que dins del subsistema està fent de motor
al sistema o ecosistema del qual parlem. El medi
ambient realment està en perill tal com el coneixem.
Estem en un sistema complex però no es pot separar
o endreçar en subsistemes, tots s’estan realimentant i
qualsevol acció en un d’ells genera unes interaccions
en els altres.

Sobre bones pràctiques, en el món que jo conec
són d’institucions que estan fent una tasca des de
fa molts anys per sensibilitzar o per moure aquest
món econòmic, curt-terminista per definició, i que
ha tingut entre les seves files alguns abanderats que
han volgut fer lobby i també han sabut veure una
estratègia a mitjà termini, com el World Business
Council for Sustainability Development o actualment
l’Ellen MacArthur Foundation que s’està posant
dins del motor per intentar canviar l’enginy amb
lògiques compatibles amb els desafiaments
ambientals.

Probablement l’emergència climàtica ens està fent
entendre el món econòmic i la tangibilitat d’aquest
risc que transmeteu els científics. Però hi ha una
diferència fonamental entre el món científic i el
món econòmic. Com dèieu, els canvis es manifesten
amb molt de retard en el món biofísic i esdevenen

A més petita escala, un exemple interessant és el
projecte Biobserva de Suez. És un projecte que des
d’un monstre empresarial controvertit i amb grisos
promou l’educació ambiental i el coneixement
de la biodiversitat entre els seus treballadors
i entén que les seves depuradores són alhora
abeuradors d’aus. S’adrecen als treballadors que
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operen les depuradores i els diuen que a partir d’ara
seran observadors d’aus i que prenguin consciència
de la funció ecosistema del seu espai de treball. La
primera reacció dels treballadors és de rebuig i l’altra
és que desenvolupen una App, estan apassionats per
dedicar aquell temps que els ofereix la companyia per
observar aquestes aus i a partir d’aquí entenen processos de migració d’aus i tot allò que s’esdevé. 19
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Per últim tenim a l’Oriol Marimon, es va llicenciar
en Química perquè li encantava fer explotar coses i
per això l’any 2013 ho va petar cofundant de Big Van
Ciència, un grup de divulgació científica que combina
les expressions artístiques i l’humor. Investiga noves
fórmules d’educació de la ciència i el foment de les
vocacions científiques i tecnològiques. Tot això en
contra del que el seu pare sempre havia desitjat, que
era que es convertís en el president dels EUA.

Per tant hi ha empreses que estan aterrant dins
del seu ecosistema la comprensió i el coneixement de fenòmens que d’altra manera no
s’entendrien. Des d’aquest punt de vista, les recomanacions són d’apropar aquests mons que estan aparentment dissociats. La complexitat i les contradiccions
són evidents i per tant hem d’intentar comprendre
aquests dos mons perquè les palanques de canvi de
gran potència són aquestes i les hem de moure.
Podem fer una revolució, no dic que no, ni que la
Greta Thunberg no hagi tingut efectes, però jo
crec que en aquest moment un canvi de criteri de
BlackRock pot fer més que no una revolució a gran
escala, i aquest és el gran canvi que estem veient.
Des del punt de vista de la metodologia de la formació que és accessible pel món científic, empresarial
i de l’administració pública, trobo molt interessant
la ciència ciutadana. Em sembla un instrument
magnífic de cooperació entre agents públics-privats i de diferent naturalesa per fer comprendre
aquests fenòmens des de la pràctica i des del què m’és
més proper, ja que són temes complexos i difícils de
comprendre i també per tal d’acompassar els tempos.
Ens diuen que el món no serà com el coneixem en 10
– 20 anys però al final els éssers humans continuem
sent egoistes i ens costa canviar d’hàbits i això
va vinculat a aquesta desconnexió. Els mercats no
estan dient allò que prediquem, és convenient que
aquesta informació es mostri en les nostres actituds
reals i per tant siguem motors de canvi.

Oriol Marimon, Fundador de Big Van Ciència
Moltes gràcies, és un plaer estar aquí en representació del grup Big Van Ciència, un grup de
científics, científiques i persones que ens dediquem a
la ciència i que intentem acostar la ciència a tothom i
a totdon utilitzant l’humor i les arts en general. Som
com una barreja entre Marie Curie i Chiquito de la
Calzada que van amb una furgoneta per tot arreu
apropant la ciència.
Parlant d’aquest tema, jo voldria començar esmentant
que el canvi climàtic a la gent no li importa. És
dur però ho hem d’acceptar. És cert que hi ha la Greta
Thunberg, els Fridays for Future i moltíssima gent fent
coses, associacions, partits polítics que comencen a
incorporar figures per fer lleis, hi ha cimeres mundials… però a la gran majoria de la gent no li importa
o no li importa prou per fer els canvis que necessitem
per lluitar contra el canvi climàtic i frenar els seus
efectes.
L’Agència de Residus de Catalunya ens diu que fa 10
anys que estem estancats en la recollida selectiva de
residus, fa 10 anys que no millorem. Què estem fent?
Esta tot perdut? La gent en general passa, a part dels
4 perduts que fan esforços i que lluiten? Ja no es pot
fer res?
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Jo soc un optimista empedreït i crec que sí que hi ha
esperança en la lluita contra el canvi climàtic. Us
poso un exemple amb el sucre. Aquest és responsable
de gran part dels problemes de salut i derivats de la
obesitat. Un senador a Xile, Guido Girardi, que també
és metge va promoure un etiquetatge responsable
que mostrés nivells alts o no saludables de certs ingredients com el sucre, el qual repercutia en la imatge
del producte, provocant entre d’altres que si un
producte dirigit a infants és alt en sucre, no es pugui
promocionar mitjançant mascotes o dibuixos d’animals
o personatges. Això juntament amb campanyes de
sensibilització cap als consumidors ha provocat que
Coca-Cola, únicament en aquest país, ja que és on
l’obliguen, hagi reduït en 2 anys l’ús de sucre en
36.000 tones.
És una gran victòria i per tant els canvis col·lectius
es poden arribar a produir. Però quines han estat
les claus d’èxit que han portat això a tirar endavant?
Jo crec que n’hi ha dues. Primer s’han de posar les
coses fàcils a la gent, si és difícil la gent no farà
canvis ni individuals ni col·lectius. Si em resulta més
barat, fàcil i ràpid anar en transport públic o en transport no contaminant enlloc d’agafar el cotxe, faré
servir aquell tipus de transport. És cert que estem desrresponsabilitzant a la gent i a l’individu, però vivim
en una societat global i si li posem fàcil a la gent,
aquesta ho farà. Amb l’exemple del sucre es van posar
logos molt grans que explicaven el nivell del sucre,
anaven al supermercat i podien distingir els productes
ensucrats d’aquells que no. Aquí és on entra en joc la
segona part, la conscienciació, aconseguir que la
gent sàpiga, sigui conscient i tingui la capacitat
crítica per triar. Si hi ha el logo però no entenc que
vol dir, no hi haurà cap canvi. Si m’han explicat que
el sucre pot ser dolent per la meva salut, puc decidir
agafar els cereals que no tenen el logo d’ensucrats i es
produeix el canvi.
Nosaltres entrem en ambdós punts. L'acció de
posar-li fàcil a la gent perquè es produeixin els canvis
implica que es facin campanyes de conscienciació
i d’educació ambiental, ecològica i climàtica als
responsables polítics i empresarials. Hem d’aconseguir que hi hagi més científics dins la política, com
en Guido Girardi, que puguin entendre i comprendre
aquestes problemàtiques i tenir una gran sensibilització. Com no podem enviar tots els científics a la
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política, el que hem de fer és acompanyar amb propostes com per exemple Ciencia en el Parlamento.
Aquesta proposta buscava generar grups de científics
i científiques que entressin en contacte amb aquelles
polítiques que fan lleis i que tenen capacitat i responsabilitat per generar canvis, per tal d’assessorar sobre
quins canvis aplicar o com fer aquestes lleis. Aquest
tipus d’iniciatives són absolutament essencials i hi
tenim molta feina a fer des de l’educació ambiental, per poder arribar a polítics i empresaris i
apropar-los el coneixement.
Després ens queda l’altra part, la de conscienciar a la
gent. Tota la població en general ha de saber què
significa el canvi climàtic i els seus efectes, per
tal que després puguin triar. Si ja els hi posem fàcil,
només cal que puguin decidir tirar per aquest camí per
lluitar contra el canvi climàtic i frenar-lo o fins i tot per
a que es puguin organitzar i pressionar igual que ho
han fet Greta Thunberg i els joves, doncs fer-ho com a
societat global.
Aquí hem de fer un canvi importantíssim. Hem fet la
divulgació i comunicació del canvi climàtic malament. Ha de ser així, perquè no estem convencent a
la gent d’una problemàtica tan extraordinàriament
important i on ens hi juguem tant.
Creiem que el canvi passa per utilitzar una narrativa
emocional, que connecti amb les emocions de
la gent, per apropar-los els continguts i per apropar
les dades del canvi climàtic. Només exposant dades no
es connecta amb la gent, necessitem emocionar-los i
per això hem de generar narratives per apropar-ho.
Camins que podem utilitzar són les arts escèniques, arts literàries i tot tipus d’arts que ens
ajuden a crear aquesta connexió amb el dia a dia de
la gent per apropar-los als continguts i dades que
realment són importants.
Per això vull citar el projecte “Get up and Goals”,
que es dedica a convertir a joves d’entre 11 i 16
anys en comunicadors científics a través de les
arts. Utilitzem la comunicació no formal per a que
coneguin les dades sobre el canvi climàtic i després
els hi donem eines del món de les arts per a que facin
exposicions, obres de teatre, lectura de poemes, etc.
Per apropar el que ells han après a la societat per a
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que hi connectin. D’aquesta manera són els propis
joves qui demanen aquesta conclusió.
Necessitem un canvi de model en l’educació,
hem de deixar de donar simplement dades i hem
de passar a contextualitzar-les i d’alguna manera
generar aquestes narratives i aproximacions que
emocionin a la gent per a que així, s’interessin per
aquestes dades. Després els hi hem de posar fàcil per a
que generin aquests canvis.
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Reflexions i
preguntes dels
assistents entorn
a la ponència
Lluís Torrent: Probablement, avui en dia és massa
fàcil o còmode contaminar. Sembla que la comoditat
també pot induir a canvis, rescatant el que deia l’Oriol
sobre fer-ho fàcil.
Jordi Vilardell: És molt important que deixem
d’utilitzar el concepte “canvi climàtic” i passem
a utilitzar el concepte “crisi” o “emergència”. Hi
ha un estudi de la Universitat de Yale de fa 10 anys
que explicava que quan a la població nordamericana
se li parlava de canvi climàtic a ningú li preocupava.
En canvi quan es parlava d’escalfament global estaven
preocupadíssims. Ara ja fa 3 anys aproximadament
molts mitjans de comunicació, entre ells TV3, han
fet una aposta per deixar d’utilitzar “canvi climàtic”
perquè de fet si diem “canvi”, en general és un
concepte positiu. I del que parlem no és d’un canvi, és
d’una amenaça existencial.
Alba Cabañas: L’Oriol ha mencionat que cal generar
emocions, no sé si hi estem tots d’acord. Jo veig que
actualment hi ha joves deprimits perquè no
veuen futur, o es deixa de tenir fills o parella
perquè no es veu futur pels fills. Compte amb les
emocions. Generar emocions pot resultar en l’emoció
positiva o la negativa i aquesta última pot portar
a la paràlisi i a la inacció, just el contrari del que
volem. En aquest sentit volem generar emocions
positives, entusiasme per formar part d’aquest
canvi que és il·lusionant. Aquí és on crec que hem
de fer l’esforç, perquè si continuem dibuixant aquest
paradigma de crisi, que és cert, ens imaginem un món
inhabitable. Aquesta és la pedagogia que se’ns ha fet
de la crisi climàtica i els educadors han d’anar amb
compte. Hem de ser capaços d’imaginar un món
il·lusionant, és aquí on trobarem l’energia per
tirar endavant. Si no ho fem així, portem a la
paràlisi.
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Jordi Vilardell: Jo pretenia ser il·lusionant amb la
meva metàfora de la metamorfosi. Hem de passar a
un altre estadi on passem a una societat col·laborativa, menys competitiva. Som egoistes però
col·laboratius. Els grans canvis de la humanitat els ha
fet gent que s’ha sacrificat per la seva societat. Crec
que ha de ser aquesta la il·lusió, de passar a una
societat basada en el coneixement i adaptada a
viure amb les dinàmiques del planeta Terra.
Oriol Marimon: Totalment d’acord amb el que diu
l’Alba. Hem de provocar emocions positives
i emocionants. Quan comentava que ens hem
equivocat sobre com fer la comunicació sobre el canvi
climàtic, penso que una de les parts on hem errat
és en utilitzar emocions negatives i fins i tot en
culpabilitzar. Quan culpabilitzes, la gent automàticament aixeca un mur. Connectar i emocionar
la gent per apropar-los les dades i aconseguir el canvi,
i sempre que es pugui des d’emocions positives, que
són molt més efectives a l’hora de generar canvis i
d’apropar contingut.
Anna Cabré: Estic totalment d’acord però en això
s’hi ha d’afegir urgència. No és una festa, és una
festa amb urgència. Hi ha gent que reacciona tipus
Greta Thunberg o com a mi em passa, que no em
paralitza sinó que em fa estar enfadada i em funciona.
Hi ha moltes persones diferents i s’ha de ser
empàtics. Els científics han de pensar cada col·
lectiu què vol o necessita.
Alba Cabañas: Un apunt sobre la rèplica que m’ha
fet en Jordi. Ell ha fet servir la paraula “sacrifici”. Si
alguna cosa no estem disposats a fer la ciutadania en general i aquesta generació que ve ara
són sacrificis. No som sacrificats com a societat. És
una paraula que hauríem de treure perquè justament
pot fer l’efecte contrari. A vegades tinc la sensació
que com el discurs és que anem cap a un món
pitjor, estan tots gaudint del pastís abans
d’entrar a règim. És només una reflexió, jo no soc
pedagoga ni científica però aquest discurs paralitza.
Jordi Vilardell: Matisant, tots els grans canvis de la
humanitat i totes les tradicions espirituals i polítiques
contemplen el sacrifici. Estem al final de tres dècades
de neoliberalisme radical on, des dels 90 fins ara
hem abocat molt més CO2 que en el segle i mig
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anterior. Estem en aquest segle de globalització, on
viatjar arreu del món és súper barat i ràpid, etc. Ens
costa entendre-ho per d’on venim, però hem d’entendre que al llarg dels segles les generacions s’han
sacrificat. Els pares i els avis se sacrifiquen pels fills.
En els moments greus de guerres, per exemple per
vèncer el nazisme va caldre un gran sacrifici. El que jo
intento enfocar és que aquest sacrifici ha de ser en
positiu, perquè el que volem és deixar aquesta civilització absurda que ens porta a una crisi existencial per
construir el que ja sabem que hem de fer. Hem d’entendre que tots son ecosistemes i que els humans no
som els reis de res, som només una espècie. Això ben
explicat és il·lusionant, perquè la natura ens guareix i
per això a la que se'ns permet sortir de les ciutats, ara
amb el COVID, s’omplen les muntanyes i les platges.
Hi ha estudis d’hospitals que indiquen que els malalts
que tenen finestres i veuen arbres o una simple foto
de boscos a l’habitació, tenen post-operatoris molt
més ràpids. Del que estem parlant és d’això, que la
nostra espècie s’adapti a viure al planeta Terra, un
planeta que està viu. Per mi això és súper il·lusionant,
encara que el sacrifici sigui que consumiré menys
benzina, menys objectes, menys carn vermella,
etc. És un sacrifici però amb molt de gust.
Lluís Torrent: Súper interessant aquest debat sobre
el sacrifici. Al xat també apunten si és necessari aquest
sacrifici o no, fins i tot per evitar la nostra extinció.
Altres apunten que aquest sacrifici no ha de ser necessàriament patiment.
Alba Cabañas: Un últim apunt, deia en Jordi que
els pares ens hem sacrificat pels fills i això és tradicional. La pregunta és, a quina generació li estem
demanant ara que se sacrifiqui per l’altre?
Probablement el que estem fent ara és un salt, estem
invertint la lògica, en el sentit que jo o tu hem viscut
com reis i reines i ara els demanem als petits, quan tradicionalment havia estat al revés, els demanem als que
venen enrere que se sacrifiquin i prescindeixin d’allò
que tu has gaudit perquè sinó pel futur no hi seran.
Estic completament d’acord amb el que dieu, però cal
que vigilem amb aquesta lògica perquè s’ha alterat la
dinàmica del sacrifici.
Jordi Vilardell: Jo crec que no s’ha alterat. Crec que
el sacrifici l’hem de fer sobretot els no joves. Ells
son els perjudicats, els que ja tenim una edat hem de
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ser els primers que hem de canviar. Després d’haver
passat la major part de la nostra vida en les
tres dècades en que s’ha cremat més benzina
no podem seguir així, perquè ara no estem parlant
d’un canvi a 2, 3 o 4 dècades vista, estem parlant d’un
canvi a 8 o 7 anys. Els informes cada vegada són més
contundents a afirmar que s’està accelerant tot més.
Per tant quan estem dient que el llindar de seguretat
potser el superem al 2030, és un pacte, però hi ha
molts estudis que parlen que potser serà l’any 2028.
O realment donem un cop de timó fort, que és
complex perquè es tracta de tota la societat
humana, i ens preparem de forma resilient per
una nova economia, noves ciutats, una nova forma
de menjar, una nova forma de mobilitzar-nos o no
té sentit. Des de fa anys en paral·lel a que els cotxes
cada vegada son més eficients en quant a consum
de benzina, les classes mitjanes i altes de tot
el planeta estan consumint vehicles SUV. Aquests
vehicles tenen un consum energètic que està malbaratant el que havíem aconseguit estalviar amb
l'eficiència de l’enginyeria. El que vull dir és que
hi ha una gran urgència i els que tenim més coneixements, tenim més responsabilitat. I és molt complicat,
jo no sé com comunicar-me amb els meus fills en
aquest tema, els hi dono tota la informació que puc,
de la manera menys estressant i il·luminant amb quin
és el futur on sembla que ens hem de dirigir.
Lluís Torrent: És molt complicat, però que això no
ens bloquegi. Busquem vies per avançar. Aquí n’heu
posat sobre la taula unes quantes i us ho agraeixo
molt, també pel debat súper enriquidor que ens ha
permès veure aquestes visions tan compatibles i a la
vegada contraposades.
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Dinàmica
deliberativa
A continuació els participants es van distribuir de
manera aleatòria en quatre sales, anomenades segons
com s’indiquen a la taula següent.
1. Entorn educatiu
https://app.klaxoon.com/join/K5VJKEU
Dinamitzador/a: Ana Romero
Suport: Paula Pérez
2. Espai veïnal
https://app.klaxoon.com/join/2ZFYAP2
Dinamitzador/a: Elena Forcada
Suport: Gonçal Luna
3. Entorn laboral
https://app.klaxoon.com/join/XJMBFEJ
Dinamitzador/a: Lluís Torrent
Suport: Anna Estella
4. Espai de consum
https://app.klaxoon.com/join/EBAMW25
Dinamitzador/a: Helena Barracó
Suport: Sílvia Albareda

La pregunta a respondre durant la dinàmica
deliberativa és:
Quines són les claus que permeten activar
l’acció? i les que permeten passar de l’acció
individual a l’acció col·lectiva?
Aquesta pregunta es va enfocar a quatre tipus de
públics o col·lectius, segons els seus graus de reactivitat/passivitat i a favor del canvi o reticents al canvi.
Aquests són els ecoestressats, els activistes, els
passius i els negacionistes. Per aquests perfils es va
demanar de proposar accions transformadores, missatges transformadors i estratègies en quatre entorns
diferents, que donen nom als grups de la dinàmica:
entorn educatiu, espai veïnal, entorn laboral i espai
de consum. Per cada grup es van obtenir les aportacions següents:
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1.
Entorn educatiu
Entorn educatiu
Tipus
d’aportació

Aportacions

Suports

Ecoestressats
Quines accions o missatges els poden fer anar més enllà de les accions individuals?
Missatge

És una oportunitat (la crisi climàtica)

2

Missatge

El futur pot ser millor si sabem canviar "bé": més qualitat d'aire, més biodiversitat…

2

Missatge

Encara hi som a temps

1

Missatge

Fem-ho per les generacions futures

1

Acció

Objectiu: - angoixa als Ecoestressats Crear un espai on compartir reptes que es
volen/poden assolir amb els interessos dels col·lectiu. I anar revisant com s'assoleixen
al llarg del curs de manera col·lectiva (amb la suma individual)

1

Estratègia

Crear una cooperativa per fer el centre més sostenible
(per exemple crear objectes amb material reciclat)

1

Estratègia

Facilitar a tothom eines per fer-nos més fàcil arribar als objectius
(ex: enbolcalls reutilitzables o carmanyoles per esmorzar i berenar)

0

Passius
Quines accions o missatges els poden activar?
Acció

Implicar-los en projectes de ciència ciutadana

2

Missatge

Ens hi va la salut.

1

Estratègia

Gamificar

1

Missatge

«Locura es hacer la misma cosa una y otra vez esperando obtener diferentes
resultados». Albert Einstein

0

Estratègia

Contagi emocional. Influència social. Que allò "eco" sigui quelcom desitjable
socialment.

0

Estratègia

Estratègies que fomentin la motivació extrínseca (concursos, premis, recompenses…).

0

Negacionistes
Quines accions o missatges els poden transformar
Acció

Dissenyar alguna acció on sigui absolutament imprescindible la seva implicació

2

Estratègia

Conèixer qui són i que els mou per evitar boicots. Res més...criteri "preventiu"

1

El grup de l’entorn escolar no va fer aportacions
sobre
col·lectiu
El grupelde
l’entornd’activistes.
escolar no va fer aportacions sobre el col·lectiu d’activistes.
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Conclusions
Finalment com a conclusions de l'entorn educatiu se'n
van extreure les següents:
Quina és la principal estratègia per induir l’acció
col·lectiva en aquest context de canvi?
• Reformular els missatges en clau positiva
• Posar imatges al futur que volem. Quin canvi volem?
compartir el canvi que volem per anar plegats en la
mateixa direcció. Imaginar el canvi.
• Tots som necessaris (fer sentir els passius
imprescindibles).
• Fer accions combinades entre escoles/centres educatius i empreses privades (treballadors i alumnes).
Potència ApS, treball per projectes…
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2. Espai veïnal

Espai veïnal
Tipus
d’aportació

Aportacions

Suports

Ecoestressats
Quines accions o missatges els poden fer anar més enllà de les accions individuals?
Acció

Informar sobre activismo, casos d éxito…

0

Acció

Mostrar les coses positives que aportem tots

0

Acció

Apropar-los recursos

0

Acció

“Keep Calm” i mira les coses positives, focalitza en objectius propers

0

Acció

Crear espais o grups per fer accions petites (o no) des de dinàmiques constructives i
lúdiques des de les cures mútues (tipus: educació en el lleure o horts autogestionats)

0

Missatge

Keep calm i focalitza't en una acció. No pots canviar-ho tot. Embolica't amb un/a
activista.

0

Missatge

Parla amb els veïns, amics del barri amb actitud no sectària

0

Activistes
Quines accions o missatges poder fer que arribin a més persones?
Acció

Relacionar temes ambientals amb temes socials

0

Acció

Preparar les festes veïnals/de carrer amb criteris de sostenibilitat.

0

Acció

Predicar amb l'exemple

0

Acció

Fer grups que vagin a diferents entitats del barri (centre cívic, AAVV…) per oferir actv.
ambientals

0

Acció

Apropar-se al infants del veïnat, plantar un escocell amb els infants.
Començar així una comunitat real i no simplement un grup de persones veïnes

0

Acció

Fer que els veïns coneguin les eines que milloren la sostenibilitat al barri
(on es troben els contenidors més propers, quan venen les deixalleries mòbils,
on poden preguntar com optimitzar la factura llum…)

0

Acció

aconseguir més activistes que facin coses

0

Estratègia

generar espais de grup per percebre de manera real les sinèrgies

0

Estratègia

Practicar i visibilitzar l'exemple

0

Passius
Quines accions o missatges els poden activar?
Acció

Marató energètica al bloc, reducció despeses d'escala

0

Acció

Dificultar les accions no ecològiques, posar mes fàcil les ecològiques

0

Acció

Explicar els efectes a nivell personal/individual de l'emergència climàtica en els propers anys

0

Acció

Buscar punts de trobada (ex. portes escoles) on se'ls informi de manera "divertida"

0
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Acció

Predicar amb l'exemple

0

Acció

Fer grups que vagin a diferents entitats del barri (centre cívic, AAVV…) per oferir actv.
ambientals

0

Apropar-se al infants del veïnat, plantar un escocell amb els infants.
Començar així una comunitat real i no simplement un grup de persones veïnes

0

Fer que els veïns coneguin les eines que milloren la sostenibilitat al barri
(on es troben els contenidors més propers, quan venen les deixalleries mòbils,
on poden preguntar com optimitzar la factura llum…)

0

aconseguir més activistes que facin coses

0
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Acció

Espai
Acció veïnal
Estratègia
Tipus
d’aportació
Estratègia

generar espais de grup per percebre de manera real les sinèrgies
Aportacions
Practicar i visibilitzar l'exemple

0
Suports
0

Ecoestressats
Passius
fer anar més enllà de les accions individuals?
Quines accions o missatges els poden activar?
Acció

Informarenergètica
sobre activismo,
d éxito…
Marató
al bloc,casos
reducció
despeses d'escala

0

Acció

Mostrar les
positives
que aportem
totsmes fàcil les ecològiques
Dificultar
lescoses
accions
no ecològiques,
posar

0

Acció

Explicar
els efectes
a nivell personal/individual de l'emergència climàtica en els propers anys
Apropar-los
recursos

0

Acció

“Keep Calm”
i mira
les coses
positives,
focalitza
en objectius
propers
Buscar
punts de
trobada
(ex. portes
escoles)
on se'ls
informi de
manera "divertida"

0

Acció

Crear espais
o grups per fer
accions petites
(oelno)
desde
depúblic
dinàmiques
constructives
adaptar
les metodologies
didàctiques
segons
tipus
a qui ens
adrecem i
lúdiques
des de les
cures
mútues
educació
(més
emocional,
més
formal,
més(tipus:
científica,
etc.) en el lleure o horts autogestionats)

0

Acció
Missatge
Missatge
Missatge

Keep calmfacilitar
i focalitza't en una acció. No pots
Explicar,
24 canviar-ho tot. Embolica't amb un/a
activista.
El mateix que els negacionistes...fer-ho et farà més feliç
Parla amb els veïns, amics del barri amb actitud no sectària

00
0
0

Activistes
Negacionistes
Quines accions o missatges poder fer que arribin a més persones?
Quines
missatgestemes
els poden
transformar
Acció accions oRelacionar
ambientals
amb temes socials

0

Acció

Educació
Ambiental
en la reunions
Preparar les
festes veïnals/de
carrerveïnals
amb criteris de sostenibilitat.

0

Acció

Donar-los
veul'exemple
per a que es vegi públicament que no tenen fonament
Predicar amb

0

Acció
Acció

Prescindir-ne?
seduir-los?
Fer grups que vagin
a diferents entitats del barri (centre cívic, AAVV…) per oferir actv.
ambientals
I el missatge per ells, crec que és més... és que canviar el món és millor que no fer-ho. És
més
"guay",alseràs
més
Apropar-se
infants
delfeliç.
veïnat, plantar un escocell amb els infants.
Començar així una comunitat real i no simplement un grup de persones veïnes
Com que no podem canviar-ho tot, l'estratègia inicial seria no fer-los massa cas. M'ha
agradat
el que
han
comentat
ponents
Fer que els
veïns
coneguin
lesels
eines
que milloren la sostenibilitat al barri
(on es troben els contenidors més propers, quan venen les deixalleries mòbils,
on poden preguntar com optimitzar la factura llum…)

0
0

Acció

aconseguir més activistes que facin coses

0

Estratègia

generar espais de grup per percebre de manera real les sinèrgies

0

Estratègia

Practicar i visibilitzar l'exemple

0

Missatge
Acció
Estratègia
Acció

0
0
0
0

Passius
Quines accions o missatges els poden activar?
Acció

Marató energètica al bloc, reducció despeses d'escala

0

Acció

Dificultar les accions no ecològiques, posar mes fàcil les ecològiques

0

Acció

Explicar els efectes a nivell personal/individual de l'emergència climàtica en els propers anys

0

Acció

Buscar punts de trobada (ex. portes escoles) on se'ls informi de manera "divertida"

0

24

Captura del panell del
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Conclusions
Finalment com a conclusions de l'entorn educatiu se'n
van extreure les següents:
Quina és la principal estratègia per induir l’acció
col·lectiva en aquest context de canvi?
Procés:
1. Relaxar-nos
2. Visibilitzar-nos i fer col·lectiu
3. Explicar
4. Facilitar i seduir
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3. Entorn laboral
Tipus
d’aportació

Aportacions

Suports

Ecoestressats
Quines accions o missatges els poden fer anar més enllà de les accions individuals?
Acció

Fomentar que comparteixin les seves històries de vida amb la població

5

Missatge

Les accions individuals són necessàries, imprescindibles, però insuficients.
Cal també fomentar l'acció col·lectiva, compartida

2

Acció

Invertir la teva energia i recursos en promoure canvis que tinguin abast ampli.
Per ex: participar en un projecte de llei d'un tema ambiental, formar part
d'alguna iniciativa ambiental

0

Acció

Que es presentin com a ecoestressats a les xarxes socials, potser fa pensar
en el tema a altres amics o followers que no són d'aquest arquetip

0

Acció

L'organització hauria de compartir com a valor social positiu ser ecoestressat
o activista

0

Acció

Incloure dins l'agenda de l'organització espais que combinin l'acció per la
sostenibilitat i el benestar i la cura de les persones treballadores

0

Acció

Crear i enrolar-los en espais per promoure accions col·laboratives conjuntes
a l'empresa o entitat

0

Activistes
Quines accions o missatges poder fer que arribin a més persones?
Missatge

Escolta activa per entendre altres posicions de persones amb un altre rol diferent

3

Estratègia

Combinar una narrativa local-global: posar en valor les realitats properes
(p.e. inundacions, onades de calor, episodis meteo extrems…)

3

Estratègia

Aprofitar com a doble oportunitat promoure el rol de prescriptores de
les persones activistes: és reconèixer la seva tasca i alhora involucrar-les
en projectes que s'estenen a més persones

1

Missatge

Promoure accions de recerca en xarxa

0

Missatge

No s'ha de defallir

0

Missatge

La crisi ambiental és planetària i la humanitat compartim el mateix vaixell (el planeta
Terra). Hem de remar junts en el mateix sentit per afrontar l'emergència climàtica.

0

Acció

L'organització hauria de compartir com a valor social positiu ser ecoestressat o
activista

0

Acció

Difondre les accions per xarxes socials d'abast lúdic

0

Acció

Reconèixer, valorar el seu esforç d'alguna manera

0

Passius
Quines accions o missatges els poden activar?
Missatge

Mostrar diferents maneres (graus, implicacions) d'actuar No tothom ha de col·laborar
de la mateixa forma

27

3

Estratègia

Aprofitar com a doble oportunitat promoure el rol de prescriptores de
les persones activistes: és reconèixer la seva tasca i alhora involucrar-les
en projectes que s'estenen a més persones

1

Missatge

Promoure accions de recerca en xarxa

0
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Missatge

No s'ha de defallir

0

Missatge

La crisi ambiental és planetària i la humanitat compartim el mateix vaixell (el planeta
Terra). Hem de remar junts en el mateix sentit per afrontar l'emergència climàtica.

0

Acció

L'organització hauria de compartir com a valor social positiu ser ecoestressat o
activista

0

Acció
Tipus
Acció
d’aportació

Difondre les accions per xarxes socials d'abast lúdic
Aportacions
Reconèixer, valorar el seu esforç d'alguna manera

0
Suports
0

Passius
Ecoestressats
Quines accions o missatges els poden activar?
fer anar més enllà de les accions individuals?
Acció
Missatge
Missatge
Estratègia
Acció
Acció
Acció
Acció
Acció
Missatge
Acció
Negacionistes

Mostrar
maneres (graus,
implicacions)
Nolatothom
ha de col·laborar
Fomentardiferents
que comparteixin
les seves
històries ded'actuar
vida amb
població
de la mateixa forma
Les accions individuals són necessàries, imprescindibles, però insuficients.
Posar
en valor
la seval'acció
acció encara
que compartida
sigui petita, en termes de millora.
Cal també
fomentar
col·lectiva,
Afavorir la seva implicació progressiva: d'acció més pautada a més empoderament
Invertir la teva energia i recursos en promoure canvis que tinguin abast ampli.
Impulsar
accions de
per col·laborar
Per ex: participar
en grup
un projecte
de llei d'un
27 tema ambiental, formar part
d'alguna iniciativa ambiental
Valorar molt el seu avanç i oferir-los idees per fer un pas més enllà
Que es presentin com a ecoestressats a les xarxes socials, potser fa pensar
Fomentar-los
propostes
no comporten
sacrifici.
Perarquetip
ex: posar en valor t
en el tema a altres
amicsque
o followers
que nounsón
d'aquest
urisme sostenible, alimentació slow, hàbits sans (menys consum en general..)
L'organització hauria de compartir com a valor social positiu ser ecoestressat
El
canvi ja l'estem patint, i anirà a més. De veritat no pots fer res per posar
o activista
el teu gra de sorra?
Incloure dins l'agenda de l'organització espais que combinin l'acció per la
sostenibilitat i el benestar i la cura de les persones treballadores

Quines accions o missatges
els poden
transformar
Crear i enrolar-los
en espais
per promoure accions col·laboratives conjuntes
Acció
aContraposar
l'empresa oels
entitat
seus arguments amb el que pensen/com actuen els seus fills/es
Acció
(que se suposa han rebut una educació ambiental)
Activistes
Missatge
Donar dadespoder
reals per
desactivar
negacionistes.
Quines accions o missatges
fer que
arribinelsaseus
mésmissatges
persones?
Missatge
Estratègia
Missatge
Missatge
Estratègia
Missatge
Missatge
Missatge
Missatge

35
2
1
10
0
0
0
0
0
0
0
2
2

El
missatge
deper
benestar,
de altres
tranquil·litat,
dede
serenitat
que
aporta
el fetroldediferent
remar
Escolta
activa
entendre
posicions
persones
amb
un altre
a favor del canvi ambiental.
Combinar una narrativa local-global: posar en valor les realitats properes
Apel•lar
als seus valors
des
punt
de vista
egoïsta.
Per exemple: fes-ho pel
(p.e. inundacions,
onades
ded'un
calor,
episodis
meteo
extrems…)
benestar dels teus fills.
Aprofitar com a doble oportunitat promoure el rol de prescriptores de
Tocar-los
la fibra
amb allò
que més els
la ifamília,
fills, els diners...
les persones
activistes:
és reconèixer
la importa:
seva tasca
alhora els
involucrar-les
en
projectes
que
s'estenen
a
més
persones
Primer caldran canvis normatius. I després que s'acompanyin amb accions

13

educació/sensibilització
Promoure accions de recerca en xarxa

0
0

Buscar
o aspectes d'acord per evitar confrontació
No s'hapunts
de defallir

00

3
1
11

Acció
Acció

Educar
mica enés
mica
i "d'amagatotis",
no de
manera explícita.
gaudeixin
La crisi de
ambiental
planetària
i la humanitat
compartim
el mateixQue
vaixell
(el planeta
d'experiències
on no
s'hoper
esperen.
Perl'emergència
exemple: que
trobin
Terra). Hem degratificants
remar juntsen
enespais
el mateix
sentit
afrontar
climàtica.
deliciós un càtering d'empresa amb criteris de sostenibilitat.
L'organització hauria de compartir com a valor social positiu ser ecoestressat o
Només
activistase'ls pot moure amb incentius potents o sancions potents.

Acció

Difondre les accions per xarxes socials d'abast lúdic

0

Acció

Reconèixer, valorar el seu esforç d'alguna manera

0

Missatge
Estratègia

00
00

Passius
Quines accions o missatges els poden activar?
Missatge

Mostrar diferents maneres (graus, implicacions) d'actuar No tothom ha de col·laborar
de la mateixa forma

27
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Conclusions
Finalment com a conclusions d’aquest grup se'n van
extreure les següents:
Quina és la principal estratègia per induir l’acció
col·lectiva en aquest context de canvi?
• No centrar-se tant en el rol de treballador / usuari
(el costat de la demanda) i posar en valor el poder
de canvi positiu que té l'organització (el costat de
l'oferta)
• Combinar una narrativa local-global i combinada
(biodiversitat i clima): posar en valor les realitats
properes (p.e. inundacions, onades de calor, episodis
meteo extrems, etc.)

• Posar en valor accions beneficioses a diverents nivells
(p.e. treball a casa, dieta del menjador)
• Crear espais de trobada i compartir experiències per
anar fent "efecte contagi"
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4. Espai de consum

Espai de consum
Tipus
d’aportació

Aportacions

Suports

Ecoestressats
Quines accions o missatges els poden fer anar més enllà de les accions individuals?
Acció

Implantar sistemes de distribució sostenible de productes del comerç local a nivell
municipal

1

Acció

Servei de guarderia durant les reunions, sessions, assambleas…

1

Acció

Ecoestressats necessiten facilitats (transport públic molt més eficient, cosum
de proximitat més fàcil…)

1

Missatge

Ecoestressats i ecoesestrassades, unim-nos!

1

Missatge

Tot és un procés complexo i cadascú vaig al seu ritme.
El canvi és poc a poc i s'ha de respectar el procés

0

Acció

Cooperatives facin repesca d'ecoestressats: contacontes pels petits
mentre pares/mares compren

0

Activistes
Quines accions o missatges poder fer que arribin a més persones?
Acció

Més suport a les idees, acceleradores. Ajudar als activistes,
que tenen les eines i el temps per fer coses

2

Acció

Campanyes a tik tok de joves activistes sobre recuperació de roba
(tallers de costura al barri en comunitat)

1

Estratègia

Donar més visibilitat als activistes, com a "influencers" ambientals per als passius

1

Acció

Crear "patrulles" de que ens llegeixin i interpretin l'etiquetat de determinats
productes a les grans superfícies

0

Acció

Vincular experiències, perfils i moviments per potenciar resultats

0

Missatge

Donar a conèixer les experiències i accions que es fan...tipus projectes residu zero…

0

Passius
Quines accions o missatges els poden activar?
Estratègia

Sector tèxtil, molt important a nivell global: caldria una estratègia clara de
"reducció del consum de tèxtil" (encara que xoqui frontalment amb els sectors
econòmics globalitzats)

3

Acció

Són activistes en algun altre àmbit? Buscar interseccionalitat

3

Missatge

A nivell alimentari, relacionar aliments de proximitat amb salut i amb qualitat (bon
sabor, olor…)

2

Acció

Etiquetatge de milles de carboni, m2 de terra, litres aigua…

1

Acció

Proposar canvis puntuals i valorar esforç...comprar un cop al mes al mercat de pagès
en lloc de grans superfícies… i premiar-ho d'alguna forma…

1
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Acció

Quines xarxes socials segueixen? Influencers en temes de planeta.
Exemple: earthrise.studio

1

Acció

Potenciar missatges i etiquetatge dels productes (l'exemple del senador i metge xilè)

0

Acció

Hort urbans, tallers per arreglar bicicletes, sabates…

0

Acció

sèrie de Netflix amb joves que introdueixin missatge consum responsable

0

Acció

personatge popular que explica la seva experiència vital (tele5 Rociíto ;-)

0

Acció

Donar accessibilitat a la informació sobre el Consum. Taules, imatges, llenguatge fàcil

0

Missatge

les accions i les decisions individuals sostenibles són utils encara que invisibles

0

Missatge

Si et fa mandra, és bon senyal: cal actuar

0

Missatge

Que sentin que amb les seves petites accions ja estan formant part del canvi.
Reconeixement de les accions i reforçar aquestes accions positives

0

Negacionistes
Quines accions o missatges els poden transformar
Estratègia

Rebatre les idees negacionistes amb missatges constants procedents del món científic

3

Missatge

Els negacionites no existiu, sols sou fruit d'una estratègia de desinformació

3

Missatge

quantificar el valor de petits canvis...bosses de plàstics, envasos d'un sol ús…

1

Missatge

Visibilitzar els impactes negatius en la seva vida de les seves accions.
Que caiguin en contradiccions

1

Missatge

El sobreconsumisme/desaprofitament com a una qüestió molt negativa
i socialment mal vista. Pressionar més des de la societat

0

Missatge

No esborris del records el que van fer els teus avis per tu

0

Acció

Negacionistes n'hi ha pocs a Catalunya, i està molt associat a un estatus econòmic.
Escoles molt importants aquí

0

Acció

Mercadillos de roba de 2a mà gratuïta a canvi de col·laborar en campanya informativa
o respondre enquesta o portar un díptic a un veí o company de classe

0
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Conclusions
Finalment com a conclusions d’aquest grup se'n van
extreure les següents:
Quina és la principal estratègia per induir l’acció
col·lectiva en aquest context de canvi?
• Fer participar a tothom
• Quin és el problema que es troben les persones?
Cal estudiar què és el que activa el canvi. Cal recerca
científica sobre el tema
• Cal traslladar el missatge que com a consumidors/
es tenim molt de poder de canvi. La forma en què
consumim determina la nostra petjada. Gran part
de la gent no n'és conscient
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Posada
en comú
1. Espai veïnal
Dinamitzador/a: Elena Forcada
Suport: Gonçal Luna
Si ens centrem en l’estratègia final que hem intentat
definir, hem arribat a la conclusió que ens servia per
a tots. Primer de tot cal relaxar-nos, arran del que
havíem trobat amb els ecoestressats, amb els que
alguns de nosaltres ens identificàvem. Amb ells ha
sortit donar-los recursos, mostrar-los les coses de
forma positiva i per tant parlar amb els amics i amb els
veïns per poder posar projectes concrets que se sentin
capaços de fer. Segon, visibilitzar-nos i fer col·lectiu i
això ens lliga amb els activistes, hem d’intentar potenciar-los més i generar espais de trobada com perquè
se sentin tots identificats i ens serveixin de punt de
llança per a que els altres hi vagin darrere i per tant
acabar-los de recolzar per visibilitzar exemples.
Quan hem passat a la part de baix, amb els passius
ha sortit, com a la ponència, que cal posar-los-hi fàcil.
També ha sortit que potser no actuen perquè aquesta
part de matisos més rigorosos no els acaben de tenir
integrats, o no els escolten o no els importa. Per tant
ha sortit transmetre’ls aquesta urgència i dir-los que
seran més feliços i que són capaços de canviar, com ja
hi ha gent que ho ha fet i per tant les figures d’ecoestressats i activistes ens ho ensenyen. Al col·lectiu de
passius cal que els visibilitzem i posem a l’abast llocs
on poder-se afegir.
Evidentment els negacionistes esperem que siguin
el mínim després de fer tot aquest esforç. No és que
haguem prescindit d’ells, com a optimistes i educadors
ambientals no ens volem deixar res, però és cert que
prou feina tindrem amb els altres. Hi ha moltíssimes
coses a fer per generar els passos previs (desestressar, visibilitzar i explicar) com per pescar algun
negacionista.
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2. Entorn laboral
Dinamitzador/a: Lluís Torrent
Suport: Anna Estella
En aquest grup hi havia cert protagonisme en el debat
del públic negacionista. Hem començat el treball
parlant que costava centrar-se en l’entorn laboral
perquè justament el nostre és molt pro-ambiental,
llavors havíem de fer un efecte extrapolador. Un
dels mecanismes que hem adoptat era imaginar un
dinar familiar, on es veu que hi ha força presència de
negacionistes.
En termes generals s’ha plantejat el debat sobre què
fer amb els negacionistes. S’ha fet referència al que
comentava l’Anna Cabré dels ordres de magnitud.
Amb els negacionistes s’ha d’entendre molt bé quin és
el seu ordre de magnitud, són realment pocs i petits
i no se’ls ha de donar més impacte del que realment
tenen. Seguíem però amb el dubte de si es pot
dialogar amb un negacionista o quina estratègia s’ha
d’adoptar. A les respostes es veu un intent d’empatia,
un grup que té ganes de convèncer paulatinament
posant l’èmfasi en els fills, en coses que els interessen
encara que sigui de forma egoista. Aquí es veu una
possibilitat de treballar-ho.
En quant als ecoestressats i els activistes, dels activistes s’ha dit que clarament s’ha de potenciar el seu
rol prescriptor i exemplificador i al mateix temps els
ecoestressats poden fer-ne difusió perquè fins i tot
així ja poden crear un efecte sobre altres amb el seu
ecoestrès. Encara que sigui una acció individual ja
és exemplificador per sí al seu entorn, per exemple
al laboral. Un exemple que dèiem d’estratègia era
crear espais de comunicació o de trobada per poder
compartir aquestes inquietuds i que hi hagi un efecte
contagi.
Curiosament en el cas dels passius hi ha hagut una
mica més d’activitat en aquest sentit. Es parlava
d’aquest efecte progressiu, que difícilment els convencerem a la primera però que hem de fer accions
progressives a la feina i, com deia l’Oriol a la ponència,
abogar pel discurs de la comoditat i el pragmatisme.
Per tant, potenciar a la feina allò que té multibenefici, per exemple treballar des de casa, és còmode i
pel medi ambient té múltiples beneficis, o un altre
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exemple, canviar la dieta del menjador o cantina,
beneficiós per la salut i pel clima.
Per últim hem fet un debat a doble nivell sobre la
narrativa. Quant d’important és parlar de global i de
local? És important combinar les dues coses, mostrar
efectes globals però també locals. Finalment discutíem
si és útil combinar narratives de diferents crisis o si
poden confondre més a la gent. Valoràvem que val la
pena anar-s'hi aproximant paulatinament però que
és complex i no està molt clar com ho fem, però que
s’hauria d’anar abordant.

Pel que fa als passius la reflexió s’ha centrat molt en
quins canals utilitzen, quines fonts d’informació i
hem parlat per exemple de quin personatge de Tele5
podria ser prescriptor o es podria activar perquè
arribaria a molta gent, però també una sèrie de
Netflix per a joves que inclogui missatges de consum
responsable o de canvi climàtic sense ser una sèrie
sobre el col·lapse. En alguna sèrie famosa introduir de
forma col·lateral o indirecta el discurs o les reflexions
que s’estan fent aquí. També a les xarxes socials que
segueixen, introduir missatges, ja no de “compra
ecològic” sinó de “no compris”.

3. Espai de consum

En quant a estratègia s’ha apuntat que cal traslladar el
missatge que com a consumidors tenim molt poder de
canvi i això és empoderador i no tothom n’és conscient
del poder que té l’opció de compra. Cal veure com ho
podem transmetre. També hem parlat de la manera
de fer participar a tothom, de captar també quin és
el relat de tota aquesta gent que no té opcions de
compra responsables, saber quin és el seu missatge,
si és purament econòmic o hi ha altres motivacions.
Després també ens deia l’Anna Cabré al nostre grup
que faltava recerca científica per saber quins eren
els problemes que es trobava aquesta gent a l’hora
de portar a la pràctica les seves opcions de consum
responsable i també de què és el que activa realment
el canvi en aquestes persones.

Dinamitzador/a: Helena Barracó
Suport: Sílvia Albareda
En el context dels espais de consum, un dels primers
reptes que trobem és que els diferents perfils no es
troben en un espai de consum massa comú, des de
l’activista que estaria en una cooperativa de consum
fins al negacionista que aniria a una gran superfície
a comprar amb el cotxe i com més plàstic millor. Es
tracta més aviat de decisions individuals i cadascuna
amb el seu context.
Ens hem centrat bastant en els ecoestressats i els
passius a l’hora de repassar les accions perquè no
donava temps a totes i compartim moltes de les reflexions que ja heu fet.
Ens identificàvem moltes també com a ecoestressades
o ecoestressats i el missatge és de facilitar-ho tot al
màxim i també de la importància que una petita acció
ja té molt de valor per ella mateixa. Els ecoestressats
també són prescriptors de les seves accions tot i que
a vegades la coherència s'intenta i no sempre s’aconsegueix a les opcions de compra. Posàvem molt en
valor que pel simple fet de tenir una opció de compra
i el client orientat en la bona direcció ja estàs fent de
prescriptor. Això servia tant pels ecoestressats com
pels passius però sobretot pels primers.
També ha sortit el missatge de facilitar-ho al màxim,
pels ecoestressats. Des d’oferir serveis de guarderia,
facilitar el transport o fins i tot cooperatives que
poguessin fer repesca d’ecoestressats, pensant de
quina manera podrien facilitar aquests nous hàbits de
consum.

4. Entorn educatiu
Dinamitzador/a: Ana Romero
Suport: Paula Pérez
Nosaltres érem un grup petit i ens hem centrat, per
una qüestió de temps en els ecoestressats i en els
passius, tot i que també hem tocat els negacionistes,
un grup que semblava que no calia però al final
sembla que sí.
En quant als ecoestressats han sortit accions com posar
en valor el que fan per disminuir aquesta sensació de
sobre-pressió que a vegades pot conduir a la frustració. En el sentit que al posar-les en valor també puguin
ser més fàcilment replicables i exemplificadores, ja que
els ecoestressats també poden ser receptors. També
hem insistit en veure la situació de crisi climàtica com
una oportunitat de canvi cap a millor i en fer-ho
pensant en les generacions futures.
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En quant als passius hem apuntat estratègies vinculades a millorar la motivació extrínseca, vinculades a
recompenses, a concursos, a premis, fer servir estratègies de gamificació. També la importància del contagi
emocional i social, de fer que allò que és “eco” sigui
desitjable socialment i tingui un valor. Aquí “eco” no
es refereix a una etiqueta concreta sinó que és una
manera de parlar de certes pautes o productes que
serien eco-socialment més responsables o sostenibles.
També s’ha parlat com a accions transformadores dels
projectes de ciència ciutadana i en quant als missatges
de salut, buscant elements que ens interessen als
passius i els creï inquietuds.
A la part d’estratègies hem intentat recollir el que
era essencial, estratègies, missatges o accions. Hem
parlat molt de la importància de posar imatges en
aquest futur, en aquest canvi per aquestes persones
passives sobretot per a que puguin imaginar el canvi,
veure’l i concretar-lo. En el nostre àmbit que podria
ser un centre educatiu o una escola és fàcil si la gent
imagina quin tipus d’escola vol ser, actuar de manera
organitzada, sentir-se part i treballar d’una manera
cooperativa i alineada. Això també es podria aplicar
en general, posar imatges ajuda a caminar cap a
aquest objectiu.
Després també pels passius però també pels negacionistes és important buscar amb quines accions aquestes persones són necessàries i imprescindibles i n’han
de ser part. D’alguna manera que no se’n puguin
desvincular. No hem arribat a concretar exemples però
pensàvem que segur que n’hi ha, d’accions on no es
poden despenjar perquè tenen fills o qualsevol altre
tipus de vinculació.
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Cloenda i
propers passos

Helena Barracó, Ajuntament de Barcelona
Agrair-vos a tots la vostra presència, aportacions
i participació en aquesta jornada, que ha estat
súper interessant. Recordar-vos que avui era la sisena
jornada però que tenim la última jornada del
Congrés Nacional d’Educació Ambiental que
serà al novembre. Encara estem amb el comitè
organitzador pensant com serà, tan de bo que pugui
ser presencial.
En aquesta última sessió tindrem les conclusions
de totes les sessions del CNEA 2020-2021 i
apuntarem com avançarem en la nova Estratègia
Catalana d’Educació Ambiental que és un dels
objectius que hem anat seguint amb totes les sessions.
Trobareu tota la informació d’aquesta sessió i de
les precedents i de la trobada final a la web del
congrés www.cnea.cat. Desitjar-vos que tingueu unes
bones vacances, que descansem i ens relaxem sobretot
els ecoestressats i ecoestressades, que n’hi ha molts
avui aquí i que continuarem treballant tots plegats.
Res més, moltes gràcies.
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Annex 1.
Recull de piulades
de @cnea_cat
durant la sessió
La sessió va ser retransmesa via la xarxa social de
Twitter per part del compte del Congrés, @cnea_cat.
A continuació es relacionen totes les piulades enviades
durant la sessió i prèviament.
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MIRADES PER AL FUTUR

CONCLUSIONS

CNEA 2020/21 Mirades per al futur. Conclusions

Objectius
Mirades per al futur: Conclusions
Vídeo consultable aquí i al web cnea.cat
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Benvinguda
institucional

Exposar un resum del contingut de les sessions del
II Congrés Nacional d’Educació Ambiental 2020-2021
• Compartir les principals conclusions extretes al
llarg de les sessions del Congrés.
• Deixar constància dels principals reptes per al
futur en educació ambiental.
• Valorar l’experiència del Congrés per a participants
i ponents.

Programa
17:00 Benvinguda
Eloi Badia, Ajuntament de Barcelona i AMB
17:10 B
 alanç de la participació al CNEA
Xavi Sabaté, secretaria del procés participatiu
del CNEA
17:20 Taula rodona: què ens enduem,
del Congrés?
Modera: Josep Planas
Amb: Irene Cervera, Ana Romero, Arnau Amat,
Carles Castell, Lluís Torrent
18:20 V
 aloració de les conclusions
Teresa Franquesa
18:40 L
 ectura de la Declaració del segon
Congrés Nacional d’Educació Ambiental
Bea Ramírez, Narcís Vicens, Núria Roca,
Gonçal Luna
18:50 Cloenda
Anna Barnadas, Secretària d’Acció Climàtica
de la Generalitat de Catalunya
19:00 Fi de la sessió

Eloi Badia, Regidor d'Emergència Climàtica i Transició
Ecològica, Ajuntament de Barcelona i Vice-president
d’Ecologia de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
Eloi Badia va donar la benvinguda a la 7a i última
sessió del 2n Congrés Nacional d’Educació
Ambiental, que s’ha estat realitzant des del novembre de l’any 2020 en format virtual.
Eloi Badia va parlar no només com Regidor d’emergència climàtica i transició ecològica de l’Ajuntament
de Barcelona i com a Vice-president d’Ecologia de
l’Àrea Metropolitana de Barcelona, sinó en nom de
totes les altres institucions que formen part de la
Comissió organitzadora d’aquesta segona edició:
Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya,
Societat Catalana d’Educació Ambiental (SCEA),
Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona)
i Universitat de Barcelona (UB).
El Congrés Nacional d’Educació Ambiental vol
identificar les claus que permeten passar de l’acció
individual a la transformació col·lectiva per tal
de transicionar cap a una societat que pugui
progressar tenint en compte el límits planetaris.
I s’ha anat aprofundint en quins són els mecanismes
que ens capaciten per a l’acció transformadora.
El regidor va tenir l’oportunitat d’anar a la COP26 de
Glasgow i la primera impressió que va transmetre i
que havia exposat la comunitat científica és que els
esforços i compromisos actuals adquirits a París, no
són suficients. Es va començar a plantejar si s’havia
d’establir un objectiu menys ambiciós, una pujada de
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2ºC enlloc d’1,5, on ja estaríem parlant d’una catàstrofe ambiental. En aquest sentit es va reivindicar molt
de mantenir l’1’5ºC, la no renuncia a aquest objectiu
es veu com un aspecte positiu. En aquest sentit la
declaració de Glasgow interpel·la als països més emissors per a que presentin nous plans més ambiciosos,
ja que els actuals auguren escenaris sobre els 2,7ºC
amb les dades declarades pels Estats. En aquesta línia
s’interpel·la a elements de transparència que cal tenir
en compte per fer les previsions més realistes.
Es veu amb preocupació l’escenari que ha sortit de
Glasgow, però es manté l’esperança que és possible. Per això cal estar atents a aquests nous compromisos que han d’emprendre els Estats participants. En
aquest sentit, un element molt positiu va ser el retorn
dels Estats Units a la Cimera i el missatge conjunt de
voler arribar a acords amb la Xina.
La declaració per primera vegada ha posat el focus
en els combustibles fòssils. Es comença a parlar
clarament de la no subvenció d’indústries com la
del carbó. Finalment es va apostar per la reducció,
tot i això, es va veure la voluntat de molts estats
predisposats a legislar per acompanyar el procés de
desincentivació de l’ús de combustibles fòssils. Caldrà
veure a la Cimera de l’any vinent si aquesta aposta es
materialitza en la declaració.
Les polítiques que avui en dia s’estan redactant
són les que han de revertir aquesta situació,
amb l’horitzó molt proper, al 2030. D’altra banda cal
desenvolupar ja eines i instruments per a l’adaptació
als processos i impactes del canvi climàtic que ja no
són reversibles.
Un element molt important és que els països en via
de desenvolupament situen molts dels danys o
episodis climàtics extrems en els seus territoris,
mentre que no són els principals responsables de les
emissions, ni tenen els recursos suficients per adaptar-se als impactes climàtics. En aquest sentit, mentre
els països del sud global no puguin reduir les seves
emissions, demanden poder adoptar polítiques de
resiliència front aquestes conseqüències del canvi
climàtic que ja estan vivint.
A Glasgow s’ha posat sobre la taula com n’és d’important accelerar l’acció climàtica, i com l’administració té
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la responsabilitat de liderar i facilitar canvis i l’educació ambiental és una eina fonamental. Congressos
com aquest ajuden a tenir perspectiva de manera
col·lectiva i agafar forces per seguir treballant. Només
tenim 10 anys claus per actuar, per despertar consciències i per apoderar per l’acció.

Balanç de
la participació
al CNEA

Xavi Sabaté, secretaria del procés participatiu
del CNEA
Xavier Sabaté va agrair el resum de la COP 26 fet per
Eloi Badia, així com la participació dels assistents a
la sessió i va ressaltar el bon funcionament d’un
congrés atípic, en una situació global també atípica.
Com a secretaria de participació del CNEA, va fer un
repàs dels temes tractats i les sessions realitzades en el marc del Congrés Nacional d’Educació
Ambiental 2020-2021.
El Congrés va iniciar un 26 de novembre amb una
sessió inaugural amb la reflexió de 3 grans professionals: Teresa Franquesa, Pablo Meira i Paco Heras. De
gener a juliol es van dur a terme sessions mensuals
abordant les mirades per a la transformació i les
mirades per a l’emergència. Finalment la present
sessió conclou el CNEA 2020-2021.
El Congrés ha pogut abordar en diverses taules
rodones i aportacions les mirades de diversos
col·lectius així com tractar diferents temàtiques
urgents.
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També es va reconèixer el gran paper dels 25 ponents
participants al congrés, així com les 43 persones
que han estat donant suport en l’organització
de cada sessió. La col·laboració entre totes aquestes
persones és el que ha permès el desenvolupament del
Congrés.
25 ponents implicats
43 persones donant suport / 11 grups de WhatsApp

A nivell participatiu, va destacar la diversitat i gran
implicació de la comissió organitzativa, integrada
per 20 persones de 7 organitzacions. També va
agrair la implicació de la comissió assessora i els diversos suports.
Qui l'ha organitzat?
Més de 20 persones de la comissió organitzativa de:
• GeneraIitat de CataIunya
• Diputació de Barcelona
• Ajuntament de Barcelona
• Àrea Metropolitana de Barcelona
• Universitat de Barcelona
• Universitat Internacional de Catalunya
(UIC Barcelona)
• Societat Catalana d'Educació Ambiental
(SCEA)
1 una comissió assessora formada per 25 experts
i expertes.
1 un suport de secretaria tècnica i de procés de
participació.
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No es podria haver realitzat tampoc el congrés sense
els participants, entre els quals es compten
més de 500 participants únics, que han anat assistint a una o altra sessió i més de 1.000 assistents
totals.

Ressa una gran participació per part de l’administració pública, amb també una gran quantitat de
persones d’entitats i del sector privat. Amb molts
perfils diversos.
Perfil de participants

Dades de participacio (7 sessions)
1.010 assistens totals / 536 participants únics

Novembre
Inaugugació
Gener
Sessió inicial
Febrer
Professió

Assistents finals

Assistents finals

Juliol
Clima

Maig
Abril
Biodiversitat Reptes pedagògics

Assistents finals

Març
Recerca

Inscrits
Assistents finals

376
262

Visionat video

897

Inscrits

254
195

Visionat video

118

Inscrits

204
127

Visionat video

91

Inscrits

141
96
78

Visionat video

181

Inscrits

169

Assistents finals

151

Visionat video

171

Inscrits
105

Assistents finals

88

Visionat video

76

Inscrits

56

Assistents finals

69

Visionat video
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Un dels avantatges de la virtualitat del congrés ha
estat permetre que persones d’arreu del territori
poguessin connectar-se de manera regular. La
majoria són persones de l’àrea de Barcelona,
però també s’han connectat persones de tota
Catalunya, d’Espanya i fins i tot s’han connectat
persones des d’altres parts del món. Es va valorar
aquest fet com un aspecte molt positiu.
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Taula rodona:
què ens enduem,
del Congrés?

Des d'on ens hem connectat?

Josep Planas, Subdirector General d’Informació i
Foment de la Sostenibilitat. Departament d’Acció
Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Generalitat
de Catalunya.
En Josep Planas va ser l’encarregat de moderar la taula
rodona sobre les conclusions extretes de les diverses
sessions del Congrés.
Va destacar el doble objectiu de la última taula
rodona d’aquest Congrés:
• Mostrar les principals conclusions del II CNEA, a
partir de les aportacions més rellevants que ens
ha deixat cada sessió.
• Deixar constància dels principals reptes de futur
que ens deixa aquest Congrés.
En aquest marc, es va convidar a un ponent de cada
sessió per a ser el representant i exposar-ne un breu
resum de les conclusions i aprenentatges extrets:
La professió
Irene Cervera
Professional independent. Membre de la secretaria
tècnica de la Societat Catalana d’Educació Ambiental
(SCEA)
De la recerca a l’acció transformació
Ana Romero
Cap del Departament de Canvi Climàtic i
Sensibilització Ambiental de l’Àrea Metropolitana
de Barcelona.
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Els reptes pedagògics
Arnau Amat
Professor del Departament de Didàctica de les Arts i
les Ciències. UVic – UCC
La crisi de la biodiversitat
Carles Castell
Doctor en ecologia. Àrea d’Acció Climàtica. Diputació
de Barcelona.
El repte del clima i la cultura de la sostenibilitat
Lluís Torrent
Consultor en canvi climàtic. Director d’United
Explanations
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Quins han estat els
principals elements de
diagnosi de cadascun
dels àmbits que hem
abordat en aquest
Congrés, i alhora,
expliqueu-nos amb
quin ambient i motivació
dels participants us
vau trobar?
a) Lluís Torrent: l’emergència climàtica
A la sessió sobre l’emergència climàtica es va aportar
la visió sobre el tema des de diferents sectors com
aposta interessant del Congrés. Torrent va ressaltar
l’ambient constructiu i la diversitat d’opinions i
visions que hi va haver a la sessió. El debat va resultar
enriquidor i va haver un fort nivell de compromís
i motivació.

Tot seguit es va demanar als ponents que responguessin a la pregunta:

Es van destacar també certs punts o conclusions:
• Necessitat de treballar una visió ecosistèmica i
urgent (relació amb salut)
•B
 aixa transversalitat del canvi climàtic. Àmbits
com el laboral, universitats, escoles de negocis…
encara tenen potencial comunicatiu
•F
 ake news, falta profunditat en informació i comunicació veraç
•P
 erill del derrotisme i la culpabilització del
sector econòmic, falta empatia per treballar
conjuntament
• Inconsistència entre el discurs i les accions en
diferents esferes, sobretot en la política
•C
 ontaminar encara és massa fàcil i còmode,
cal posar-hi incomoditats

b) Carles Castell: la biodiversitat
La sessió va iniciar amb la conferència d’Eudald
Carbonell que va oferir una primera part de debat
més abstracte. Es va aterrar amb la participació dels
assistents en una taula de debat sobre la crisi de la
biodiversitat. Hi va haver molt de consens sobre que
no es té prou en compte la biodiversitat i que cal
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situar la crisi de biodiversitat al centre de la crisi ecològica i climàtica global així com al centre de les accions i
propostes de l’educació ambiental.
Se segueix tenint en compte els aspectes estètics –la
bellesa de la biodiversitat– o ètics de la crisi –no tenim
dret a deixar un planeta empobrit a les pròximes
generacions–, però cada vegada més es posa de
manifest la importància dels aspectes més “egoistes”
i relacionats amb les necessitats bàsiques que tenim
com a espècie– beneficis de la biodiversitat per a
la salut i la supervivència.
S’està focalitzant cada vegada més en la biodiversitat propera, per treballar millor des de la raó –
entendre millor els beneficis de la biodiversitat - i des
de l’emoció, en espais on desenvolupar vincles amb
el territori i experiències vivencials.
Finalment va sorgir la necessitat d’apropar les persones a la natura per tenir experiències vivencials
contraposada al problema de la sobrefreqüentació
d’espais naturals i la degradació que aquesta pot
comportar. L’educació ambiental té la possibilitat
d’ajudar en aquest sentit a posar en valor aquests
espais, a minimitzar els impactes i a maximitzar
els beneficis que ens pot aportar la natura.

c) Ana Romero: La recerca
La sessió de recerca va ser portada per les universitats que integren l’organització del Congrés, la
Universitat de Barcelona i la Universitat Internacional
de Catalunya. Gran part dels assistents no provenien
de la recerca i hi havia un cert desconeixement
de l’àmbit de la recerca en profunditat així com molt
d’interès per escoltar les ponències.
Es va destacar de la sessió:
• La necessitat de més recerca en educació ambiental. Cal una recerca molt pràctica o aplicada i en
col·laboració i vincle constant amb professionals i
entitats del sector.
• La comunicació i divulgació de la ciència,
que ha de ser rigorosa però entenedora. Cal
buscar espais de trobada entre recerca i educació
ambiental.
• La importància de la recerca conjunta amb la
societat, amb l’exemple de la ciència ciutadana.
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Els participants com a actors principals del procés
transformador, on se sentin part del problema i de
la solució.

d) Arnau Amat: Els reptes pedagògics
La sessió de reptes pedagògics va ser una de les més
participades, amb molta diversitat d’actors i amb la
presència de molts centres educatius. Els debats van
ser molt rics, avaluant l’estat actual i noves metodologies i estratègies orientades al futur. Es va agrair el
paper de Mariona Espinet i Neus Sanmartí que van
resumir el contingut de la sessió al final de la mateixa.
Es va destacar com a conclusió que l’educació ambiental té un enorme potencial per transformar les
estructures de la societat on ens trobem, perquè
té capacitat per construir noves maneres de mirar les
coses i eines per poder canviar la societat. Durant la
sessió també es va fer evident que l’educació ambiental no pot fer front tota sola al canvi tant gran que es
necessita, per tant cal teixir aliances amb els sectors
socials i educatius, altres agents del canvi.
El paper de l’educació ambiental no és només
intentar comprendre els problemes socio-ambientals,
sinó transformar la relació dels humans amb el
medi i amb si mateixos, tal com deia la Carta de
Belgrad. El deure de l’educador/a ambiental és provocar aquesta transformació.
La finalitat de les accions d’educació ambiental
hauria de ser que els participants prenguin consciència del potencial que tenen per generar canvis.
Això només es pot aconseguir posant els grans reptes
ambientals a l’abast dels participants i les accions
educatives, aterrant els reptes cap a problemes
concrets i realistes i buscar-hi solucions.

e) Irene Cervera: La professió
La sessió sobre la professió va ser liderada per la
Societat Catalana d’Educació Ambiental (SCEA) i el
Col·legi d’Ambientòlegs (COAMB). La professió és
un tema tan interessant com preocupant. Els
assistents a la sessió van mostrar moltes ganes de
participar i d’exposar la seva situació i preocupacions.
La sessió tenia per objectiu mostrar la diversitat
i versatilitat dels professionals, així com les
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dificultats en la professionalització del sector.
A la sessió es va presentar l’estudi sobre la professionalització del sector de l’educació ambiental realitzat
durant la tardor de 2020 i se’n van donar a conèixer
dades i resultats.
Durant la dinàmica participativa es va poder opinar
sobre tres grans temes: la dignitat laboral, la formació
i el treball en xarxa. Com a conclusions a destacar de
la sessió se n’extreu:
• Situació laboral inestable dels professionals de
l’educació ambiental, es troben en una franja salarial
baixa, amb salaris variables i condicions precàries.
• Tasques variades, que requereixen un perfil versàtil i multidisciplinar.
• A més d’una formació prèvia requerida als professionals per dur a terme educació ambiental, els
professionals necessiten una formació continuada
i específica.
• Model organitzatiu heterogeni del sector, amb
iniciatives empresarials diverses, sobretot de petita i
mitjana escala. Això comporta realitats complexes
i amb pocs recursos.
Es va prosseguir amb una segona ronda de preguntes,
en aquest cas específiques per a cada representat.

a) Lluís Torrent: l’emergència climàtica
En el programa de treball per a l’Acció per a l’Apoderament Climàtic plantejat a la COP26 es reconeix que
l’educació, la formació, la sensibilització, la participació ciutadana i l’accés públic a la informació, són
elements fonamentals per aconseguir els objectius de
frenar l’escalfament global fins a 1,5 graus i combatre
la crisi climàtica.

Quines propostes
metodològiques i de
governança han sortit
en aquest Congrés que
ens ajudin a aconseguir
aquests objectius?
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Durant la sessió vam fer un model innovador, on vam
crear arquetips de perfils poblacionals, ja que
resultava interessant no veure a tothom de la mateixa
manera. Entre el conjunt de propostes que es van fer
durant la sessió van predominar tres grans àmbits: es
va parlar sobre el públic, sobre els actors implementadors de les accions d’educació i del missatge.
En quant al tipus de públic es va posar de manifest
que cal connectar amb col·lectius passius però
sense perdre-hi massa temps i també cal centrar
atenció en el públic més mobilitzable, que té
una mica d’esperança. Es va parlar en tot moment de
promoure una ciutadania activa, incidint en aquests
públics “activables”.
Anna Cabré va exposar com les noves generacions
són un públic ideal per treballar el canvi climàtic,
per tres raons principals: entenen molt bé l’exponencialitat (els canvis ràpids) així com el concepte de
One People o identitat global i tenen la necessitat de
passar a l’acció, per exemple volen aprendre fent i no
escoltant. Actualment hi ha la possibilitat d’aprendre
de moviments socials existents i que han tingut
èxit (justícia climàtica, moviment per la desinversió
fòssil…).
També es va parlar sobre els espais de treball, que cal
invertir en compartir experiències locals i fomentar l’acció amb motivació i vivències reals i properes. Es va veure amb interès la necessitat d’apropar
i tendir ponts entre l’educació ambiental i els agents
econòmics, i buscar l’entesa així com de promoure
diàlegs intersectorials, per impulsar canvis forts.
En quant a missatge es va abordar la necessitat d’actualitzar la narrativa en educació ambiental, fent
més ús i perdre la por al concepte de “canvi”, que ja
estem vivint, així com parlar de “crisi climàtica”, però
de forma equilibrada per no generar desesperança.
També cal donar una visió sistèmica i no tractar el
canvi climàtic com un element aïllat. En aquest sentit
cal combinar la narrativa local i global, així com
establir nexes temàtics (canvi climàtic-biodiversitat).
Es necessiten narratives que apel·lin emocions,
connectant amb la gent. Per últim es va ressaltar la
importància de discursos que posin en valor els
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beneficis potencials de l’acció, en comptes d’induir
la por del cost de la inacció.
Es van identificar les arts, en un sentit ampli, com
a eina de treball de les emocions i instrument de
sensibilització.
Per últim es va aportar un concepte interessant:
“l’alfabetització climàtica”, és a dir, saber explicar
què és el canvi climàtic. No és fàcil al tractar-se d’un
tema complex d’explicar i sovint difícil d’entendre,
però amb un fort efecte sobre la vida diària, i per tant
s’ha de saber transmetre.

b) Carles Castell: la biodiversitat
La crisi de la biodiversitat és un repte global i urgent,
del mateix calibre que la crisi climàtica. Però és
també una crisi local: l’Informe "Estat de la Natura a
Catalunya 2020" mostra uns resultats alarmants en la
reducció de la biodiversitat al nostre país. La presència
de la biodiversitat a la COP26 és un exemple de la
importància que està agafant també la crisi de
la biodiversitat a nivell global.

Pot l’educació ambiental
aturar la pèrdua de
biodiversitat? Quines
estratègies i aliances
resulten imprescindibles?
Subscriuria exactament el que ha dit en Lluís. De fet
a la sessió va sortir aquesta pregunta, tot i la COP ser
posterior ja se’n parlava. Just abans de la COP va sortir
un informe conjunt del IPCC (Panell Internacional
del Canvi Climàtic) i del IPBES (Panell Internacional
de Biodiversitat i Serveis dels Ecosistemes), que per
primera vegada van fer aquest pas de recollir
unes 40 iniciatives que incideixen positivament
a la vegada en serveis ecosistèmics i en canvi
climàtic. És la primera vegada que es reunien ambdós
panells internacionals i això indica una voluntat de
tenir una visió transversal i global de les crisis i
polítiques. Com no pot ser d’altra manera, a la COP
també s’han tractat ambdues crisis conjuntament. La
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biodiversitat a banda del seu valor intrínsec també
és element central de la crisi ecològica i climàtica que
vivim.
En el context actual, es valora que hi ha moltes
persones que han tingut el primer contacte amb certs
entorns i en aquest sentit cal una “bio-alfabetització”, per ajudar a conèixer i saber entendre i valorar
l’entorn i el medi natural proper. Aquestes eines
s’haurien de donar tant a la ciutadania en general com
a certs sectors clau per aconseguir canvis exponencials,
incidint en sectors privats i públics, on es prenen
decisions.
També va sortir la ciència ciutadana com a pont entre
la ciutadania i la ciència així com altres iniciatives
d’implicació activa en el contacte i coneixement
de la natura (voluntariat, etc.), i no només accions
de contemplar o posar en valor (que serien un primer
pas).
L’educació ambiental ha de continuar evolucionant i
intensificant-se en l’àmbit escolar però també amb els
adults, que segurament hagin tingut en molt casos
menys contacte amb la natura i se’ls ha d’ajudar a
descobrir de manera activa els valors i beneficis
del contacte amb la natura.
Van sortir diverses propostes metodològiques en
aquest sentit, com també la necessitat de recursos
econòmics que permetin incrementar el coneixement en biodiversitat, com difondre-la i posar-la
en valor per aconseguir un salt qualitatiu en el seu
reconeixement.

c) Arnau Amat: Els reptes pedagògics
A la darrera COP26 s’ha refermat la importància dels
anomenats sis elements d'Acció per a l'apoderament
climàtic: educació, formació, conscienciació, participació ciutadana, accés públic a la informació i cooperació
internacional en matèria de canvi climàtic. De la
mateixa manera, i pel que fa les polítiques mundials
de biodiversitat, la UICN va organitzar una Cimera on
joves de tot el món van elaborar un document que
van lliurar al Congrés Mundial de la UICN de Marsella.
La visió compartida és que per fer efectiu el món que
volem és clau involucrar i apoderar els joves.
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Com capacitem als joves
perquè siguin aquests
agents de canvi que
necessitem?
Es va parlar molt durant la sessió de reptes pedagògics
sobre els aspectes metodològics, com capacitar i concretar accions per desenvolupar la competència ecosocial que permeti actuar davant els problemes socials
i ambientals. Tot això passa per posar al centre de
l’acció educativa la pròpia acció. Hem de continuar
fent que es comprenguin les causes dels problemes
socio-ambientals però amb l’objectiu d’actuar.
La ciència ens dona pistes de com transformar el món
però ara cal aplicar-ho i actuar. Amb aquesta idea al
centre de l’educació ambiental, hem d’orientar tots
els processos d’ensenyament i aprenentatge cap
a l’acció i cap a transformar. Aquesta transformació
és l’obligació de l’educació ambiental.
També resulta important per a la comprensió i l’acció,
el paper dels models, exposats a les didàctiques específiques (didàctica de les ciències i ciències socials), que
lliguen les grans idees que tenim com a humans i ens
porten a pensar en les grans idees de la ciència i les
ciències socials. Els models permeten explicar el
perquè de les coses i gràcies a la seva capacitat
predictiva, també permeten generar futurs que
encara no coneixem i en conseqüència prendre decisions. Per tant, podem generar pensament a través
dels models tal com diuen les diverses didàctiques.
Un altre element a destacar és el paper de les avaluacions. Existeix un repte per avaluar aquests processos
i cal establir una cultura de l’avaluació als centres
educatius que permeti anar avançant en els plans
d’acció i les accions previstes. Aquesta avaluació no
s’ha d’entendre com una fiscalització sinó com una
presa de consciència de què podem millorar.
Una altra idea que cal remarcar i que ja s’ha mencionat són les aliances. Els centres educatius no se’n
poden sortir sols i cal crear accions educatives que permetin teixir aquestes aliances amb agents del territori,
en relació amb els grans reptes que tenim.
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Les emocions també han estat un element recurrent,
que funciona com a prova del cotó fluix de l’educació ambiental. Una acció educativa pot generar
emocions com la por per un món que va a pitjor,
la frustració de no aconseguir alguna cosa… però
també l’alegria que una cosa surti bé. L’emoció ha
d’entrar a l’equació de l’educació ambiental i
tenir-la present en tot moment. Cal ser conscients de
quines emocions es desperten i no caure sempre en les
angoixes i pors.
Aquests reptes s’han d’abordar des de diferents
vessants, on la formació és un aspecte clau: formació
de professorat, formació permanent o formació d’educadors ambientals d’equipaments en són exemples.
És clau a l’hora de planificar accions educatives al
dia a dia però també seria necessària una figura de
facilitació en els centres, que pugui tenir les emocions
sempre presents.

d) Ana Romero: La recerca
Sempre s’ha parlat de la distància entre la recerca i la
societat. De les dues sessions sobre les emergències,
i tal com ens comentaven en Carles i en Lluís, se’n
desprèn que hem d’arribar a sectors als quals habitualment no arribem. Això fa que necessitem noves
maneres de fer-ho, per tant, investigar en noves
dinàmiques i metodologies. Per exemple, el Congrés
ha posat de manifest en diferents sessions que la
ciència ciutadana contribueix a l’acció transformadora,
perquè connecta la societat amb la recerca, és una
plataforma de comunicació i difusió ambiental molt
important i contribueix a la presa de consciència de la
societat sobre determinats problemes ambientals.

Com es plantejava la
manera d’apropar els
resultats de la recerca
a la ciutadania i, sobre
tot, als professionals de
l’educació ambiental?
Van sortir molts aspectes que ja s’han comentat, fet
que denota una gran transversalitat al llarg de tot
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el congrés. Es va ressaltar que hi ha molts tipus de
recerca, la més teòrica no es pot abandonar però últimament també ha sorgit una recerca més pràctica,
que interessa més des de l’educació ambiental. Tal
com mencionava l’Arnau, es va parlar molt de processos d’investigació-acció, on l’acció és inherent al
mateix procés d’investigació.
Un dels ponents també era expert en ciència ciutadana i se’n va parlar molt, com també d’altres mètodes
com l’aprenentatge servei (ApS). Tots són processos
on els protagonistes s’impliquen en la cerca de
solucions, mitjançant l’emoció, l’experimentació i el
ser palanca de canvi. Es va insistir en tenir en compte
els participants des del disseny del propi procés
d’investigació-acció. Convé que els participants també
s’impliquin des de la concepció del procés i de la
solució.
Respecte com arribar a diferents sectors o àmbits, va
quedar clar que l’escola té un canal natural vinculat
amb la recerca, en canvi els projectes de recerca
tenen més dificultat en arribar a les entitats
ambientals o a la ciutadania organitzada.
Es va posar de relleu la necessitat que els grups
de recerca siguin transdisciplinars. També es va
reclamar un rol més destacat de les ciències socials
en l’educació ambiental i no només de les tradicionalment lligades al medi ambient. Aquests equips
transdisciplinars ajudarien a que les accions d’educació
ambiental tinguessin valor científic, social (coneixement col·lectiu) i emocional.
Les aportacions es referien molt a l’esperit crític i
al llenguatge de possibilitat, que es pot construir
mitjançant les aliances entre recerca i educació ambiental. Es van plantejar propostes més aterrades
com vehicular projectes europeus que poden ser
d’educació ambiental, crear espais conjunts entre
recerca i educació ambiental i espais digitals de
trobades freqüents per a la col·laboració i l’intercanvi
d’oportunitats, experiències…

e) Irene Cervera: La professió
Al llarg del congrés s'ha evidenciat que cal teixir
aliances i cultivar la col·laboració a tots els nivells per
poder respondre als reptes que ens plantegen les crisis
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del nostre temps. Però això no serà possible sense una
transformació col·lectiva de nosaltres, els professionals
de l'educació ambiental.

Què hem de millorar,
quines competències
hem de tenir i quines
aliances hem de generar
els educadors ambientals
per ser els agents
catalitzadors d'aquests
canvis?
De la sessió es van extraure molts temes que calia
treballar. Per exemple en quant a dignitat laboral va
sorgir la necessitat de definir categories professionals, quelcom que s’està treballant actualment
amb el projecte de professionalització impulsat per la
Generalitat de Catalunya. D’altra banda i vinculat amb
l’anterior es va demanar impulsar un conveni propi
o incloure les categories de l’educació ambiental
en altres, per disposar d’un marc legal i d’unes taules
salarials adequades.
Alguns reptes mencionats van ser la necessitat de
regular els plecs, les licitacions i els concursos
de l’administració pública per promoure l’activitat
d’empreses petites i locals, vinculades al territori, i
també prioritzar la qualitat al pressupost mitjançant
criteris avaluables.
En termes de formació, s’ha de definir un itinerari
formatiu clar i oferir formació professional
contínua que permeti la capacitació i l’actualització
constant. És necessari i ja s’està fent una anàlisi de la
formació actual així com de les competències que es
requereixen.
En quant a competències professionals clau, en competències tècniques és important el coneixement
vinculat al medi ambient així com el referent a
pedagogia, didàctica, educació, etc. També d’aspectes digitals i conèixer nous formats, i eines de
comunicació participatives, innovadores i que motivin.
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En quant a les competències actitudinals, es van destacar com a necessàries la creativitat i la comunicació,
el treball en equip, la resolució de conflictes, etc. Cal
destacar la gestió de les emocions, ja que està
demostrat el vincle entre les emocions i el fet de
millorar l’aprenentatge (retenir més coneixement
i que ens impacti). Des del propi professional cal un
autoconeixement d’aquestes emocions, però també
cal poder identificar-les en les persones amb qui es
treballa.
Per assolir tots aquests reptes i objectius, cal el treball
en xarxa. Es va fer palesa la necessitat de cercar
estratègies per fer més visible la professió a altres
sectors i agents i donar a conèixer les tasques i funcions dels educadors ambientals. A més, cal incorporar
la figura de l’educador/a ambiental en equips
transversals i en tots els sectors. D’altra banda cal
promoure i generar nodes i vincles amb altres sectors,
per exemple a través de col·legis professionals, per
teixir xarxes multidisciplinars, reforçant l’enxarxat de
l’educació ambiental a tot el territori.
El CNEA ens proposa cercar pràctiques més connectades amb les emocions i les vivències en primera
persona. Tanmateix, darrerament hem vist als mitjans
que hi ha una creixent angoixa davant el panorama
ambiental i climàtic futur. Per tant, per cloure la taula,
la darrera pregunta és:

Com podem evitar
l’ecoansietat i una
percepció d’impotència
per generar els canvis?
Ana Romero: Apropant-se a les fonts, hi ha resultats
molt interessants, com el mencionat pont entre clima
i biodiversitat, el finançament en països del sud
global… El paper dels educador/es ambientals ha de
ser sempre tenir a la vista aquesta llum i esperança.
Arnau Amat: El problema es basar-ho tot en l’estratègia de la por. Viure l’experiència educativa des de
l’amenaça genera ansietat. Tota acció educativa, pel
fet de ser social genera emocions, com a educadors cal
preguntar quines s’estan despertant i si són les que es
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volen. Caldria que dins l’experiència educativa hi hagi
l’alegria d’haver aconseguit algun canvi i no només
la por o la frustració, per tant hem de buscar reptes
assolibles.
Lluís Torrent: Hi ha un terme que personalment
resulta paradoxal: la irreversibilitat. Volent o no, els
últims informes de l’IPCC cada vegada utilitzen termes
més durs i aquest n’és un. Es parla a una generació de
joves que en el futur hi haurà coses que no podran
canviar. Irreversible però, no vol dir fatalista, vol dir
que hi haurà coses que no seran com abans i això no se
sol explicar. Cal acompanyar aquesta informació amb
un missatge d’oportunitat i apoderar aquesta generació per a que materialitzi aquestes oportunitats. Si no,
es provoca frustració, indefensió i finalment paràlisi,
que es l’últim que busquem amb aquests missatges.
L’element fonamental ha de ser l’acció, més que les
paraules. Cal visibilitzar les que s’estan fent per a que
portin una mica de llum.
Irene Cervera: A l’hora de fer educació ambiental
cal tenir en compte amb quin grup i quines emocions
ens trobem. Les persones tenen una vida a més d’estar
fent educació ambiental i cal conèixer (potser ja dins
l’educació eco-social) el context social del grup, per
veure prioritats. D’altra banda també cal despertar
les emocions que mobilitzen, com l’alegria. Valorar
l’entorn ens pot aportar alegra i per tant tenir
ganes de cuidar-ho i transformar. Teixir aliança amb
altres sectors com les arts o la cultura també és molt
important perquè també generen emocions. Vincular
aquests àmbits a l’educació ambiental pot ser una
bona eina de transmissió i gestió d’emocions.
Carles Castell: És evident que transmetre por no té
sentit, no duu enlloc. S’ha de transmetre responsabilitat compartida i no fer recaure les qüestions en qui
“no toca”, tant a nivell global com social. Això passa
per uns missatges molt rigorosos, que no sempre
és fàcil. Per exemple s’hauria d’explicar que la crisi
climàtica és símptoma d’una crisi més gran, una crisi de
model. A vegades ens aferrem a aquests “símptomes”
sense anar a l’arrel, potser també perquè a determinats sectors no els interessa. És un aspecte molt
complex, però necessitem enfocar els missatges rigorosos en induir a l’acció en l’entorn proper i entendre
que es poden fer moltes coses positives, que també
generin emocions positives, com també entendre que
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hi ha coses que escapen a l’acció individual, que són
problemes de sistema i que per tant no ens podem
angoixar ja que no és a les nostres mans. En positiu
com a consumidors sí que podem decidir (recolzar el
que ens agrada i treure el que no) i cal explicar les
polítiques positives que s’estan fent per no caure en la
desesperança.

245

Valoració de
les conclusions

Teresa Franquesa
Amb aquesta sessió s’ha arribat al final d’un congrés
que va estar a punt de no celebrar-se degut a la
pandèmia. Es valora com un encert no haver-ho
cancel·lat i enlloc haver-ho convertit en un procés
continuat al llarg d’un any. El resultat ha estat
molt positiu ja que ha permès fer una reflexió
col·lectiva molt més amplia i reposada del que
permetria una trobada d’un parell de dies. Ha facilitat
que es poguessin abordar molts més temes i amb
molts més ponents del que s’haguessin tingut en
un congrés presencial típic. També ha fet possible la
participació de persones d’arreu.
A més, aquesta metodologia ha permès que els
membres del comitè organitzatiu del congrés, que
són membres de diverses institucions poc acostumades
a treballar juntes, ho hagin fet durant gairebé
dos anys. El congrés ha permès que entre aquestes
persones s’establissin vincles i relacions de confiança
i aquest és un dels grans resultats del congrés, que
sens dubte tindrà repercussions molt positives
per a l’educació ambiental.
A la sessió inicial es van assenyalar alguns dels grans
reptes als que ens enfrontem. La pròpia Teresa
va manifestar que calia centrar-se en allò que
es pogués fer per impulsar la transformació
col·lectiva, que calia definir algunes línies d’acció
i camins per avançar i que volia que el Congrés ens
fes més forts, que ens dotés de paraules més clares
i precises per expressar les nostres idees. També va
expressar l’objectiu de tenir idees més àmpliament
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compartides, ser més conscients dels nostres
punts febles i sortir amb ganes d’organitzar-nos
com a col·lectiu.
Franquesa va valorar positivament el resultat del
congrés, tot i que falten encara esforços per establir
una base comuna sòlida els reptes s’han assolit en
bona part. Això és gràcies al conjunt de persones que
ha participat al congrés.
Un dels trets característics del congrés des de l’inici ha
estat el posar l’accent en la participació de tothom,
amb dinàmiques diverses que la facilitessin. Aquest
moment de valoració no en podria ser una excepció,
i és per això que hem demanat a 4 persones que hi
aportin el seu punt de vista.
Són l’Helena del Pozo, la Glòria Rosas, en Jesús Canelo
i la Laura Ruiz.
Helena del Pozo va tenir un imprevist i no va poder
assistir a la sessió però va aportar un breu escrit amb
la seva valoració.

Helena del Pozo: Va destacar les propostes en
l'àmbit metodològic, especialment pel que es refereix
a generar processos d'ensenyament i aprenentatge,
i no només en l’àmbit escolar, sinó fent-ho extensiu
a la resta de persones, amb elements, estratègies i
estructures adequades, que siguin facilitadors del
canvi. També li va agradar el concepte de ciutadania
ambiental.
Un altre aspecte que volia destacar són les dinàmiques
participatives de totes les sessions per escoltar les veus
de tothom.
Glòria Rosas: Es va presentar com a tècnica d’ús
públic i educació ambiental i voluntariat del Parc
Natural dels Aiguamolls de l’Empordà. Va destacar
algunes idees sobre el canvi climàtic i la cultura de
sostenibilitat i com l’educació ambiental és clau per
canviar consciències i crear actituds per encarar la crisi
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que enfrontem. Va remarcar que l’educació ambiental
s’ha de treballar des de pàrvuls i no només com a
transmissió del coneixement, sinó que és essencial
crear un sentiment de pertinença, que estableixi
lligams entre les persones i la natura. Les accions
petites tenen el seu pes, i ajuden a canviar actituds.
A més, amb l’exemple de les persones que fan petites
accions individuals es pot influir en la resta, fent
néixer accions col·lectives més ètiques i sostenibles.
Aplicant el concepte de “pensa globalment, actua
localment”, es pot passar de petites accions individuals
cap a la transformació col·lectiva. Seguint aquesta
línia, podem començar a pensar en un canvi en el
model de vida, creant xarxes i comunitats i realitzant
accions conjuntes. En aquest sentit va ressaltar el
paper del voluntariat, en el context de projectes
plurals, solidaris i sostenibles.
Jesús Canelo: Va expressar una enorme gratitud
per com havia anat el Congrés i els aprenentatges
individuals que s’havien pogut fer. Va situar l’educació
ambiental en una etapa de maduresa, on aquesta ja
s’ha definit i diferenciat d’altres camps, amb metodologies i estratègies pròpies per ser identificats com
a educadors/es ambientals. Va destacar l’esforç fet
pel Congrés per posar el focus en els reptes futurs.
L’educació ambiental es troba en una etapa on cal
recerca, per tal de respondre preguntes com quines
son les metodologies més adequades en educació
ambiental o com es poden treballar les emocions en
una certa població. Cal buscar coneixement per fer
les pràctiques més eficients. Ara cal que l’educació
ambiental aporti recerca.
Va mencionar que s’emportava moltes idees del
congrés. Cal fer visible la recerca en educació ambiental que ja s’està fent a nivell nacional i internacional,
i incorporar-la en les pràctiques i activitats. Una idea
interessant és com les activitats d’educació ambiental
són generadores de dades que poden ser analitzades i
investigades (percepció dels infants, canvis provocats,
resultats obtinguts…). Cal recollir i analitzar aquestes
dades per a que ens puguin ser d’utilitat.
Per acabar, va posar de relleu el repte de la comunicació d’aquestes dades, en recerca de tot tipus.
Cal poder fer més recerca per avançar en l’educació
ambiental.
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Laura Ruiz: Va manifestar l’interès de poder participar al congrés tot i haver entrat recentment al sector
de l’educació ambiental. El fet de que el congrés fos
virtual ha ajudat en això i la metodologia participativa
ha permès sentir que es treballava conjuntament per
un objectiu comú. Un fet preocupant del sector són
les condicions laborals, compartides per gran part
dels professionals de l’educació ambiental. L’aspecte
positiu és que també son moltes les persones que
poden lluitar per millorar-les. Tot i la por de posar-se
en aquest sector sabent les condicions, els professionals i l’objectiu de l’educació ambiental valen la pena,
i això s’ha demostrat al congrés sessió rere sessió.
Els professionals denoten una gran passió que s’ha
d’enfocar a fer de l’educació ambiental un sector més
fort i enfocat als problemes reals. El primer repte pot
ser la professionalització però això no pot aturar els i
les educadores ambientals.
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Dinàmica
participativa
de valoració
A l’inici de la sessió es va demanar als participants
que anotessin en una eina participativa (Mentimeter)
què s’enduien del congrés. Amb les aportacions dels
assistents es va fer un núvol de paraules per tal d’aproximar-se a la valoració del conjunt de la comunitat
sobre el congrés.
El núvol va mostrar que es reconeixen els reptes
existents, però s’afronten amb convicció i coneixement
i s’obren perspectives d’acció, amb il·lusió, esperança,
inspiració…

CNEA 2020/21 Mirades per al futur. Conclusions

També es mostra l’evidència de no estar sols, compartint, sumant, fent aliances i intercanvis, establint
connexions i treballant en xarxa. Amb moltes de les
paraules clau referides en aquest àmbit.
Per últim destacar les aportacions sobre el futur, i el
repte d’avançar cap a la transformació.
Aquesta és només una de les mil lectures que es
podrien fer del núvol. El cert és que és una visió
optimista, positiva i que parteix del coneixement
adquirit sobre la situació actual dels professionals i de
la realitat.
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Lectura de la
Declaració del
segon Congrés
Nacional
d’Educació
Ambiental

Teresa Franquesa va tancar les valoracions agraint
la feina del comitè organitzador, sense el qual no
hauria estat possible el congrés. Tot i això, cal seguir
treballant i no aturar-se. Cal que l’aliança i moviment
que s’ha creat es consolidi i s’enforteixi. Els reptes són
monumentals i per tant la feina que s’ha de fer ha de
ser coordinada entre totes les organitzacions i institucions, no només les presents al comitè organitzador
del congrés, sinó també en col·laboració amb professionals, entitats, associacions i altres col·lectius. Cal
fer-ho al dia a dia, unint forces per dur a terme accions
potents, compartint projectes que puguin ser més
impactants, sumant recursos per ser més eficaços… i
això per assegurar que s’avança cap a on cal.
Per últim, va demanar la implicació de tothom per fer
que la declaració que sorgeix del congrés s’apliqui i es
faci realitat. No s’ha de seguir com sempre, al contrari,
cal que aquest Congrés d’Educació Ambiental marqui
un abans i un després definitiu en la manera de treballar per estendre la cultura de la sostenibilitat al país.

Gonçal Luna de la Diputació de Barcelona, la
Bea Ramírez de la SCEA, en Narcís Vicens de la
Diputació de Girona i la Núria Roca de la Universitat
de Barcelona van procedir a llegir la declaració.
La declaració es va redactar de manera col·lectiva
a partir de les aportacions de les persones que van
participar en les diverses sessions del congrés. Inclou
un preàmbul de situació, el decàleg de les conclusions
que ha generat el congrés i finalment la proposta de
compromisos que adquireixen les persones individuals
i les organitzacions que decideixin adherir-s’hi, incloent en aquesta darrera categoria entitats, administracions, centres d’educació i recerca i altres col·lectius.
Properament es pretén obrir un espai al web del
congrés (cnea.cat) per tal que persones i organitzacions puguin adherir-se a la declaració.
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Declaració del II Congrés
Nacional d’Educació
Ambiental, CNEA 20/21,
per transitar de
l’acció individual a la
transformació col·lectiva
El II Congrés Nacional d’Educació Ambiental,
CNEA 20/21, ha estat concebut per generar implicació
davant dels reptes que ens planteja un món canviant i
complex i per concebre solucions per aconseguir crear
una societat més sostenible, corresponsable i justa.
Sobre l’objectiu i lema del I Congrés —Teixir aliances
per avançar en educació ambiental—, la segona
edició ha fet èmfasi en el trànsit de l’acció individual a la transformació col·lectiva i ha estat un
laboratori de síntesi de coneixement de l’educació ambiental a Catalunya.
El Congrés s’ha bastit sobre unes “Bases compartides per transitar a la cultura de la sostenibilitat”
entesa aquesta com el conjunt de coneixements,
valors i pràctiques que la ciutadania, tant individualment com col·lectivament, ha de desenvolupar amb
responsabilitat, racionalitat i creativitat per afrontar
les problemàtiques socioambientals, defensant els
drets bàsics de les persones dins dels límits ecològics
del planeta. Aquestes bases afirmen també que més
enllà de les estratègies i els instruments que creen
consciència de la gravetat de la crisi socioambiental,
cal trobar maneres d’ajudar tothom a relacionar-la
amb les decisions personals i col·lectives i mecanismes
per capacitar-nos per a l’acció transformadora. L’anàlisi
crítica de l’entorn, la discussió de valors, la imaginació
d’escenaris futurs, l’exploració d'alternatives, la presa
de decisions de manera participativa, la construcció de
respostes, l’execució d’accions cooperatives i l’avaluació dels resultats són aprenentatges clau en aquesta
capacitació.
L’excepcionalitat de la pandèmia ha configurat un
format de trobades mensuals en línia, que s’ha estès
del novembre de 2020 al de 2021 i que ha configurat
un cicle enriquidor per incorporar idees i estratègies
innovadores als centres educatius, les universitats, les
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entitats i les administracions que promouen l’educació
ambiental.
Impulsat per la Generalitat de Catalunya, la Diputació
de Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona, l’Àrea
Metropolitana de Barcelona, la Diputació de Girona,
la Societat Catalana d’Educació Ambiental i, en
representació de les universitats, la Universitat
Internacional de Catalunya i la Universitat de
Barcelona, les 8 sessions del CNEA 20/21 han aplegat
25 ponents i 1.010 assistents que, de forma conjunta
i participativa, han inspirat el conjunt de conclusions
que es recullen en el decàleg següent:

Decàleg del II Congrés
Nacional d’Educació
Ambiental, CNEA 20/21
1. Ara més que mai, cal
una transformació col·lectiva
A hores d’ara ens trobem davant d’un seguit de crisis
de dimensió planetària que s’han accentuat en els
darrers anys i sobre les quals la població ha pres un
major nivell de consciència, gràcies en part a la tasca
desenvolupada en els anys anteriors des de l’àmbit de
l’educació ambiental i, també, després de constatar la
tangibilitat d’episodis com ara el temporal Glòria o la
pandèmia de la Covid-19. Aquestes crisis ens plantegen un repte decisiu i ens demanen, ara més que mai,
una resposta urgent cap a un canvi de model en
la relació de la societat amb el medi.

2. L’educació ambiental és la resposta
Actualment, l’educació ambiental s’ha revelat com
un instrument, del qual seria irresponsable prescindir,
per implicar la ciutadania en la construcció d’una
nova cultura de la sostenibilitat i per generar
una transformació social col·lectiva. En la mateixa
mesura que altres instruments d’actuació social,
l’educació ambiental necessita recursos i reclama una
concreció d’objectius i una planificació estratègica.

3. Actuar en l’escala local
L’escala local, que és l’àmbit més proper i vivencial de les persones, és el cercle de treball en què
l’educació ambiental aconsegueix un impacte més
perceptible. Les crisis successives, i en particular la
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sanitària, ens han facilitat el redescobriment de l’escala local com un espai on és possible i necessari
actuar per poder incidir i transformar en l’escala
global.

4. Generar experiències transformadores
Un dels reptes pedagògics que s’ha de marcar l’educació ambiental és el de generar processos d’ensenyament i aprenentatge que portin cap a experiències
autènticament transformadores, les quals s’han de
concretar en iniciatives locals, a l’abast de la comunitat
i en metodologies que promoguin l’acció individual
i col·lectiva.

5. Transformar des de la participació
Els col·lectius conscienciats, les comunitats educatives
i altres contextos participatius s’han manifestat
sempre com a àmbits òptims de generació d’acció
ciutadana transformadora. Cal reconèixer-los i
impulsar-los, i incorporar-hi les veus de tots els agents
implicats per tal de generar experiències socioambientals transformadores en comunitat. Els col·lectius han
de disposar d’estructures de participació ben definides
i, a més a més, cal també millorar la comunicació entre
els agents de la comunitat entre si amb la societat.

6. Ciència i educació, una simbiosi fèrtil
Cal incloure la reflexió conjunta de tots els actors
en els processos de coneixement, de recerca i
d’avaluació per tal d’estimular el seu potencial de
transformació. Un exemple en són les iniciatives de
ciència ciutadana, tant pel seu component participatiu
com per la seva capacitat de contribuir a fer front a
les crisis ambientals, com ara la de la biodiversitat o la
climàtica, entre altres.

7. Tocar la fibra, evitar l’ansietat
L’educació ambiental ha de cercar pràctiques més connectades amb les emocions i les vivències en primera
persona. Està demostrada la vinculació entre les
emocions i la millora d’aprenentatge, i l’educació
ambiental és un àmbit especialment adequat per fer
aquest vincle i contribuir així a l’empoderament per a
l’acció tot evitant generar ecoansietat i una percepció
d’impotència per generar canvis.
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8. Nous llenguatges per a l’educació
ambiental
En paral·lel a les noves situacions de crisi, el món
actual ens brinda també, de manera contínua,
formats innovadors d’expressió i de comunicació
que cal aprofitar i incorporar a les metodologies de
l’educació ambiental. La creativitat ha de combinar
elements del món de l’art, de la cultura i de la tecnologia, que poden esdevenir eines molt potents a l’hora
de generar transformació.

9. L’educació ambiental, una aposta
necessària
Atès que la transformació col·lectiva transita des de
l’empoderament individual fins al comunitari, i tot
reconeixent que l’educació ambiental és clau de volta
per a aquesta transformació, cal assumir que requereix de recursos econòmics, tècnics i humans.
En conseqüència, cal demanar a les organitzacions
públiques i privades un exercici de corresponsabilitat
i coherència que les condueixi a una aposta decidida
per mobilitzar recursos. Aquesta aportació ha de
mantenir un criteri de proporcionalitat a la seva responsabilitat i en la mateixa mesura ha de garantir els
marcs compartits i coherents d’actuació que han
de fer possible la transformació col·lectiva.

10. Transformació col·lectiva des de les
aliances
Finalment, com a conclusió general del Congrés
Nacional d’Educació Ambiental 2020/2021, compartida
i consensuada per la diversitat de persones i d’organitzacions que han participat en el conjunt de sessions,
queda reforçat el convenciment que cal teixir aliances i cultivar la col·laboració a tots els nivells, entre
tots els actors involucrats i que les actuacions orientades a la transformació col·lectiva de la nostra
societat són la resposta adequada als reptes que
ens plantegen les crisis del nostre temps.
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Els participants en el Congrés assumim que les propostes que es deriven del decàleg no es poden portar
a terme sense el compromís ferm de les persones i
les organitzacions vinculades a l’àmbit de l’educació
ambiental.
I en conseqüència ens comprometem a:
• Impulsar un procés de cocreació que permeti definir
un full de ruta per al trànsit de la societat cap a una
nova cultura de la sostenibilitat.
• Aportar, en la mesura de la responsabilitat que ens
pertoca, els recursos humans, econòmics, professionals i materials necessaris per a una implantació
efectiva de l’educació ambiental en tots els sectors.
• Afavorir les aliances entre actors i estimular els
espais de participació.
• Incorporar totes les dimensions de la recerca, la
ciència i el coneixement a la pràctica de l’educació
ambiental.
• Actualitzar de forma permanent la incorporació
dels nous llenguatges a les metodologies de l’educació ambiental.
• Acompanyar la ciutadania i els col·lectius en la
tasca de relacionar la crisi socioambiental amb les
decisions personals i col·lectives i capacitar-los per
a l’acció transformadora
• Utilitzar les eines disponibles i adequar-les a les
realitats particulars i emocionals de cada entorn
social i evitant estratègies d’ansietat que bloquegen
la capacitat d’acció.
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I per tot això,
Ens instem a adherir-nos de forma personal a la
Declaració del II Congrés Nacional d’Educació
Ambiental, CNEA 20/21 “Per transitar l’acció
individual a la transformació col·lectiva” o a
elevar-la als òrgans de govern de les nostres organitzacions, perquè n’adoptin els compromisos i a notificar l’acord la Secretaria del Congrés.
Sessió de cloenda del II Congrés Nacional
d’Educació Ambiental, CNEA 20/21
24 de novembre de 2021
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Cloenda
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Des de la Secretaria d’Acció Climàtica i des de tot el
Govern de la Generalitat de Catalunya, es va exposar
que se seguirà treballant en la línia de les conclusions
d’aquest Congrés i de la Declaració del Congrés
Nacional d’Educació Ambiental, impulsada
conjuntament amb les altres institucions del comitè
organitzador.
De la Declaració Barnadas va destacar l’últim punt:
Transformació col·lectiva des de les aliances on
s’esmenta que és essencial teixir aliances i cultivar la
col·laboració a tots els nivells, entre tots els actors
involucrats.

Anna Barnadas, Secretària d’Acció Climàtica
de la Generalitat de Catalunya
Després d’aquesta lectura a quatre veus de la
Declaració, Anna Barnadas, Secretària d’Acció
Cimàtica, va posar punt i final a aquest 2n Congrés
Nacional d’Educació Ambiental, que finalment va ser
innovador tant en format com en continguts.
Han estat moltes les persones que han treballat i
participat en les diverses sessions del Congrés. A totes
elles agraïm l’interès i implicació. Com ja havien explicat molt bé els ponents a la taula rodona, en aquest
Congrés Nacional d’Educació Ambiental s’han pogut
identificar els elements clau que permeten passar de
l’acció individual a la transformació col·lectiva.
Barnadas va posar de relleu algunes de les paraules
del núvol participatiu: esperança, il·lusió, col·laboració
i transformació, com a exemples del que ha estat
l’educació ambiental durant molts anys. Va posar en
valor el treball fet durant el congrés, segurament el
“congrés més llarg de la història”. Recuperant una
de les intervencions, es va destacar la importància
d’emportar-se idees del congrés per poder seguir
emocionant, transformant i educant.
Com a Govern de la Generalitat de Catalunya,
Barnadas va refermar la responsabilitat de
liderar aquesta transformació social, amb el
convenciment que l’educació ambiental és una
de les eines imprescindibles per poder-la dur a
terme.

En aquest sentit, les administracions públiques,
universitats, associacions i organitzacions que formem
part del comitè organitzador d’aquest Congrés han
establert unes dinàmiques de treball molt gratificants
i virtuoses i que es podria dir que esdevindran de
caràcter permanent i serviran per compartir les bases
i fonaments de la política d’educació ambiental
d’aquest país.
Per participar i acompanyar aquesta mirada estratègica de futur, es va animar a persones i entitats
a adherir-se a la Declaració i a treballar de forma
individual, però sobretot col·lectivament, per assolir
els reptes que ens planteja.
El CNEA no s’acaba en aquesta sessió sinó que davant
nostre hi ha el repte de dissenyar un Pla d’acció que
permeti fer de l’educació ambiental una veritable eina
per a la transformació social i aquí les administracions
es van destacar com amb un paper imprescindible.
Ens aquest sentit, es va convidar a assistir a l’acte
que es farà el proper dia 26 de gener, coincidint amb
l’efemèride del Dia Mundial de l’Educació Ambiental,
on es refermarà el compromís de totes les administracions amb la Declaració i es donarà l’opció a totes
les persones i organitzacions que vulguin adherir-se a
poder-ho fer.
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Annex 1.
Recull de piulades
de @cnea_cat
durant la sessió
La sessió va ser retransmesa via la xarxa social de
Twitter per part del compte del Congrés, @cnea_cat.
A continuació es relacionen totes les piulades enviades
durant la sessió i prèviament.
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