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Sostenibilitat i
participació ciutadana
L'EIA-EA obre un espai per a
l'experimentació amb noves eines
i estratègies per a la comunicació
i l'educació ambiental

Teatre imatge, teatre fòrum, jocs crea-
tius, escolta empàtica, sis barrets per
pensar... els participants en el taller de
Teatrosfera a l'EIA-EA els dies 17 i 18
de març van debatre les actuals estra-
tègies de divulgació ambiental a partir
de dinàmiques vivencials i tècniques
del teatre i la creativitat.

Si volem que hi hagi una transformació
social, que la ciutadania s'impliqui en un
nou paradigma amb nous valors i hàbits
quotidians es possible que s'hagin de
plantejar transformacions profundes en
les estratègies de comunicació i sensibilit-
zació per a la sostenibilitat. No podem
continuar encallats en la reproducció de
accions, missatges i crides a la ciutadania
que no surten l'efecte necessari. Ens hem
d'arriscar a iniciar un canvi d'orientació.

Amb aquestes premisses, Maria Bravo,
periodista ambiental, actriu i directora de
Teatrosfera va conduir un taller integrat
per dues sessions que van tenir lloc els
dies 17 i 18 de març. Durant la primera
part del taller, els assistents van debatre
al voltant de les raons que redueixen la

voluntat de participació de la ciutadania,
que es van presentar de forma simbòlica
com una dansa en sis passos, la qual vo-
lem que la societat en general balli amb
nosaltres.

Un del arguments que es va mostrar és la
necessitat que la gestió de les administra-
cions públiques i la comunicació social
caminin de forma sincrònica, i que es faci
una participació real de la població, a tra-
vés d'uns canals adequats que permetin
anar més enllà d'una simple consulta
sense conseqüències. També es va plan-
tejar la qüestió de l'actitud a l'hora de
transmetre els missatges ambientals,
més orientada actualment a analitzar els
problemes des d'una visió bastant nega-
tiva i catastrofista que a inspirar i treballar
en les solucions. Així, l'educació i la divul-
gació per a la sostenibilitat tenen l'oportu-
nitat de preparar el terreny per què pu-
guin brotar emocions positives, actituds
d'implicació, integració i compromís amb
un futur compartit.

En aquest sentit, les tècniques proce-
dents del teatre social (com el teatre imat-

ge i el teatre fòrum), el teatre dels sentits,
la comunicació emocional, les possibili-
tats que neixen de l'impuls de la creativitat
i els canals culturals i artístics ofereixen
nous recursos i eines de comunicació.
Convertint-se així en nous canals per a la
participació ciutadana, ja que integren la
dimensió emocional que és el motor que
normalment ens porta a actuar de forma
motivada.

La segona sessió del taller va ser total-
ment pràctica. Es van mostrar algunes
campanyes de comunicació audiovisual,
analitzant les diverses estratègies i emo-
cions implicades i, a continuació, després
d'uns jocs de desbloqueig creatiu, els par-
ticipants van practicar en la creació d'una
campanya de sensibilització sobre el con-
sum responsable adreçada a adoles-
cents mitjançant la dinàmica “sis barrets
per pensar”.

Aquesta metodologia, creada per l'escrip-
tor i psicòleg Edward De Bono, permet
obrir noves perspectives a l'hora d'analit-
zar una situació i produir idees creatives
d'una manera senzilla i divertida.

Bioconstrucció

La bioconstrucció és un sistema per
dissenyar els espais habitables que
considera aspectes com l'entorn on estan
ubicades les vivendes, la seva orientació,
el clima, els materials i elements cons-
tructius, consideracions que habitualment
no es tenen en compte a l'hora de disse-
nyar cases, edificis, ciutats. Si s'apliques-
sin aquest criteris es podria aconseguir
fins a un 80% d'estalvi de recursos ener-
gètics, segons afirma Ricard Guiu, bio-
constructor, expert en energies renova-
bles i fundador de l'ecocentre Mas
Lluerna, ubicat a la comarca de Noguera,
Lleida.

El passat 28 de gener, Ricard Guiu va
oferir a l'EIA-EA una xerrada en la qual, a
partir de exemples i aplicacions pràcti-
ques va mostrar els avantatges que su-
posa integrar al disseny de les vivendes
criteris de bioconstrucció i bioclimatisme,
així com aprofitar l'energia passiva que
aporten els elements constructius que
formen part de l'estructura de l'edifici
(finestres, galeries, etc) per estalviar des-
peses de calefacció i també d'instal·lació i
manteniment d'altres elements externs
(com, per exemple, les plaques solars).

Recursos per aconseguir vivendes
més eficients i saludables

Per gaudir de la companyia de la malle-
renga blava o del raspinell els hi hem de
fer un lloc a la ciutat. Per aixó, l'EIA-EA,
amb la col·laboració del Gepec, va impul-
sar la realització d'un taller familiar per
construir i distribuir caixes niu.

Les caixes niu són habitacles específics
per ocells que, penjats a les branques
dels arbres, afavoreixen la nidació
d'aquestes aus.

El taller es va organitzar en dues ses-
sions. En la primera, que va tenir lloc el
dissabte 27 de febrer, les famílies van
poder construir les caixes niu amb les
indicacions de l'ambientòleg Jaume
Soler. Una setmana més tard, el dissabte
6 de març, es va organitzar una sortida
per distribuir les caixes construïdes entre
el Parc Sant Jordi, el Mas Sabater i el
Mas Miarnau, cercant els arbres apro-
piats per la forma del brancatge i l'alçada.

A l'activitat van assistir un bon nombre de
famílies amb nens i nenes dels 4 als 15
anys, que van contribuir a donar un nou
espai al cant dels ocells.

Noves llars pels ocells a les zones
verdes de la ciutat de Reus

El passat dia 27 d'abril l'EIA-EA va orga-
nitzar una jornada informativa sobre l'ai-
gua i la salut a càrrec de Natàlia Valero,
tècnica de l'Agència de Salut Pública de
Barcelona (ASPBCN). La ponent va re-
passar alguns fets de la història que han
contribuït a millorar el coneixement de
l'aigua com a medi que pot transmetre
malalties i va exposar les millores en la
investigació i els tractaments al llarg del
segle XX per potabilitzar l'aigua i garantir-
ne la innocuïtat.

També es va centrar en els criteris de
qualitat, en la normativa aplicable i en els
principals riscos sanitaris, associats a la
contaminació microbiana i per nivells
excessius de trihalometans i nitrats.

Com a conclusió, Natàlia Valero va indi-
car que l'aigua de boca a Catalunya té
garantia de qualitat, tot i que s'ha de
continuar avançant en la vigilància, i va
finalitzar amb una reflexió sobre la neces-
sitat de promoure millores en els països
on hi ha una elevada morbiditat atribuïble
al consum d'aigua insalubre.
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La vigilància de la qualitat com as-
pecte prioritari en la gestió de l'aigua


