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La complexitat i gravetat dels problemes que afecten el medi
ambient, tant a escala local com regional o planetària, han causat un
convenciment generalitzat i creixent que cal reconduir el
desenvolupament econòmic, de manera que les nostres actuacions no
comprometin el benestar futur.
Augmenta, doncs, la consciència
ambiental i els canvis de valors i actituds que l’acompanyen; alhora,
esdevé indefugible redreçar l’actual model social i productiu per
adreçar-nos envers la sostenibilitat ecològica.
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Els problemes ambientals, però, no es poden afrontar únicament
amb les eines que forneixen la política i la gestió. Per això és
imprescindible implicar activament la ciutadania en tot el procés que
comporta identificar-los i resoldre’ls. Així doncs, cal adoptar noves
pautes de comportament, individuals i col·lectives. Aquest canvi és el
resultat d’un procés llarg que comença amb la presa de consciència,
segueix amb l’aprenentatge i culmina amb la capacitació; aquest
procés constitueix l’educació ambiental.
Davant d’aquesta necessitat, la Conselleria de Medi Ambient,
amb la col·laboració de la Universitat de les Illes Balears i el
recolzament de la Conselleria d’Educació i Cultura, ha promogut
l’elaboració de l’Estratègia Balear d’Educació Ambiental (EBEA). Els
fonaments d’aquesta iniciativa es remunten gairebé trenta anys
enrere, a través d’iniciatives diverses que han aconseguit difondre la
sensibilitat ambiental a tota la societat balear. L’EBEA és part del
moviment global a favor de la sostenibilitat, encetat arran de la Cimera
de Rio de Janeiro. D’acord amb els principis d’aquesta convenció, la
participació ciutadana i l’educació ambiental són els ingredients
essencials per assolir l’objectiu d’una societat més justa i
ecològicament sostenible.

Amb aquests precedents, i amb l’objectiu de dibuixar les línies
mestres d’una estratègia coherent, s’elaborà en primer lloc un
diagnòstic de la situació socioambiental a les Illes, tenint presents les
repercussions de l’actual model de creixement i l’estat de l’educació
ambiental al nostre arxipèlag.

2

A partir d’aquesta experiència, es postularen els principis sobre
els quals s’ha de fonamentar l’EBEA:
§ contextualització en una realitat geogràfica, social i cultural
pròpia
§ participació ciutadana com a mitjà indispensable per recollir i
aplicar les propostes que es facin
§ coherència en termes de sostenibilitat i justícia social
§ complementarietat amb d’altres iniciatives que afecten l’àmbit
de l’educació ambiental
§ coordinació amb tots els nivells organitzatius de la societat
balear
§ fonamentació científica de totes les propostes
§ anàlisi crítica com a mètode de treball
§ innovació per enfrontar-se a reptes que són nous o que tenen
una magnitud sense precedents
§ suport adequat de les institucions responsables
§ compromís de dura terme un seguiment i una avaluació
continuada per assegurar la perdurabilitat de la mateixa
estratègia.

Contextualització
Participació
Coherència
Complementarietat
Coordinació
Fonaments
Anàlisi
Innovació
Suport institucional
Avaluació continuada

espai de participació,
diàleg i consulta

gresol on formular propostes i
recomanacions

(Decret 15/2002, de dia 1 de febrer)

assemblea de participació ciutadana de caràcter consultiu
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L’EBEA s’ha elaborat a partir d’un procés de participació pública,
organitzat entorn del Fòrum d’Educació Ambiental de les Illes Balears.
Aquest té com a funció servir d’espai de participació, diàleg i consulta,
alhora que ha de ser el gresol on formular les propostes i
recomanacions sobre qualsevol aspecte relacionat amb l’educació
ambiental a les nostres illes. Aquesta assemblea ciutadana està
impulsada per la UIB, els consells insulars, la Federació d’Entitats
Locals de les Illes Balears i altres entitats. La seva presentació va
tenir lloc el 15 de desembre de 2000, amb l’assistència d’un centenar
de persones procedents de distints àmbits professionals.
Amb l’objectiu d’incrementar-ne l’operativitat, el Fòrum s’ha
dividit en sis marcs d’acció:
• ciutadania en general
• administració pública
• socioeconòmic
• sistema educatiu
• universitat
• mitjans de comunicació
El seu funcionament s’articula mitjançant reunions sectorials
(incloent-hi el Ciberfòrum, un espai virtual de diàleg sobre educació
ambiental), reunions plenàries i una Comissió Permanent. Aquesta
comissió està integrada per representants de les comissions implicades
i cinc membres elegits per l’assemblea, i té com a funció recollir les
propostes del ple i sotmetre-hi consultes concretes.

Comissió
d’Avaluació

Ciberfòrum

Marcs d’acció

Ple

administració pública
socioeconòmic
ciutadania
sistema educatiu
universitat
mitjans de comunicació
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Comissió
Permanent

Des dels inicis del Fòrum, s’han dut a terme nombroses reunions
sectorials, com també sessions a les diferents illes, on s’ha analitzat la
situació de l’educació ambiental i s’han formulat propostes per a
l’EBEA. El 19 d’abril de 2002 es va donar carta de naturalesa al
Fòrum, amb la seva aprovació per Decret del Consell de Govern. En
aquella sessió plenària, que era formalment constitutiva, es treballà
damunt un segon esborrany de l’EBEA, que la comissió de redacció,
recolzada per una de lectura, transformà en un text quasi definitiu.
Des de la Direcció General de Mobilitat i Educació Ambiental, de la
Conselleria de Medi Ambient, s’hi ha fornit suport tècnic i
assessorament al llarg de tot el procés, i se n’ha dut a terme la fase
final d’edició.

INFORMACIÓ

PARTICIPACIÓ

ASSESSORAMENT

DIFUSIÓ

Lectura
DGMOBEA

Diagnòstic

Fòrum
d’Educación
Ambiental de
les Illes
Balears

Estratègia
Balear
d’Educació
Ambiental

Redacció

UIB
DGMOBEA

Suport tècnic

Coordinació
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Edició

L’estructura de l’EBEA respon a la divisió per marcs d’acció i a una
sistemàtica de conceptes, des dels objectius generals, que poden ésser
interns o externs respecte al marc d’acció concret, fins als objectius
concrets i les propostes d’actuacions que cal emprendre per assolir-los.
Com a exemple d’aquesta estructura, es pot veure a la figura següent
la inclusió de propostes detallades dins l’ordenament per nivells
jeràrquics.

Marc d’acció 3: Socioeconòmic

Objectius interns

Objectius externs
Informació i/o comunicació a
altres marcs i sectors

Organització
Formació permanent

Objectiu 3.2: Assegurar la incorporació
dels aspectes ambientals en la formació
inicial dels treballadors

Informació i/o
comunicació interna

Sectors implicats: 1,2,3

Millora de la qualitat de
l’activitat pròpia

3.2.1. Col·laboració amb el sistema
educatiu i la universitat per assegurar la
incorporació de la dimensió ambiental en
la formació dels futurs treballadors i
empresaris.
3.2.2. Incorporació de la dimensió
ambiental en els plans de formació
inicial de les pròpies empreses.
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Ara cal posar en marxa una comissió d’avaluació de l’EBEA, que
s’ha de constituir dins el Fòrum i que tindrà com atasca avaluar-ne el
disseny, el desenvolupament i els resultats assolits. Els continguts
avaluables abasten:
§ la difusió i promoció que se’n faci
§ les accions desenvolupades de manera global i en cadascun
dels marcs d’acció
§ la generació efectiva de recursos per implementar-la
§ el grau de consecució d’objectius concrets
§ la mateixa estructura de l’estratègia
Aquesta avaluació ha de ser participativa i democràtica, i ha de
contemplar indicadors quantitatius i qualitatius.
Tot això, sense
oblidar el valor educatiu que ha de tenir el mateix procés d’avaluació.
Les propostes que conté l’EBEA s’han de materialitzar a través
d’un Pla d’Acció, tot just esbossat, que haurà de contemplar quatre
fronts d’actuació:
• la difusió de l’EBEA
• la presentació en diferents àmbits geogràfics i socials
• la consecució d’adhesions i compromisos pel màxim nombre
de ciutadans i agents socials
• implementació de propostes concretes
Gràcies a totes aquestes iniciatives, la Comiunitat Autònoma de
les Illes Balears s’uneix a un ampli moviment internacional amb els
precedents de les propostes de la UNESCO i de la UICN, tot seguint les
recomanacions de la Conferència de Rio de 1992, que mitjançant
l’Agenda 21 promou l’elaboració d’estratègies d’educació ambiental a
cada país. En el context estatal, s’incorpora al grup de comunitats
autònomes que ja han elaborat les seves estratègies d’educació
ambiental, sempre amb el marc de referència que constitueix el Llibre
Balnc de l’Educació Ambiental a Espanya.
L’Estratègia Balear d’Educació Ambiental és, així doncs i per
damunt de tot, un procés de participació ciutadana envers la
sostenibilitat.
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