10 Resiliència i responsabilitat
planetària: de la resposta
puntual a l’acció global

“No som un actor d’educació
ambiental, en sentit estricte, però
el cert és que fem molta educació
i sensibilització ambiental”

AAVV
de Sarrià

Les evidències que ens mostren la necessitat de caminar cap a unes ciutats més
sostenibles, cada dia es fan més presents (contaminació atmosfèrica, generació
de residus, canvi climàtic...). La ciutat de Barcelona va emprendre aquest camí
amb l’adhesió a la Carta d’Aalborg el 1995 i el posterior Compromís Ciutadà
per a la Sostenibilitat 2002-2012. Però per tal d’abordar aquests reptes, la
comunicació i l’Educació Ambiental es converteixen en elements indispensables
per generar aquests canvis i augmentar el grau de consciència social.
Així doncs, amb l’objectiu de reflexionar i generar debat, entomem els següents
reptes marcats per a la ciutat de Barcelona, a través dels deu punts del Compromís
Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022, i posem el focus en aquelles entitats i
pràctiques que avui en dia contribueixen a la sostenibilitat ambiental i social.
L’Associació de Veïns de Sarrià du a terme una tasca de sensibilització
ambiental entre el veïnat, ja que “a Sarrià com a tal no hi ha una entitat ecologista
o naturalista”, asseguren, i per això és la vocalia de medi ambient de l’associació
qui desenvolupa aquesta tasca. Tot i això, puntualitzen que no són els únics que
fan feina en aquest sentit i també reconeixen la feina del Centre Excursionista Els
Blaus i a la Casa Orlandai “que han fet de la sostenibilitat un dels seus eixos de
treball”.
Els projectes impulsats i difosos per l’Associació de Veïns de Sarrià encaixen
perfectament en l’últim punt del Compromís: Resiliència i responsabilitat
planetària: de la resposta puntual a l’acció global. En aquest sentit, l’Associació
destaca l’impuls que han donat a la implantació d’un sistema de recollida selectiva
porta a porta al barri, “ha suposat una petita eco-revolució a nivell veïnal”. Malgrat
algunes reticències, asseguren que “amb el canvi de sistema el barri ha passat
del 19% al 60% de reciclatge en uns mesos”. Però no es conformen, ja que des de
l’Associació s’apostava per un sistema de recollida de 4 fraccions sense rebuig,
així que ho tenen clar: “Seguirem insistint. Volem Residu Zeo real”.
Tal i com indica aquest punt del Compromis: “Les ciutats tenen una gran
responsabilitat en la recerca de solucions, atès que concentren una bona part
del consum de recursos i generen impactes ambientals locals i globals”. Per això
des de l’Associació han dut a terme accions per tal contribuir a la consciència
ecològica ja que veuen que “els temes ambientals no són els més mobilitzadors
actualment, tot i que sí que percebem que hi ha una gran preocupació al
respecte”. Així doncs, han organitzat una plantada d’alzines “per reivindicar el
patrimoni natural d’aquest barri als peus de Collserola”, han fet una “autòpsia dels
residus” i des de fa poc han creat una plataforma per lluitar contra la contaminació
de l’aire, amb el nom Sarrià Respira.
Gràcies a això han aconseguit que se situï una estació de control de l’aire al mig
del barri. Estan convençuts que mesures com aquesta contribueixen a visibilitzar
i “posa el tema de la contaminació atmosfèrica a sobre la taula”. A través de les
seves xarxes socials, la web i el butlletí es pot fer seguiment d’aquesta iniciativa
i moltes altres.
Però la relació amb les administracions no sempre és fàcil i des de la mateixa
associació admeten: “Tenim una relació d’amor-odi amb les institucions. Per una
banda ens han fet molt de cas i ens han ajudat molt a tirar endavant projectes,
però per altres ens posen mil pegues i excuses, a vegades veritables entrebancs
sense sentit que ens ho aturen tot”. Entenen que “són grans màquines on els
canvis es donen de forma molt progressiva i lenta”. Tot i això afirmen: “Val a dir
que d’uns anys cap a aquí la sensibilitat ambiental de les administracions ha anat
a l’alça. No tant com ens agradaria, potser, però s’ha de reconèixer que en alguns
temes s’ha avançat molt. El Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat n’és un
molt bon exemple de cas d’èxit”.
Per tot això, la tasca que desenvolupa l’Associació de Veïns de Sarrià es pot
emmarcar dins el camp de l’Educació Ambiental: “No som un actor d’educació
ambiental, en sentit estricte, però el cert és que fem molta educació i sensibilització
ambiental”. I per això, “participem activament en un grup de treball de medi
ambient amb la resta de Associacions de Veïns a la FAVB, estem a la Taula
d’Entitats de Sarrià (som un barri amb molt teixit associatiu) i també en totes les
activitats que proposa Barcelona + Sostenible”.
Tampoc perden l’ocasió d’estar presents en altres projectes com Alimentem
Collserola, la CEPA, la Casa Orlandai i Ciència en Societat. A més puntualitzen que
un dels seus projectes amb més atenció mediàtica últimament, el porta a porta, el
van socialitzar en el marc dels projecte Barcelona pel Clima amb 7 entitats més.
Exemples de xarxa i col·laboració per a una Resiliència i responsabilitat planetària.

De la teoria a la pràctica
Una pràctica del vostre dia a dia que contribueixi a la sostenibilitat?
Una cosa que hem incorporat aquest any és en la Paella de Festa Major (més de 200 comensals) i en la botifarrada que organitzem
l’Associació (uns 70 comensals) fem servir vaixella, coberteria i gots reutilitzables per reduir la generació de plàstic d’un sol ús.
Amb l’educació ambiental aconseguirem....
...crear una consciència col·lectiva sensible als temes ambientals que permetrà la millora de la qualitat de vida dels nostres veïns i veïnes.
Un repte assolit?
La implantació de la recollida selectiva porta a porta a Sarrià.
Un repte pendent?
Que Sarrià esdevingui la primera ZUAP (Zona Urbana d’Atmosfera Protegida) de Barcelona.
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