07 Benestar de les persones:
de la ciutat acollidora a
la societat cohesionada

“L’educació ambiental és una
peça clau per fer protagonista a la
ciutadania de la millora ambiental
i social del seu entorn”

Associació
Social
Andròmines

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 Social Andròmines treballa contra l’exclusió social i la protecció del
medi ambient, objectius que queden emmarcats en el punt 7 del Compromís del
qual en són signants: Benestar de les persones: de la ciutat acollidora a la
societat cohesionada. Tal i com explica aquest apartat: “Una ciutat sostenible no
pot existir sense una comunitat cohesionada, que pugui prendre part de manera
equitativa en el desenvolupament econòmic i en el progrés social, amb igualtat
d’oportunitats i assegurant el benestar”. En aquest sentit a Andròmines aposten
per “la integració de persones en situació d’exclusió a partir de la formació, el
treball i la creació d’espais i activitats que protegeixin el medi ambient i fomentin
l’autonomia de les persones”.
La intersecció d’aquestes dues vessants, preocupació pel medi ambient i lluita
contra l’exclusió, es converteix en una manera de crear consciència ecològica.
“Des de l’associació social Andròmines ens resulta molt gratificant, poder formar
part de la formació i sensibilització ambiental de les persones a qualsevol edat”,
afirmen. I afegeixen que des dels seus inicis creuen “que l’educació ambiental és
una peça clau per fer protagonista a la ciutadania de la millora ambiental i social
del seu entorn”.
Quan els compromisos ambientals s’impulsen a nivell institucional, com és el cas
del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022, asseguren: “Estem
encantades d’estar en contacte directe amb les institucions de la ciutat per poder
assolir els objectius necessaris per aconseguir una millora ambiental”. Tan és així
que treballen de manera col·laborativa amb l’Ajuntament de Barcelona, com a
organització membre de la Xarxa Barcelona+Sostenible, i participant activament
en les reunions periòdiques en el grup de treball de residus. A Andròmines creuen
que “l’educació ambiental ha d’impulsar processos orientats al canvi d’hàbits de
consum, malbaratament alimentari, transport, energètics, etc.” i per això veuen
necessari el treball conjunt d’organitzacions, entitats i institucions per “poder
donar resposta a les necessitats ambientals de la nostra ciutat. I així posar rumb
cap un model de ciutat cohesionada i sostenible”.
Per tal de difondre la seva tasca i promoure aquesta consciència aposten per
utilitzar les xarxes socials, en ocasions amb l’ajuda d’influenciadors sensibles amb
el tema. Així doncs, per seguir aprofundint en la feina de l’Associació Andròmines
cap al Benestar de les persones podeu seguir les seves xarxes social i consultar
el seu web.

De la teoria a la pràctica
Una pràctica del vostre dia a dia que contribueixi a la sostenibilitat?
La recuperació diària de residus a través de la reutilització gràcies a la nostra botiga de segon mà a Montcada i Reixac.
Amb l’educació ambiental aconseguirem...
...una societat compromesa amb la protecció del medi ambient i transformar el nostre entorn en un espai sostenible.
Un repte assolit?
Durant el 2017 hem aconseguir arribar a través de la sensibilització ambiental a 9.964 persones.
Un repte pendent?
Duplicar o triplicar aquesta xifra el proper any.
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