03 QUALITAT AMBIENTAL I SALUT:

dels estàndards a l’excel lència

“Apostem per oferir
una solució sostenible
de debò”

Fundació
Futur

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.
La Fundació Futur es va crear el 1996 “amb la missió de generar un impacte
positiu en la societat mitjançant la formació i la reinserció de persones en una
situació de vulnerabilitat en tasques de producció i comercialització de productes
alimentaris”. I els seus valors i accions encaixen en el punt 3 del Compromís:
Qualitat ambiental i salut: dels estàndards a l’excel·lència. En la diagnosi
d’aquest apartat s’explica que els darrers anys “ha augmentat l’oferta de
productes ecològics, que, a més, s’han començat a introduir en els menjadors
escolars i en alguns serveis de càtering i restauració”.
Aquest és el cas de la Fundació Futur, ja que “l’entitat aposta per fomentar
l’economia social i el cooperativisme forjat amb valors compartits i amb una
política de desenvolupament agroalimentària i agroambiental”, asseguren. Amb
la seva tasca, contribueixen a “fomentar i prestigiar la producció i el comerç dels
aliments més saludables” tal i com s’especifica en les línies d’acció del punt 3 del
Compromís i com també indiquen aquestes línies contribueixen a “generalitzarne l’ús en menjadors escolars i comunitaris (residències, hospitals, etc.)”.
Mitjançant la divulgació de l’alimentació saludable, ajuden a crear consciència
ecològica i fomenten una restauració sostenible amb una economia circular.
Així doncs, tal i com explica la mateixa Fundació Futur, a través de quatre eixos
(alimentari, ambiental, justícia social i educació i formació), “treballem dia a dia
per construir un model alimentari sa i sostenible que generi un triple impacte
positiu en la societat: social, econòmic i mediambiental” i també “apostem pel
futur. Apostem per oferir una solució sostenible de debò”.

De la teoria a la pràctica
Una pràctica del vostre dia a dia que contribueixi a la sostenibilitat?
Un ús eficient de l’aigua de reg, una fertilització exclusivament orgànica, un sòl cultivat a poca fondària, manteniment de cobertes
vegetals i tanques verdes per a refugi i aliment de la fauna, ús de trampes, extractes de plantes i fitosanitaris d’origen natural no genèrics,
compostatge dels residus orgànics que es generen al camp, ús de varietats tradicionals per a poder reproduir la llavor i ressembrar,
anàlisis de sòls i aigües com a indicadors per al seguiment de la salut de l’aigua i del sòl i per a una fertilització equilibrada que redueixi
al màxim la contaminació per nitrats dels aqüífers i cursos d’aigua. Posar recipients amb aigua perquè beguin els ocells, construcció
d’un hotel d’insectes. Ús de caixes i envasos de paper, cartró o fusta en detriment del plàstic. Maneig ecològic de la flor ornamental.
Amb l’educació ambiental aconseguirem....
...persones CONSCIENTS del valor dels recursos naturals i dels serveis ecositèmics gratuïts dels que gaudim i que ens són imprescindibles
per la vida i per tant tindrem l’oportunitat de fer un canvi real cap a la sostenibilitat del planeta.
Un repte assolit?
Hem aconseguit en gran part reduir al màxim l’ús d’energia no renovable que fa falta introduir a la explotació per treure el producte.
Un repte pendent?
Ser un referent i un motor per a la dinamització del territori a nivell socioeconòmic, atreure a més persones a les que sensibilitzar i
ensenyar com es pot produir i consumir de forma responsable. Tendir cada cop més a residu 0.
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