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eDucació i acció 
ciutaDana: 
de la conscienciació a la 
coresponsabilització amb 
coneixement de causa

Diagnosi

L’educació i la comunicació són instruments fonamentals per progressar en la cul-
tura de la sostenibilitat i contribuir a l’adquisició de nous valors, actituds i comporta-
ments. L’Administració hi té una responsabilitat evident, però es tracta d’un repte i un 
compromís col·lectiu. Aquesta és una feina que no acabarem mai. 

Hem fet un esforç important des de molts flancs, tant des de les organitzacions i el 
sistema educatiu com des de l’Administració i els mitjans de comunicació. Globalment 
ha augmentat el nombre de ciutadans que es consideren ben informats en temes am-
bientals i també el nombre de ciutadans que diuen que tenen bons hàbits ambientals.

La xarxa de signants és una peça fonamental en la promoció dels valors i dels objec-
tius del Compromís, amb una constant activitat de deliberació, d’intercanvi d’experi-
ències i aprenentatge, i de treball actiu en xarxa. Podem també considerar un èxit el 
programa específic de l’Agenda 21 Escolar, guardonada pel Programa HABITAT de les 
Nacions Unides, pel seu impacte sobre milers de professors i centenars de milers d’es-
tudiants i les seves famílies. 

Tot i ser més de 800 signants a dia d’avui (2012), tenim el gran repte d’estendre els 
valors del Compromís a totes les persones, les organitzacions, les institucions i les 
empreses de Barcelona. Hem d’entendre que la sostenibilitat és responsabilitat de tots 
i cadascun de nosaltres, i hem de passar de la retòrica a l’acció, per construir junts la 
ciutat que desitgem per a nosaltres i per a les generacions futures.

Línies D’acció

Estendre la cultura de la sostenibilitat a tota la ciutadania. Avançar de la informa-
ció al coneixement i a l’acció responsable, individualment i col·lectivament. Predi-
car amb l’exemple.

Donar impuls i suport continuats a l’educació per la sostenibilitat en el sistema 
educatiu (de la llar d’infants a la universitat), estimulant una revisió de planteja-
ments i pràctiques educatives que provoqui canvis reals en els centres i en l’entorn.

Impulsar continuadament l’educació per la sostenibilitat en l’educació no formal 
(àmbit socioeducatiu, ocupacional, cultural i de lleure) i informal (mitjans de co-
municació, acció comunitària, etc.).

Assegurar suport i reconeixement a la tasca de les persones que eduquen, brin-
dant-los assessorament, formació i recursos. Promoure la recerca i la innovació 
educativa.

Educar i capacitar la ciutadania en la cultura de la participació. Intensificar i innovar 
els processos democràtics a escala de ciutat, de barri i dins de cada organització. 

Enfortir el teixit associatiu, altres grups socials i moviments no formals com a 
escola de ciutadania i agent transformador.

Vitalitzar el voluntariat amb projectes capaços d’implicar públics de diferents 
edats i condicions.

Fomentar la responsabilitat compartida en la planificació, la gestió, l’ús i el segui-
ment dels espais i serveis d’ús comunitari: equipaments, espais buits, horts, jardins, 
etc. 

Refermar el treball en xarxa per desenvolupar projectes comuns: sumar les inicia-
tives aïllades en una acció conjunta i crear sinergies. 

Millorar la comunicació i la visualització de processos educatius i participatius a 
favor de la sostenibilitat, les seves accions i els seus resultats.
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