DECLARACIÓ DE LLEIDA
LES CIUTATS I ELS POBLES PER L’EDUCACIÓ AMBIENTAL
La Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat vol reconèixer el paper decisiu que ha
protagonitzat l’educació ambiental en la transformació de la nostra societat.
Les ciutats i pobles estem convençuts que l’educació ambiental és una font de creació de
consciència, de valors i de coneixement basada en una nova relació entre les persones i el
medi, i que és una eina imprescindible per generar corresponsabilitat en la ciutadania i nous
models de governança participativa.
Les ciutats i pobles afirmem que l’educació ambiental és també un instrument de gestió
ambiental necessari, sense el qual no es poden explicar els canvis que ha experimentat la
societat en àmbits de sostenibilitat tan estratègics com ara la gestió dels residus, l’eficiència
energètica, la mobilitat, la qualitat de l’aire, el cicle de l’aigua o la protecció del territori i de la
biodiversitat.
L’educació ambiental també ha fet evolucionar la percepció ambiental de la població en una
direcció que ha elevat les garanties de qualitat de vida i de funcionament de les nostres ciutats
i pobles.
Esperonada per les primeres fites internacionals, com ara la Carta de Belgrad o la Cimera de
Rio, la societat catalana ha destacat com a pionera en l’aplicació de l’educació ambiental en el
nostre entorn més proper i, fins i tot, en el context europeu.
En aquesta tasca hi han tingut i encara hi tenen un paper essencial el món local i els
ajuntaments, que entenen que cal posar en marxa projectes i serveis d’educació ambiental que
donin suport a la seva gestió ambiental municipal.
Bona prova n’és el reconeixement que en el darrer any ha tingut la ciutat de Lleida, que ara
ens acull, la qual va ser guardonada amb el Premi Ciutat Sostenible en la categoria d’educació
ambiental per la Fundació Fòrum Ambiental.
Els ens locals s’han vist acompanyats per la resta d’administracions i han rebut el suport de la
tasca innovadora i pionera de les diputacions i de la Generalitat de Catalunya.
Les ciutats i els pobles volem reconèixer també el paper de la societat civil té en aquest àmbit:
el ric teixit d’entitats veïnals, socials i del tercer sector ambiental, les empreses i els
professionals de l’educació ambiental i, molt especialment, la ciutadania . La seva capacitat de
generació de consciència social, de mobilització, de creació de corresponsabilitat i d’implicació
han estat i són indispensables.
Avui, en el context de contenció pressupostària i de cooperació necessària entre actors, la
Xarxa considera que l’educació ambiental és més essencial que mai per garantir una gestió
ambiental municipal eficient i de qualitat.

És per tot això que els membres de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat,

Acordem,
Potenciar les polítiques d’educació per la sostenibilitat en el món local, que és el que està
més proper a la ciutadania, perquè estem convençuts que són una font de valors ambientals i
de coneixement i perquè constitueixen una de les garanties d’èxit de la gestió ambiental
municipal i de l’eficiència en l’ús dels recursos naturals i econòmics.
Impulsar l’educació ambiental per avançar en la implementació d’un nou model de
governança participativa que ens porti a una societat més sostenible.
Demanar la màxima coordinació entre les administracions per tal de crear sinergies que
condueixin a optimitzar la sensibilització ciutadana i els resultats de la gestió ambiental. Per
part nostre, ens instem com a ajuntaments a ser generosos a l’hora de compartir els nostres
recursos amb altres entitats locals i ens comprometem a adherir-nos i participar activament en
alguna de les campanyes de sensibilització que s’organitzin des de la Xarxa.
Reconèixer el paper que tots els actors intervinents, han jugat en la implementació de la
conscienciació ambiental en la societat catalana, i en particular el de les entitats d’educació
ambiental i el tercer sector ambiental de Catalunya amb qui cal potenciar sinèrgies mútues.
Continuar promovent la participació de la ciutadania, perquè el món local entén que la
gestió ambiental municipal es mou cada cop més en el marc de la corresponsabilitat.
Potenciar l’educació ambiental formal, ja que els centres educatius segueixen sent un espai
de creació de coneixements i de consciència ambiental i un àmbit d’aprenentatge de la
corresponsabilitat ambiental. Alhora, aprofitar l’espai educatiu per donar a conèixer la tasca
municipal en matèria de sostenibilitat i capacitar el professorat i els alumnes; i afavorir la
creació de xarxes escolars i espais d’intercanvi entre actors educatius, com a elements de
potenciació de la sostenibilitat i de la cohesió territorial.
Promoure l’educació ambiental no formal en l’àmbit dels adults i del públic familiar, i en
particular amb la població amb més dificultats d’accés a la informació ambiental.
Treballar plegats amb el sector empresarial a través de les polítiques de responsabilitat
social, per fomentar l’activitat econòmica verda i les possibilitats d’ocupació en el sector de
l’educació ambiental i la sostenibilitat.
Incorporar les noves tecnologies de comunicació, per tal d’aprofitar els avantatges que
proporcionen en matèria de sensibilització i per facilitar l’accessibilitat als recursos de
comunicació, així com per assegurar drets fonamentals com ara la garantia d’accés a la
informació ambiental i la participació pública en la presa de decisions.
Establir lligams amb les xarxes educatives nacionals i internacionals, a través de la mateixa
Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, per desenvolupar objectius i projectes comuns
que promoguin la complicitat de la ciutadania en l’impuls de les polítiques ambientals locals.

Introduir la transversalitat de l’educació per la sostenibilitat en el propi àmbit municipal,
per tal que el personal dels ajuntaments exerceixi com a actor exemplaritzant de la
corresponsabilitat ambiental i dels comportaments ambientalment correctes.
Invertir en educació ambiental, per l’efecte multiplicador que els efectes de la inversió tenen
en eficiència i estalvi dels recursos.
Finalment, ens instem a presentar la Declaració de Lleida en els respectius plens municipals
abans del 5 de juny i a notificar a la presidència de la Xarxa els acords que s’hi adoptin, per tal
de donar el màxim suport al compromís local envers l’educació ambiental.
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