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Molts cops estem mirant les notícies o 
algun documental a la televisió i veiem 
imatges que ens inspiren a fer-nos pre-
guntes sobre la realitat del medi ambi-
ent al planeta. Contaminació a l’aire o 
als oceans, problemes de conservació 
dels ecosistemes, canvi climàtic, es-
cassetat d’aigua, etc. No obstant, ens 
sembla que tot això passa lluny. Us con-
videm, doncs, a apagar el televisor un 
moment, o si més no a no fixar l’atenció 
a la pantalla sinó a l’espai que us envolta: 
casa vostra. 

A casa hi passem moltes hores. Hi des-
cansem, hi mengem, ens entretenim... 
Un bon grapat d’accions i activitats quo-
tidianes que necessiten energia i matè-
ries primeres perquè les puguem portar 
a terme (aliments, aparells electrònics, 
mobles, etc.) i que de vegades produei-
xen elements sobrants, o com els ano-
menem habitualment, residus. De fet, 
aquest intercanvi d’energia i materials 
en un espai determinat i protagonitzat 
per éssers vius és, en essència, el que 
va citar el gran biòleg americà Eugene 
Odum cap al final de la dècada de 1960 
en la seva definició d’ecosistema. I, és 
clar, si podem definir casa nostra com 
un petit ecosistema (salvant les dife-
rències), també podem parlar d’ecologia 
domèstica si el que volem és saber què 
podem fer perquè el nostre dia a dia si-
gui més sostenible.

Per aquest motiu, el Centre Andorra 
Sostenible, amb la col·laboració de Mo-
raBanc, ha editat una nova guia titulada 
precisament Ecologia domèstica, que té 
com a objectiu donar a conèixer quines 
són les alternatives de què disposem 
actualment els ciutadans per fer de les 
nostres llars un espai més respectuós 
amb el medi ambient. La guia dóna con-
tinuïtat a les publicacions L’hort a casa 
(2013) i El consum responsable (2014), 
amb consells i bones pràctiques que tot-
hom pot fer seves, tant si la nostra llar 
és petita com si és gran, i tant si som 
família nombrosa com si vivim sols, en 
parella o compartint pis.

El punt d’arrancada són els diferents 
espais de la casa i per això els cinc ca-
pítols principals de la guia hi fan refe-
rència. Amb un recorregut per què fem 
(i com ho fem) a la cuina, al lavabo, a 
les habitacions, al menjador o als espais 

exteriors com ara el garatge, el jardí o 
la terrassa, aprendrem més coses sobre 
aspectes tan quotidians com el consum 
d’aigua, la qualitat de l’aire de casa, el 
soroll que ens envolta, la il·luminació 
i la climatització de la llar, la gestió 
correcta dels residus o les alternatives 
energètiques i de mobilitat que tenim al 
nostre abast.

Però si es tracta de fer un resum, pot-
ser gran part del debat de la sostenibi-
litat quotidiana es decideix sobretot en 
la manera com prenem les decisions a 
l’hora de fer les coses i a partir de quins 
arguments ho fem. I és que la recepta 
bàsica de la sostenibilitat normalment 
sempre parteix d’actituds i hàbits que 
tenen per objectiu reduir el nostre im-
pacte. Per aquet motiu, són clau quatre 
aspectes fonamentals:

• Reduir al màxim el consum (tant de re-
cursos com d’energia) i ser més eficients, 
tot evitant el malbaratament. 

• Apostar per productes més ecològics i 
tecnologies més netes (com les energies 
renovables).

• Allargar la vida útil dels nostres béns i 
reutilitzar tot el que puguem.

• I, finalment, gestionar correctament 
tot allò que ens sobra, com els residus o 
les aigües brutes.

Quatre consells generals, des de les 
qüestions més generals fins als de-
talls més petits, que es poden aplicar a 
tots els espais de la casa. Per descobrir 
aquests comportaments, hàbits i bones 
pràctiques que poden fer de casa nostra 
una llar més sostenible us convidem a 
visitar el web del Centre Andorra Soste-
nible i descarregar-vos gratuïtament la 
versió digital de la guia Ecologia domèsti-
ca. I si sou més de format clàssic, us ani-
mem a recollir també gratuïtament un 
exemplar en paper de la guia editada per 
Mora Banc i que trobareu a l’estand que 
el departament de Medi Ambient i Sos-
tenibilitat dedicarà a l’ecologia domèsti-
ca en la propera Fira d’Andorra la Vella, 
els dies 23, 24 i 25 d’octubre, on, a banda 
de la guia, trobareu més sorpreses. 

Ja ho sabeu, aquest curs 2015-2016 l’ob-
jectiu és millorar l’ecologia de cada dia!

TRIBUNA

Ecologia d’estar per casa
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Fa unes setmanes, el ministeri de Salut 
i Benestar feia públic un procés partici-
patiu per adoptar el Pla nacional de salut 
2020 amb l’objectiu de transformar el sis-
tema sanitari per millorar la qualitat dels 
serveis i fer-lo més sostenible. Un projec-
te que, d’entrada, és interessant i lloable. 

La participació ciutadana és una peça 
essencial del sistema democràtic: un eix 
d’unió entre l’acció de govern i les ne-
cessitats de la ciutadania que comporta 
la millora dels serveis i de la qualitat de 
vida de les persones afavorint el diàleg i 
el consens.

El procés que s’ha plantejat només té  
28 dies per recollir les consideracions i 
els suggeriments “oportuns” de la ciuta-
dania, individuals i col·lectius (associaci-
ons, col·legis professionals, etc.), aspecte 
pel qual convé posar les coses al seu lloc 
i anomenar-les, també, pel seu nom. No 
es pot confondre un procés participatiu 
amb una fase d’un procés participatiu. 
Aquesta iniciativa proposada ara des del 
ministeri es redueix a una mera provisió 
d’informació per part dels governants als 
governats.

Dels diferents nivells d’implicació en els 
processos públics de participació ciuta-
dana —informació, admissió de queixes, 
consulta, deliberació i presa de decisi-
ons— s’ha triat la consulta sense possi-
bilitat de debatre entre els ciutadans, 
associacions, tècnics i polítics, l’objecte 
d’anàlisi: la salut i el sistema sanitari.

I a més tot plantejat sense habilitar els 
mecanismes necessaris perquè el procés 
tingui èxit i sense disposar d’un seguit 
d’informació bàsica per analitzar la situ-
ació. La participació ciutadana necessita 
unes institucions permeables i transpa-
rents; una societat civil desperta i amb 
possibilitats d’exercir control i influència; 
i l’existència de mecanismes de participa-
ció real (Pastor Seller, 2009), aspectes 
dels quals a Andorra no anem, que di-
guem, sobrats.

La participació ciutadana no s’improvisa 
i és essencial desenvolupar un cos meto-
dològic i els instruments tècnics que ori-
entin aquestes noves pràctiques. Però per 
donar un autèntic impuls a la participació 

ciutadana cal la clara voluntat política. Si 
es facilita o es promou una participació 
més o menys oberta o restringida, o si es 
tracta d’informar, consultar, debatre o 
decidir conjuntament amb els ciutadans, 
no és una decisió metodològica ni tècni-
ca, sinó política.

També cal preguntar-nos si aquesta par-
ticipació està plantejada per legitimar o 
per transformar. Veient la implicació de-
manada pel ministeri de Salut i Benestar 
creiem que s’ha escollit la primera opció 
com a estratègia política. No sembla que 
s’hagi apostat pel treball conjunt de po-
lítics, tècnics i ciutadans. No sembla dis-
senyat per permetre als ciutadans i ciuta-
danes participar en la presa de decisions 
públiques quan la democràcia participa-
tiva radica, precisament, en aquestes de-
cisions.

Com ja hem dit, l’essencial no és metodo-
lògic sinó polític, i el plantejament inicial 
del procés participatiu ha de respondre, 
fonamentalment, a qüestions com ¿per a 
qui i per a què es fa?, ¿per què? i ¿quins 
resultats s’esperen del procés? 

En qualsevol cas, s’haurà de deixar clar 
a la ciutadania què implica, què se li de-
mana i quins són els compromisos que 
s’adopten amb relació a la metodologia 
i als resultats. I aquesta reflexió hauria 
d’anar acompanyada de dos aspectes: un 
treball pedagògic sobre el que són els pro-
cessos participatius i el que comporten, i 
una reflexió interna que permeti definir 
què ha de canviar en l’organització pro-
motora, el ministeri, per poder liderar 
aquest procés. 

Finalment, l’etapa d’obertura d’un procés 
participatiu es basa en la realització d’un 
diagnòstic compartit que identifiqui “què 
és el que hi ha” (la població, les condici-
ons de vida, els recursos, els grups i les 
xarxes de relacions) i “com es veu” (dis-
cursos i posicions davant de les qüestions 
tractades). 

Per tot plegat em demano si estan con-
vençuts i si estem preparats per assumir 
totes aquestes premisses. El resultat final 
de tot aquest procés i l’assumpció, o no, 
per part del Govern, de les diferents pro-
postes plantejades ens ho esclarirà.
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El pla de salut i el procés 
participatiu: ¿política d’aparador?
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