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LA VANGUARDIA- Educació en medi ambient 

Enviat per recullpremsa dins de General  

Tallers a les escoles per ser més respectuosos amb l’entorn 

Qualsevol canvi d’hàbits passa per les escoles, per l’educació i sensibilització dels més 
petits. La Fundació Ondablue ho té clar, i per això centra la seva tasca de defensa del 
medi ambient a conscienciar els nens sobre la importància de fer una bona gestió de 
l’aigua i de protegir els espais naturals del nostre voltant.  

“Els nens són el millor mitjà per arribar als pares o als avis”, defensa la directora de la 
Fundació, Jamila Evans. “Creiem que entre els adults ja hi ha molta informació sobre la 
importància de la preservació de l’entorn, el que falta és interioritzar aquests valors, i de 
vegades els millors mestres poden ser els fills”, assegura Evans. 

Des que es va crear, aquesta entitat sense ànim de lucre ha ofert fins a 800 tallers en 
escoles de primària de Barcelona i Madrid. Sessions que, segons l’edat, varien de 
format, però que sempre tenen un denominador comú: l’aigua. Mitjançant un joc de rol, 
els nens recreen el cicle de l’aigua i coneixen tots els elements en els quals influeix. 
D’aquesta manera s’ensenya a la canalla la importància que té l’aigua en les nostres 
vides i la infinitat de conseqüències que té contaminar-la. 

Un altre dels valors que els tallers volen transmetre als estudiants és el del consum 
responsable dels recursos hídrics. Per fer-ho, els monitors que condueixen l’activitat -
professionals titulats en ciències ambientals- expliquen la quantitat de gestos quotidians 
amb què es pot estalviar, i empenyen els alumnes a fer-los cada dia. A la fundació estan 
convençuts que si els nens interioritzen tots aquests hàbits s’acostumaran a dur-los a 
terme sempre i d’aquesta manera també ho transmetran a casa. 

La fundació també té com a prioritat, entre d’altres, la defensa de parcs naturals com el 
del Garraf. De fet, el mes d’abril passat l’entitat va col·laborar en l’Ultra Trail 
Barcelona, que va tenir lloc a la zona. 

La Fundació Ondablue neix de l’empresa d’autoemmagatzematge per a particulars i 
empreses Bluespace. que pretén dur a terme la seva tasca de manera sostenible i que va 
voler fer un pas més amb aquest projecte sense ànim de lucre. 

El finançament de l’activitat d’Ondablue recau majoritàriament en les donacions dels 
clients de Bluespace, que hi ajuden amb un euro per cada quota mensual. 

Link: http://www3.escolacristiana.org/wp_recullpremsa/2014/05/la-vanguardia-educacio-en-
medi-ambient/ 


