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La sostenibilitat, un repte de tots
Estem convençuts que és fonamental impregnar a les generacions futures d'una cultura de
sostenibilitat per a aconseguir transformar mica en mica la nostra societat.
El president del Col·legi d'Ambientòlegs, en Sergi Cantó, respon de forma molt encertada quin
paper ha de jugar l'escola en la presa de consciència dels infants cap a la cura i el gaudir del
medi ambient. A l'ACCAC també creiem, com explica Cantó a l'entrevista de larevista 'Lleure'
número 43 , que és essencial «integrar les actituds i activitats sostenibles de forma transversal
en el dia a dia» i que cal el compromís de tots plegats per impartir una educació ambiental eficaç i
transformadora.
Estem convençuts que és fonamental impregnar a les generacions futures d'una cultura de
sostenibilitat per a aconseguir transformar mica en mica la nostra societat. L'educació té un paper
principal, però, no ha de ser exclusiva per a joves i infants. Més específicament, l'educació
ambiental, ha de ser entesa com un procés permanent en el qual tots prenem consciència del
nostre medi i adquirim els coneixements, els valors i les destreses, així com ens capacita,
individualment i col·lectivament, per a entendre els problemes ambientals i les seves possibles
solucions.
Les instal·lacions juvenils, cases de colònies i albergs, no podem defugir del lloc privilegiat que
ocupem en aquest compromís col·lectiu, donat el paper que juguem i podem jugar. Des de la
nostra activitat i des de l'entorn en la qual es porta a terme, propiciem els hàbits i actituds
sostenibles d'infants i joves, tant mitjançant els nostres programes d'activitats com a través del
quotidià de l'estada. D'altra banda, des de la perspectiva d'organització o empresa, cal anar
integrant cada vegada més una gestió compromesa amb el medi ambient, que al mateix temps
genera una gran oportunitat de posar en valor l'aspecte pedagògic d'aquest treball ambientalment
i socialment responsable. Amb aquest objectiu, a l'ACCAC treballem perquè les nostres
instal·lacions puguin accedir a implementar sistemes de gestió EMAS i obtenir el Distintiu de
garantia de qualitat ambiental.
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