
INFORMACIÓ I SENSIBILITZACIÓ
SOBRE SOROLL

PER A QUPER A QUÈÈ??



Estudi d'opinió sobre la percepció i hàbits ambientals – Generalitat de 
Catalunya, Departament de Territori i Sostenibilitat

� Propòsit principal: disposar dels indicadors de per cepció i opinió sobre diferents 
àmbits relacionats amb el medi ambient i la sosteni bilitat (Mostra de 1.004 individus)

2013

48 %

Valoració de l’estat ambiental del seu municipi en rela ció a...



Indicadors: variabilitat de la percepció



Conclusió de l’estudi en quant a 
contaminació acústica

�A nivell evolutiu, destacar que ens 
trobem davant d’una de les onades on la 
preocupació per la contaminació acústica, 
entre d’altres, és de les més baixes de 
totes.

Percepció de la ciutadania?

MILLORA



LL’’EducaciEducacióó Ambiental ha de capacitarAmbiental ha de capacitar--nos nos 
pel canvi.pel canvi.

El seu objectiu no El seu objectiu no éés comprendre per s comprendre per 
acceptar sinacceptar sinóó comprendre per transformar.comprendre per transformar.

Teresa Franquesa
Biòloga referent en l’àmbit de l’educació ambiental

Educació i sensibilització
ambiental com a eina de millora



Educació i sensibilització ambiental com 
a eina de millora

Capacitació per a l’acció
conscient , tant individual 
com col·lectiva en favor 
de la sostenibilitat.

(Neus Sanmartí. 

Catedràtica de Didàctica 

de la Ciència de la UAB)

L’educació per a la 
sostenibilitat pretén 
comprometre les persones 
en la reflexió crítica de les 
seves accions i dels estils de 
vida actuals, per tal que 
siguin més capaces de 
prendre decisions i 
d’actuar per un món més 
sostenible.

Fien i Tilbury (2002)
Educació per al 

desenvolupament sostenible

CONSCIÈNCIA



ACCIONS

MILLORA

CONEIXEMENT

DIFUSIÓ

DIAGNOSI
CONTAMINACIÓ

ACÚSTICA

Camí de la 
consciència



BASE DE LA SENSIBILITZACIÓ

Augment del coneixement Difusió de la informació

Més i Millors accions de les persones i les 
administracions públiques

+



SENSIBILITZACIÓ

persones com a 
problema

persones com a 
agent de canvi

sensibilitzar i canviar 
comportament

canviar models mentals que 
influeixen les decisions i les 
accions

On som: A on anem:



Shhh... so i soroll: una experiència de 
sensibilització a l'escola Rosella de 
Viladecavalls

PROJECTE: 

�El bloc de So i Soroll (http://blocs.xtec.cat/sosoroll/)

�So i escola (http://blocs.xtec.cat/sosoroll/so-i-escola/)

Objectius 

Filosofia del confort acústic 

� Canvi de model acústic de l’escola





www.gencat.cat/mediamb

Servei per a la Prevenció de la Contaminació
Acústica i Lluminosa

Direcció General de Qualitat Ambiental

Departament de Territori i Sostenibilitat

Gràcies per la vostra atenció

Eva Rodríguez-Valdés i Navarro


