
Els mitjans de comuni-
cació juguen un paper es-
sencial en la percepció de
la societat sobre els pro-
blemes ambientals. Una
percepció que és, al seu
torn, decisiva a l’hora de
fer front a aquests reptes. 

Això no obstant, ela-
borar i transmetre d’una forma correcta la infor-
mació ambiental no és tasca fàcil. Els periodistes
que s’hi dediquen malden per seleccionar la in-
formació adient en un mar confús de fonts on s’-
hi barregen grups ecologistes, administracions pú-
bliques, empreses i membres de la comunitat
científica. Un cop identificada, aquesta informació
ha de ser presentada de manera alhora rigorosa i
atractiva, compatibilitat aquesta que tampoc és fà-
cil en un marc de competència per la notícia.

Per tot això, la Fundació Gas Natural encarregà
a Antonio Cerrillo, periodista de medi ambient de
La Vanguardia, la coordinació d’un llibre en el qual
dotze periodistes ambientals de tot Espanya expo-
sessin “des de dins” les dificultats de la seva im-
portant tasca. D’aquí també el seminari realitzat a
Barcelona el passat dia 28 de gener de 2009, or-
ganitzat amb la col·laboració del Departament
de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Gene-
ralitat de Catalunya.

En aquest Seminari es presentà el contingut del
llibre que cobreix el periodisme ambiental en tots
els seus vessants (premsa, ràdio, televisió i inter-
net, revistes de natura), amb una atenció especial
als temes relacionats amb l’energia i el canvi cli-
màtic. Els periodistes ambientals autors del llibre
són tots persones amb una llarga experiència:

Antonio Cerrillo (La Van-
guardia, Premi Nacional de Me-
di Ambient 2004), El periodis-
me ambiental a la premsa.

Joaquín Fernández (Radio Na-
cional de España, Premi Nacio-
nal de Medi Ambient 1994), El
periodisme ambiental a la ràdio.

José María Montero (Canal
Sur Televisión, Director del Programa Espacio
Protegido, Premi Nacional de Medi Ambient),
El periodisme ambiental a la televisió.

Joaquim Elcacho (Avui), Internet revoluciona la
informació ambiental.

Benigno Varillas (Fundador de la revista Quer-
cus, Premi Nacional de Medi Ambient 1989), Les
revistes de natura a Espanya, 1945-2008.

Alicia Rivera (El País, fa vint anys que segueix
les iniciatives mundials de canvi climàtic), El pe-
riodista davant el Protocol de Kioto.

Luis Merino i Pepa Mosquera (directors de la re-
vista Energías Renovables), La informació sobre l’e-
nergia de les fonts renovables.

Gustavo Catalán (El Mundo, Premi Nacional de
Medi Ambient 2002), Testimonis del canvi global:
un viatge en nou estacions.

José Luis Gallego (Tv3, Els matins de Tv3), Claus
per a una divulgació ambiental.

Miguel Tre Fernández (Director del programa
de televisió Econotícies), L’ecoturisme vist des de
Castilla y León.

Maria Josep Picó. (Levante- El Mercantil Valen-
ciano, Premi Nacional de Medi Ambient 2005),
Retrat de dues dècades de periodisme ambiental,
1984-2004.
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LA FUNDACIÓ GAS NATURAL PROMOU
UN ESTUDI SOBRE EL PERIODISME 

DEL MEDI AMBIENT A ESPANYA

A més, es van presentar diversos punts de vis-
ta exteriors als del periodista. S’exposaren les pers-
pectives de quatre de les fonts principals d’infor-
mació ambiental: l’administració pública, els grups
ecologistes, les empreses i la comunitat científica.
Finalment, s’introduí la visió dels directius dels
mitjans de comunicació i del receptor o usuari de
la informació. 

En el cas de les administracions públiques, Fre-
deric Ximeno, director general de Polítiques Am-
bientals i Sostenibilitat de la Generalitat, va expo-
sar el seu punt de vista en base a dos casos recents:
la limitació de la velocitat a 80 per hora d’accés a
Barcelona per motius ambientals i la recent ven-
tada a Catalunya. Jordi García Tabernero, exem-
plificà el punt de vista de les empreses tot infor-
mant de la política ambiental del Grup Gas Natural.
Puri Canals, presidenta de DEPANA, va expressar
el punt de vista de les organitzacions ecologistes
i Josep Enric Llebot exposà la difícil dinàmica en-
tre científics i periodistes. El que es notícia sovint
no interessa als científics, i el que interessa als cien-
tífics sovint no és notícia.

La perspectiva del director d’un mitjà de comu-
nicació el manifestà Jorge Rivera, director del dia-
ri econòmic Cinco Días, qui explicà com han anat
introduint els temes ambientals al seu diari i quins
criteris de redacció tenen establerts en el tracta-
ment d’aquesta mena de temes. L’expresident del
CAC, Josep Maria Carbonell exposà el punt de vis-
ta del receptor d’informació i posà de manifesta
fins quin punt el “discurs” ambiental s’ha incor-
porat al raonament de la majoria de ciutadans de
Catalunya.

El seminari de gestió ambiental Periodisme i media ambient es va portar
a terme el passat 28 de gener a la seu social de Gas Natural a Barcelona.

D'esquerra a dreta, Pere-A Fàbregas, director general de la Fundació Gas
Natural; Joan Manuel Tresserras, conseller de Cultura i Mitjans de Comu-
nicació de la Generalitat i Josep Carles Rius, degà del Col·legi de Periodis-
tes de Catalunya, en el decurs de la sessió inaugural del seminari.

D'esquerra a dreta, Frederic Ximeno, director general de Polítiques Am-
bientals i Sostenibilitat de la Generalitat; l'economista Manuel Ludevid i
Antonio Cerrillo.
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SEMINARIS DE 
GESTIÓ AMBIENTAL 
DE LA FUNDACIÓ 
GAS NATURAL
La Fundació Gas Natural prossegueix la seva tasca 
de sensibilització, recerca i educació en l’àmbit que 
representa la interfase entre energia i medi ambient.

Els Seminaris programats per a les properes setmanes 
són els següents:

BARCELONA. 18 DE FEBRER DE 2009.
El consum d’energia i el medi ambient a l’habitatge
Espanya. Anàlisi de cicle de vida (ACV).

SANTANDER, 25 DE FEBRER DE 2009
El consum d’energia i el medi ambient a l’habitatge 
a Espanya. Anàlisi de cicle de vida (ACV).

LOGROÑO, 10 DE FEBRER DE 2009
Urbanisme, edificis i eficiència energètica.

MADRID, 25 DE MARÇ DE 2009
Les tecnologies de la informació i les comunicacions 
i el medi ambient.

SEVILLA, 1 D’ABRIL DE 2009
L’energia solar termoelèctrica.

PAMPLONA, 29 D’ABRIL DE 2009
L’obtenció d’energia a partir dels residus.

ALBACETE, 13 DE MAIG DE 2009
Les tecnologies de la informació i les comunicacions 
i el medi ambient.


