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Mitjans de comunicació i medi ambient
JOAN DAVID TABARA *

Els mitjans de comunicació de masses constitueixen les vies més
importoots a través de les quals les societats contempodmies fan saber
els assumptes públics, representen la seva cultura i donen a conéixer el
seu entorn. Les relacions són múltiples i varíen segons els diversos contextos socials. El present article es concentra en alguna d'elles i s'estructura en sis apartats. En primer lloc, presentaré algunes diferencies en
l'ús de les fonts d'informació mediambiental i els contrastas que apareixen
tant en la qualitat com en la quantitat de les notícies comunicades. En
segon lloc, comentaré el procés, :la forma i les condicions de selecció
d'aquest tipus d'informació. A continuació examinaré la possible influencia deis mitjans de comunicació de masses sobre la percepció de l'entom
i deis problemes de medi ambient. A l'epígraf quatre s'argüeix que aquests
canals d'informació tenen una notable incidencia en l'opinió pública i en
!'agenda política. Una breu nota a l'entom de la premsa ecologista i mediambiental a Catalunya intenta mostrar críticament :l'estat actual d'aquesta informació a través de la seva evolució al llarg de dues decades. Per
últim, una darrera reflexió recull els punts de discussió més importants
i reclama la necessitat de futures investigacions en aquest camp.

l. DIVERSES FONTS, QUALITATS 1 QUAN'TITATS
La recepció i l'accés d'informació de medí ambient estan mediatitzades per un conjunt de factors culturals i socials, com és el nivell educatiu
de les audiencies o professionalitat deis reporters. Alguns estudis s'han
* Diplomat en Economia Medi-Ambiental. Investigador de l'Area de Sociologia de la
Universitat Pompeu Fabra.

82

MITJANS DE COMUNICACIÓ I MEDI AMBIENT

J. D. TABARA

orientat a coneixer quins són els mitjans més utilitzats pel pública l'hora
d'obtenir informació relativa al medi ambient. En els diversos casos analitzats, els diaris i la televisió hi apareixen freqüentment coro les principals
fonts, si bé la primada d'un o de l'altre canvia segons les poblacions
estudiades. No obstant aixo, diaris i revistes són contemplats• coma mitjans
menys fiables que altres fonts, principalment llibres i algunes formes de
comunicació interpersonal tals coro les conversacions amb experts o les
xerrades academiques o universitaries. L'estudi d'Ostman i Parker mostra
que a mesura que augmenta la formació i l'educació, menor és l'ús relatiu de la televisió com a font principal d'informació ambiental i major
és l'ús de diaris respecte de la televisió i el valor que es concedeix als llibres. Amb tot, si bé en aquest estudi un major nivell d'educació significava
el rebuig de la televisió coro a font creible d'informació científica de medi
ambient, la preferencia dels diaris (respecte d'altres fonts com els llibres)
també disminuia. Un majar nivell educatiu es traduia en una majar
utilització de tots els mitjans de comunicació en general. A més, i sense
distinció en la classe social, apareixia consens en valorar els llibres coro
la font més fiable i creible d'informació. Els autors també detectaren diferencies en l'ús dels diferents mitjans en relació a l'edat. A major edat
major era la utilització que es feia de la televisió com a font d'informació
en temes de medi ambient.
La qualitat o profunditat de la informació varia tant en fundó del
mitja utilitzat -televisió, premsa, etc.- com del públic objectiu a qui va
destinat. A gran trets, la qualitat es veu afectada pels recursos usats,
tant humans com materials així com de la capacitat de superar un conjunt de restriccions que condicionen tots els mitjans de comunicació.
Respecte als recursos humans, un bon indicador de la qualitat de la
notícia el constitueix el nombre d'experts, de personal universitari i de
membres de grups de pressió consultats. En el cas dels diaris, s'observa
que la qualitat és roajor si és més gran l'ambit de la publicació -estatal,
regional o local- i menor és la periodicitat de la publicació (diaria, setmanal o mensual). No obstant aixo, no hem d'oblidar el gran protagonisme de la premsa i altres mitjans locals a l'hora de denunciar greus situacions que escapen als grans canals informatius. Salomone et al. demostraren que diferents coHectius valoren de forma diferent els atributs de
la informació ambiental de <<bona qualitat>> o de <<mala qualitat>>. Aquests
autors van estudiar representants de cinc grups socials i, segons els seus
resultats, tothom llevat els reporters coincidien a avaluar una notícia
sobre riscos mediambientals de bona qualitat si aquesta era precisa, i de
mala qualitat si era alarmant. No obstant aixo, científics i representants de
grups conservacionistes i cívics, al contrari que els industrials i representants de l'Administració, estaven menys preocupats pel fet que la notícia
fos tranquilitzadora, i donés seguretat o confian~a al públic que pel fet
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~~e fos informativa. Els reporters, més que precisió, consideraven
ue
l1mportant
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f" d
1 es 1matges apropi~ es ~ l
e poder destacar i fer clarament inteHigible al públic els
es e~emments que es volen comunicar encara que per aixo sigui nece
·
sacnficar certa precisió.
ssan
No _sols 1~ qualitat sinó també la quantitat en la cobertura en temes
d\~ed1 amb1~nt també varia en funció del públic majoritari al qual el
m1
.
de Ja
1 ·vaf destmat.
·, Per· valorar Ja incidencia en el pu, bl"IC I· 1a quantitat
. a m ~~·m~cw med~ambiental, els diversos estudis consultats em ren
vanetat d md1cadors, deis quals destaquen els següents:
p

-

-

-

Percentatge de temps de les notícies de medi ambient res
t
temps :otal d'un programa informatiu diari o respecte' a
1nformacwns.
No~b~e ~ pe~centatge de programes dedicats a medi ambient
A d~ans 1 revistes:
·
- Amplitud i espai de les notícies, nombre i disposició de les
columnes.
- ~~rat~e i n~mbre de subscripcions de la publicació.
Audwnc1es estlmades i horaris d'emissió.
Ambit territorial d'emissió.

~1

d'~~~e:

Fent ús d'aquests indicadors hom pot facilment fer-se una id
de
l'abast
' · rea1 que compta aquesta informació en ers
ea sist
di de la rell
. ev~_ncia
emes e co~um~ac1~ ~ctuals. Per una part, els percentatges ¡ els tem s
resultants _son gm:ebe msignificants, el grau d'especialització és baix,
recursos son relatlvament escassos i les audiencies són més reduides. Per
exe_mple, les, segones cadenes televisives, que tenen menors audiencies
estlmades, son aquelles que ofereixen major cobertura mediambiental.

~s

II. QU:E COMUNICAR I COM FER-HO
Els mitja~s de ~omunicació seleccionen quins esdeveniments i quins
es comum~uen 1 quin~ no. Poden actuar com un filtre reductor o com
lupa amplificadora. Dms del camp mediambiental la sel
·' '
ra més
bl , · .
ecc10 es enea.
pro emat~ca Jaque s'enfronta a comunicar un ventall de qüestions
1 . temes tan amp~1 q~e,. com afirmen Schoelfeld et al., ha de tractar histo:r(I~s de )<<negocis-medico-cien tífico-economico-político-social-contaminan ts »
52
SIC, p.
.
Ce:tament, hi ha imatges i informació que no arriben mai i potser ma•
no arnbaran a un pu'bl"1c amp¡·1. Les corporacions industrials i polítiques...
fe
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mantenen un bon estoc d'informació apartada de qualsevol fiscalització
o discussíó pública, a fi de mantenir les seves posicions preeminents en el
mercat o conservar la seva hegemonía pública. El principal paper dels
mitjans de comunicació pot entendre's que és el de desvetllar informació
mantinguda corporativament per part de les grams organitzacions, incloenthi l'administració pública.
La cobertura de notícies més específicament dedicades a medí ambient -poHució, riscos tecnologics i conservació de la natura i gestió de
recursos exhauribles- és en comparació d'altres notícies, com les esportives,
insignificant. En el cas de l'estudi de Greenberg et al. la informació de
riscos solament ocupava un 1,7% del conjunt de la informació dels noticiaris de vespre (Greenberg et al.). A més, es tracta freqüentment d'una
cobertura de «males notícies» o, adhuc, quan es parla d'una «bona notícia»
aquesta ho és en tant que es compara amb una altra de negativa. Per
exemple la reintroducció d'una especie animal o la protecció d'un espai
natural és notícia si abans aquella especie ha estat al límit de l'extinció
o si aquell espai o el seu entorn comenc;:ava a estar prou malmes. Per
Lowe i Morrison:
«El medi ambient és simplement una area on les notícies positives no es poden trobar; ( ... ) adhuc quan elements positius existeixen ( ... ) allo positiu sois existeix fent-ne una comparació negativa>> (p. 78).
També la difusió de determinades males notícies troba resistencia
entre determinats sectors de la població. En el cas de les empreses les
raons són obvies, ja que aquestes poden trobar reduides les seves vendes
i la seva imatge desprestigiada. Potser per aixo es dóna la gran ironía
que les majors despeses privades dels mitjans de comunicació en temes
ambientals provenen de les empreses més contaminants i en conseqüencia amb més risc de desprestigi. Els propietaris i terratinents també poden
ser afectats per aquestes informacions, en disminuir el valor de mercat
de les seves propietats, pero la seva influencia en els mitjans de comunicació és molt menor.
Tradicionalment, els reporters justifiquen la cobertura informació en
taat que tenen <<Ínteres huma» (de la societat) o simplement perque les
notícies són noves o conflictives. I si no ho són, els mateixos reporters
les presenten com si ho fossin (Nelkin, Salomone et al.). En el cas particular deis riscos d'origen tecnologic o social Greenberg et al, distingiren
dos tipus d'esdeveniments comunicats: els de <<drama, inusuals o perills
aguts» i els «cronics, usuals, o persistents>>. Els primers tenen un fort
impacte visual i espectacular i són molt més apropiats pels informatius
televisius. Les notícies es centraven més en sucoessos que en processos
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i més en allo espectacular que en allo cronic El ·
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s nscos no usuals 1 contmu~ sois es comumcaven de forma esporadica 0 en tant que sorgia algu
s?"cc.es r~cent o algun líder d'opinió nou 0 amb informació distinta É~
Sigmficatm qu~ aquests autors no trabaren cap relació entre la quan~itat
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·
.
,
.
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es destaquen els següents (v. Greenberg per revisió també Nelki · S h a s
feld et al.):
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Formats rígids deis canals informatius.
Manca d'experiencia i formació científica deis informadors
P~e~sió o ajuts per part de <<sponsors», editors i direct~rs dels
IDit]anS.

-

Co~pete~cia per I'~tenció del públic, per I'espai i el temps.
Actituds, mteressos 1 predisposicions deis informadors i informats.

Sota aqm~sts con~ici~~ants i amb l'objecte de presentar les notícies
de manera m_e~ atractiva 1 mteressant els diferents mitjans intenten oferir
!es seves, n~tic1es d~ 1~ f_orll_la més visual possible, ¡ fent ús de polaritats
I d~ polem1ques. ~existencia de terminis molt ajustats, seccions informatives estandarditzades -on la informació ambiental ha estat · , fin
1 es
ara dT ·¡ d'
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. I ~c1
enea Ir-: 1 l~, necessitat d'impacte i brevetat, ha implicat la
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atrarent L
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· ·
s poc
.
. s. es rs~osicwns_ ~ntre rellevancia real del fenomen i quantitat
1 quahtat de la mformacw retransmesa derivades de la formació deis
reporters sorgeixen, del fet que, en temes de medi ambient, la majoria
d~ls reporters no son_ experts en les materies que tracten. En conseqüenCia, no poden de.termmar per ells mateixos que és veritat i que no ho '
A_m~ tot, ~oden mtentar presentar aquelles posicions ben definides 0 e:~~
flr~trves. -I~dependentment de la seva veracitat- i tractar-les de la forma
mes obJectiv~ p~ssible (N. A. S., pp. 105 i 139). Igual que en gran part
deis. t~mes ~Ien,tifics, la dificultat rau en les própies incerteses i contradicclons d allo que es comunica, que provenen de les fonts informants
'
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~erd ex~~~~Ó

als EUA el nombre de morts annuals estimats pel consum de tabac
· ' mentre que el nombre de morts per accident d'avió és de 220 No
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e reen erg et élll., era de set vegades major.
'
es

e

MITJANS DE COMUNICACIÓ I MEDI AMBIENT

87

J. D. TABARA

86

tant científiques com polítiques. Els mateixos reporters. hau::ien de proveir-se d'una nació més acurada i crític~ del medi ambient 1 protegir-se
de la dependencia dels «experts» i <<coneixedors».
. f
.,
El llenguatge utilitzat és crucial a l'hora d'interpretar .la m or~afcw
·
·'
t
euen que a fl que la m ordels mitjans de comumcacw. Alguns au ors cr
,
. d .
·,
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1
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't' ) La forma d'etiquetar un mateix fenomen -per exemp e, co
en ¡ca .
, .
(N lkin) Els reporters trans«accident» 0 un <<incident»- és estrateg1ca
e
· .
i
formen i adapten elllenguatge dels diversos gr~.ps. socials, ,en el se~
llenguatge i en el de les seves audiencies. ~~~bJe~tl.u final es que e pu IC
presti atenció, grades a un missatge int~J:hgible .1 m~ere.ssant.
"ba final1 t con"unt de la informado seleccwna a I que arn
;o~ pú~~c' refl~cteix i és fruit del context cultural, social i polític d'on
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III.

EFECTES SOBRE LA PERCEPCió DE PROBLEMES DE MEDI
AMBIENT

Una cosa és modificar el medi ambient i una altra cos.a b~~ diferent
. 1 El
"tjans de comunicaclO most,ren
és modificar-ne la percepció so~l~; el: ;~ctes sobre el primer són més
efectes clars sobre el segon, Sl e
complexos.
,.
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. . s comuindividus. El mite de la <<S~cietat m:ssa»Sm~~~~;~~~: ~~~~:s~¿;.nHom no
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hauria d'interpretar e s mi Jans
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i Gunter, suporten la idea que no

exis!i~:la::~u~:;r~o~tf!n~ede ~o:unicació i

canvi perceptual. A partir

de tres sondatges realitzats en diferents períodes de temps, dos a l'area
de Londres i un tercer a Escocia, els seus resultats no indicaren cap relació
estable entre nivell d'audiencia de programes informatius i nivell de percepció de riscos ambientals. La relació, no obstant aixo, era en sentit contrari, en el de la desapercepció (qüestió tanto més important que la propia
percepció): els individus que d'una manera molt perllongada i intensa
veien programes esportius eren precisament aquells que a la vegada
menys percebien els riscos de cancer i de contami!nació nuclear. Aixo,
evidentment, no significa cap mena de relació necessaria de causalitat,
pero sí que ens dóna una idea descriptiva dels diferents coHectius i mostra
com una determinada programació va associada a uns determinats estils
de vida, percepcions i actituds.
Amb tot, és cert que quelcom canvia a ,conseqüencia de la introducció i utilització dels mitjans de comunicació; el que és gairebé impossible d'identificar i controlar és la direcció i l'abast real de l'efecte. Per a
diversos autors, la premsa (Schoenfeld) o els mitjans de comunicació en
general (Gold) tenen un paper molt valuós en la modificació de la percepció del medi ambient. Des del punt de vista de la geografia, un deis
efectes indirectes deis mitjans de comunicació esta en relació a la localització, modificació de demandes i a la distribució espacial de recursos. Com
afirma J. R. Gold, el seu impacte sobre la organització espacial de la
societat és creixent i ocorre principalment a través de la seva influencia
sobre els ,estils de vida. La forma que els individus pensen i interpreten
el seu entorn no és el mateix abans que després que aitals mitjans han
absorbit, reestructurat i comunicat algunes de les seves imatges i esdeveniments. L'expansió de canals d'informació repercuteix en la percepció
i avaluació de l'entorn, introduint noves imatges i modificant comportaments locacionals, preferencies i processos de presa de decisions .
Uns dels possibles efectes perversos dels mitjans de .comunicació de
masses és que aquests poden trivialitzar esdeveniments en principi gens
trivials. Una de les causes de l'aparició d'aquest fenomen és la sobrecarrega de símbols, imatges i missatges que poden fer perdre els continguts
i significats originals d'allo que retransmeten. Sovint no existeix una coherencia o posició crítica visible dintre de cada mítja informatiu (p. ex.: un
diari) o adhuc hi ha contradiccions notables, cosa que pot acabar en la
relativització i superficialitat deis missatges mediambientals.
És previsible que la influencia dels mitjans de comunicació sigui superior en la mesura que els individus tenen menys possibilitat d'experimentar personalment o directa la informació que reben a través d'aquests
canals (aixo és conegut com la teoria de la dependencia de Ball-Rokeach
i DeFleur, cf. a Gamson, p. 93). Aquesta dependencia és especialment greu
en determinats aspectes de medi ambient com és el cas de l'energia nuclear. Com afirmen Gamson i Modigliani:
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«En moltes qüestíons, la gent s'enfronta a fenomens rellevants
directament més que a través deis mitjans de comunicació. Intenten
d'entedre-les fent ús d'allo que toca les seves propies vides. No obstant aixo, pero, molt pocs de nosaltres tenim experiencies amb l'energia nuclear» (p. 9).
ÉS a dir els individus interpreten les seves realitats i prenen decisions
en fundó de les seves propies experHmcies i interessos dintre del seu
camp laboral i personal. I difícilment hom pot tenir un crit~~i ~bjectiu
sobre camps tant complexos o «allunyats» de les nostres expenenc1es quotidianes com el que per a molts representa l'energia nuclear.
Dels efectes finals dels mitjans de comunicació sobre l'audHmcia en
qüestió depenen un bon conjunt de fac~ors cul:urals, socials, economics
i polítics. Els esfo~os deliberats per mfluencmr el comportament del
públic a través de la premsa no tenen necessaria~~nt els resultats vol~~s.
En la major part deis casos, els individus que utlhtzen ~e forma. ~uotldm
na i efectiva els mitjans de comunicació com a font d mformac10 ho .fan
perque previament ja tenen un interes definit sobre un tema deter:~mn~;
(Nelkin, p. 107). A més, molts dels efectes dels mitjans de comumcac1o
són indirectes, molt poc predibles i en alguns casos oposats, als :ol~ts
pel comunicador (Gold, p. 20). Per aixo el mis~~tg~ final ~~m~~ depen d un
seguit de trets específicament propis de l'aud1enc1a en questio, dels quals
sobresurten els següents:
El nivell educatiu i grau de comprensió de dades tecniques o pro-

-

babilístiques.
- Les predisposicions, creences i expectatives.
- Les experiencies previes.
_ La proximitat i els contactes personals amb els principals líders
d'opinió.
- L'existencia de fonts alternatives d'inforrnació.
- L'estat moral del coHectiu.
,
.,
_ El nivell de conformitat a les tradicions o capacitat d aoceptaciO
-

d'innovacions.
Les representacions i ideals coHectius de qualitat de vida.

En conseqüfmcia, els missatges tenen un major impact,e ~u~n ~n
realitat reforcen les visions, estereotips i idees de les quals el.pub.l7c Ja ~~:
posa per avan<;at. És poc probable que els mitjans de comumcac10 canvn,n
creences que són mantingudes fortament. El seu protagonisme sembla mes
rellevant en l'alteració d'actituds davant de nous temes i llo~~ desco:r:eguts
0 llunyans. Situacions, on !'audiencia no té gaire informacw. de p~1mera
ma i la font és avaluada coma creible (Gold, p. 20). Tanmateix, pero, nor-
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malment, .els .i~dividus que més reben informació a través dels mitjans
~e comumcac1o de masses són ja els més informats, els més interessats
1 els que, amb major probabilitat, posen atenció en el missatge ambiental:

IV.

OPINió PúBLICA I AGENDA POLíTICA

Els mitjans de comunicació tenen un efecte decisiu en la creació d'un
estat d'opinió pública i en l'establiment d'una agenda política determinada
Ajuden a ?opularitzar assumptes que d'una altra manera haurien queda~
Circumscnts a esferes molt redu'ides, permeten la difusió de noves idees
i tendencies i són un vehicle imprescindible per al recolzament de propostes
per part deis grups de pressió. Sovint, el clima d'opinió creat constitueix
un pas preví i gairebé necessari pera l'exit de futures demandes polítiques
(Kimber et al., p. 219).
~~s n;itjans de comunicació constitueixen la fase preliminar per a la
creac10 d un fenomen com un <<problema social» (Schoenfeld et al.). El
procés de creacíó del medi ambient com un problema social ha estat en
~~~~ns casos, coro en l'america, fol'~a lent. L'evolució partí d'un estadi
~mc1al basat e~ 1~ ~omunicació interpersonal, les publicacions i pamflets
mdependents 1 hmltats dels grups activistes, a una fase posterior On
aquests coHectius iniciaven la coHaboració amb professionals de la comunicació. Tanmateíx pero, aquests professionals feien palesa la seva manca
de ~oca?~lari. esp~c~alitzat en medi ambient, així com la divergencia de
motms etlcs 1 pohtlcs amb els grups originals. Per exemple, un estudi
fet als anys setanta a un conjunt de periodistes que s'autoanomenaven
<<media:Ubientalistes» (Witt, citat a Schoenfeld, p. 44) demostra que aquesfs
professwnal~ no sabien ni podien definir de forma clara que significava
per a. ~lls ~l p~r als seus lectors el medi ambient (és possible que aquest
estad1 Ja s hag1 superat en molts paisos pero seria interessant aplicar una
recerca semblant al nostre context actual).
. És obv~ que com més <<radicals» siguin les demandes deis grups ecol~gi~tes, me~ ~ro~able és que aquestes rebin una menor acollida i major
s1gm la res1stencm per part de mitjans informatius amplis (ibid.). Per
mx~, grups de pressió han muntat importants departaments d'informació
efic1ents. La introducció de les regulacions del plom de la benzina a Gran
Bretanya ha estat un bon exemple de coro els grups ecologistes han utilitzat de forma exitosa els mitjans informatius (Lowe & Morrison). L'avan~atge. que ha tingut el missatge d'aquests gru;ps és que ha pogut facilment
l~.senr~se en les faccions polítiques tradicionals, ja que precisament no
s Identlficava en cap d'elles (ibid.) o apareixien coro apolítiques -coro en
el cas de DEPANA a Catalunya-. Un exemple més recent el constitueix
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la publicació a la premsa britanica l'estiu de 1990 deis resultats de l'informe fet per l'organització «Friends of the Earth>> 2 amb el nom i les característiques de les 100 empreses legals més contaminants a Anglaterra i
Gales. Evidentment ara per ara no és possible preveure els efectes d'aquesta estrategia pero certament sembla poc probable que la situació actual en
aquells paisos no sofreixi cap modificació.
Certament, poden sorgir problemes pel fet d'obrir les portes a certa
informació sense cap mena de control. Potser el més evident és que incita
al públic a participar, estímul que pot ser major com més ciar i concret
sigui el missatge mediambiental (tot i que la participació també pot ocórrer en situacions quan el coneixement objectiu deis riscos o processos
són molt difusos). A saber, qüestiona la legitimitat i l'autoritat vigent en
el context social donat i en especial la dels «experts». Pero en contrapartida, l'increment en la democratització de les decisions públiques, si bé
pot suposar un obstacle inicial, estimula un major control i fiscalització
per part de la societat civil i a llarga, segons opinió que coincideix amb la
de diversos autors (N. A. S., 1989), en re,sulta un increment de !'eficiencia de
les actuacions públiques.

línia de l'ecologisme anarquista original i ha estat potser !'experiencia més
notable d'una publicació similar escrita en catala. A mitjans deis vuitanta
el partit Alternativa Verda comen~a la publicació ocasional de L'Alternatiu.
Al nostre país es va crear una associació anomenada «CoHectiu de
Periodistes Ecologistes de Catalunya» i que s'agrupava a l'entorn de la
revista Userda -igual que les experiencies d'altres pa'isos com a Fran~a
amb l'associació «JNE, Journalist pour la Nature et l'Ecologie» (creada
el 1969 sota el nom de «Association des Journalistes et écrivains pour la
Protection de la Nature et de l'Environment») o a Gran Bretanya, amb
l'associació «ECO, Environmental Communicators Association» i «SAVE,
British Heritage» (Kimber et al. passim i Lowe i Morrison, p. 81)-. L'experiencia catalana, fins alla on en tinc coneixement, va durar poc més d'un
any durant el 1977 i el 1978 i no n'ha aparegut cap altra, tot i que actual~
ment hi ha una iniciativa en curs en aquest sentit a nivell estatal.
Historicament, les publicacions provinents d'associacions amb interessos varis d'una manera o altra relacionats amb el medi ambient, a saber,
els excursionistes, naturalistes o conservacionistes han tingut un paper
molt rellevant. Alguns exemples són les revistes V ertex (FEEC) i Muntanya (CEC) amb alguns articles esporadics o, molt més, els noticiaris
de DEPANA, de GREENPEACE o el Noticiari Ornitologic de Catalunya.
A nivell local durant les darreres dues decades han sorgit una multtiud
de publicacions locals com és ara el Full de l'ADENC de Sabadell, el del
Grup de Defensa de la Natura del Bergueda, etc.
A nivell estatal hi ha hagut alguns intents de crear premsa ecologista,
com la revista amb format de diari El Correo Verde, ja desaparegut. El
ma119 de 1992 ha sorgit la revista Ecología Política en castella. Molt professional i especialitzada, la revista Quercus, editada a Madrid, s'ha destacat per l'amplia cobertura de temes, qualitat i la profunditat en el
seu tractament. La Sociedad Española de Ornitología publica des de 1954
la revista Ardeola, i també el butlletí La Garcilla. La nova publicació trimestral Ecosistemas s'edita des de principis de 1992 i és fo119a especialitzada, i hi afegeix, entre d'altres, informació sobre recents tesis doctorals en
materia de medi ambient. Algunes revistes més generals són també Natura
o la nova -man;,: 1992- Ecología y Sociedad. El cas i l'exit del popular
Integral, creada el 1978, és especial i sorprenent.
Les institucions «oficials» han mostrat un creixent interes a publicar
revistes i opuscles en materia de medi ambient. Evidentment, han estat
els ens amb majors recursos tot i que les publicacions ofertes no es corresponen amb la disponibilitat de recursos. De les antigues, sobresurt la
serie de Quaderns d'Ecologia Aplicada comen~ada el 1976 amb la coHaboració de la Diputació de Barcelona. L'Ajuntament de Barcelona edita uns
Informes Tecnics procedents de l'A.rea de Sanitat, Salut Pública i Medi
Ambient. El Ministeri d'Obres Públiques publica actualment unes com-

V. LA PREMSA MEDIAMBIENTAL A CATALUNYA
La premsa a Catalunya ha tingut, potser més que qualsevol altre mitja
informatiu, un paper clau en la percepció del medi ambient coma problema
social. La premsa, a la qual cal incloure els pamflets i en especial les publicacions independents, ha estat la pionera a presentar la problematica ambiental. Aquesta ho ha fet «des de baix», amb pocs recursos i de vegades
a través de la ideología i de la mística. Les publicacions catalanes han
estat en general de petit abast, molt locals i disperses i la seva qualitat
ha estat variable en funció dels recursos utilitzats. Entre les sorgides els
anys setanta hi ha revistes més de caire polític, com Userda-Revista Ecologista de Catalunya, i Alfalfa-Crítica Ecológica y Alternativas, les quals van
tenir molt poca durada, fet típic de gran part d'aquestes publicacions
amb pocs recursos i estructures poc professionals. El 1980 va sorgir La
Fullaraca del CoHectiu Ecologista de Catalunya i dos anys més tard, va
apareixer el pamflet Alarma i la revista Terra Verda. Aquesta darrera va
durar, amb diverses interrupcions, fins a principis dels noranta, més en la

2. Lowe i Morrison citen a aquesta organització, «Friends of the Earth» com a transformats a principis deis vuitanta en «formidables maquinaries de propaganda» on
no era excepcional que oferissin diversos centenars d'articles a la premsa i unes
tantes altres entrevistes de televisió i radio en un sOtl mes (p. 84).
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plertes Monografías i és en l'actualitat l'organisme espanyol més actiu en
aquest respecte. La Generalitat de Catalunya va comen¡;ar la revista Medi
Ambient pero també ha sofert algun entrebanc. La coHaboració d'aquestes
revistes amb universitaris ha estat important. Per altra banda, hi ha revistes fov9a especialitzades i procedents de les propies universitats, com és
el cas de la Revista de Geografía de la Universitat de Barcelona o d'associacions d'ingeniers amb l'ajut del Ministeri d'Indústria com Tecnoambiente-Revista Professional de Tecnología y Equipamiento de Ingeniería Ambiental o d'altres.
Aquest repas, encara que no exhaustiu, ens dóna una idea suficient de
l'evolució de la premsa ecologista i ambiental a Catalunya. Hom pot
observar que ha hagut de patir un llarg camí ple d'interrupcions i obstaeles -de més de dues decades- abans que hagi estat acceptada i compresa per un públic més ampli i per les diverses institucions. És cert que hi
havia manca de personal especialitzat i de coHaboració entre les diferents
parts, pero potser la qüestió més decisiva ha estat la manca de voluntat
per part d'aquells que disposaven de majors recursos. Els individus i
entitats amb major voluntat han estat - i potser encara ho són- aquells
que han disposat de menors recursos i viceversa.

banda, les més responsables i causants d'aquests problemes. No obstant
aixo, i a desgrat deis que creuen en solucions únicament tecniques a problemes socials, no és possible destriar una única relació de causalitat unidireccional entre mitjans de comunicació i els seus efectes sobre actituds i
comportaments. Els mitjans informatius accentuen el canvi, pero el resultat final d'aquest és únic en cada context social. Per tant, poden servir
més de canals que estimulin la discussió i reflexió social que com instruments de persuasió política o corporativa. És difícil creure que aitals
mitjans puguin modificar substancialment, només per ells mateixos, creences, visions i estereotips fortament i previament mantinguts pel públic. Per
aixo la seva influencia solament pot ser considerable a l'hora d'introduir
de bell nou uns esdeveniments i coneixements generals i poc aprofundits,
espais i realitats llunyans o altres aspectes on la dependencia del públic
és major.
Els reporters que tracten temes mediambientals s'enfronten a una
informació on hi ha molta incertesa i manca de consens científic. Millorarne la formació, comen9ant per la Universitat, i la seva especialització
en aquests temes podria ser una forma de protegir-se de la dependencia
deis experts, evitar contradiccions i incrementar la qualitat de la informació ambiental.
La difusió d'informació de problemes mediambientals a un públic
amplí suposa acceptar un conjunt de condicions estructurals i d'altres
propies deis mitjans de comunicació. Hi haura una major difusió en aquest
sentit en tant que: a) les situacions contestades aportin alternatives possibles i ciares; b) els missatges i les imatges s'adeqüin a !'audiencia, siguin
precisos, inteHigibles i estimulin la identificació personal del problema
amb la vida quotidiana de l'individu; e) es tinguin en compte les predisposicions, interessos i creences del públic.
A Catalunya la cobertura d'informació ambiental és, en el moment
present, i en relació a altres classes d'informació, insignificant. Aquesta
apareix com un afegitó totalment prescindible dels formats informatius
actuals. Les publicacions i els espais i<nformatius diaris no disposen en
l'actualitat de seccions especialitzades i contínues al respecte. Tampoc
existeix cap organisme independent o associació de periodistes que coordini, fomenti o ofereixi algun criteri de coherencia o de perspectiva critica
de tal informació.
Els mitjans de comunicació prenen un notable protagonisme en la
percepció i consideració públiques deis problemes mediambientals, pero
constitueixen per si sols uns mecanismes molt limitats i altament acrítics.
La qualitat i quantitat de la informació varia en funció del mitja utilitzat
i hom detecta diferencies socials en l'ús dels diversos canals d'informació
en aquesta materia. Els assumptes coberts finalment són producte d'una
selecció cultural, social i política. La cobertura o no cobertura de deter-

VI. A TALL DE CLOENDA
El breu recorregut realitzat en aquest article sobre una tematica tan
extensa com la que ens ocupa no pot sinó deixar molts aspectes inacabats i oberts a futures investigacions. L'objectiu del treball ha estat el
d'oferir una primera aproximació a les principals qüestions que s'enfronta
la recerca en aquest camp, i subratllar-ne les potencialitats i limitacions. En alguns casos, s'han presentat resultats provinents d'altres paisos
- i en particular, l'america i el britanic- l'extrapolació dels quals és sempre conflictiva. Serveixi aquest darrer epígraf per cloure aquesta reflexió
entorn un terreny d'estudi en contínua transformació i creixement.
AUo que realment succeeix en el medi ambient pot guardar molt poca
proporcionalitat amb allo que «succeeix» -es publica o s'emet- en els
mitjans de comunicació de masses. Els mitjans de comunicació tendeixen
a cobrir histories dramatiques, espectaculars i noves i presentar-les de
forma polemica i simplificada. Treballen en condicions de competició pel
temps, l'espai i els recursos economics i humans, restriccions que condicionen no solament la forma en que els missatges surten a l'aire sinó també
el seu contingut. No deixa de ser paradoxal que les entitats o corporacions
que realitzen una major despesa a modificar les percepcions a través
deis mitjans de comunicació en qüestions mediambiental són, per altra
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minats esdeveniments o processos els pot situar al bell mig o lluny de
l'atenció pública, amb els conseqüents efectes sobre l'agenda política. Els
mitjans de comunicació poden tenir fo~a incidencia pública i són una
pe~a clau en les societats democratíques obertes. La recerca en aquest
camp ha demostrat que serveixen amb exit com a vehicles a reivindicacions mediambientals per part de grups de pressió. Nogensmenys, el procés és encara molt incipient i limitat.

ABSTRACT
The purpose of this research is to analyse the relationships between
mas media and environmental information in regard to 1) the kind, quality
and quantity of news communicated; 2) the processes, uncertainties and
conditions these channels operate in; 3) its effects on social perceptions;
4) their influence on public opinions and 5) the setting of the political
agenda. Conclusions are given for each of the researched topics along
with the case of the Catalan environmental press. It is suggested that
the final selection of information, the impact on the public arena and
effeciveness depood on several socail and contextua! constraints such as
the training and specialization of reporters, the radicalism of the claims
of the pressure groups, and the ability of audiences to understand and
identify themselves with the environmental message.
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