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EL MEDI AMBIENT A
TRAVÉS DEL FILTRE DELS
MITJANS DE COMUNICACIÓ

NA de les preguntes que poden sorgir quan es comença a analitzar la
presència de continguts ambientals als mitjans de comunicació és si realment la societat actual està interessada per aquesta temàtica. La “Fundación
Española de Ciencia y Tecnología”, en un estudi de 2003, va concloure que en
una escala d’interès d’un a deu, la població estatal posava al medi ambient i
l’Ecologia un 6,64 per darrere de la Medicina i la Salut (7,02) i per davant dels
Esports (5,71), la Política (3,78) i el món dels Famosos (3,49). D’altra banda,
un de cada deu espanyols tenen un comportament adient per a la conservació
del medi ambient, mentre que el 65% es considera ‘poc’ o ‘gens’ informat
sobre temes ambientals, conclou Juan Díez Nicolás en El dilema de la supervivencia. Al nostre territori, per exemple, el 78% dels valencians considera que
ha de donar-se prioritat a la protecció de l’entorn, encara que implique una
reducció del creixement econòmic (Bono, Garcia, Almenar, 1998).
La societat mostra interés pel medi ambient, ni que siga en enquestes i
estudis d’opinió, però on acostumem a informar-nos? Quins són els mitjans
que seleccionem majoritàriament? I que, en conseqüència, influeixen en la creació de la nostra opinió. El mitjà preferit pels europeus és, segons l’eurobaròmetre de 2002 de The European Opinion Ressearch Group, la televisió (81%) i,
en segon terme i a una gran distància, els diaris (52%). Aquest informe assenyala, a més a més, que el 43% d’europeus se sent ben informat sobre temes
ambientals, però només el 34% dels espanyols i el 33% dels francesos mostra
aquesta sensació. També es troben diferències respecte als temes: quant a
desastres naturals, el 64% d’europeus es considera ben informat, però sobre
residus industrials i organismes modificats genèticament, només un 50%.
Ara que sabem que la televisió és el canal més utilitzat per obtindre informacions, anem a veure quina és l’oferta d’aquest mitjà. Els continguts dels
informatius de les cadenes de televisió espanyoles, segons un estudi de Consumer (2002) es reparteixen de la següent manera: un 45%, esports i política; un
3,1%, sanitat, un 2,3%, medi ambient i un 2,1%, ciència.
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LA VENDA DEL VERD
La creació d’opinió, valors i conciència ambiental no només està impulsada
per les informacions, sinó també per la totalitat de continguts dels mitjans de
comunicació (publicitat, programes de ràdio i televisió, il·lustracions, etc). El
teòric Marshall McLuhan (autor de la Galàxia Gutenberg o L’aldea global) va
advertir als anys seixanta qüestions com ara: “El mitjà és el missatge” o “som el
que veiem”.
La comunicació pot presentar tres nivells d’afecció: cognitiu, d’actitud i
conductual. Hauríem d’aspirar a aconseguir les tres a fi de crear una societat
més crítica, més formada i més conscienciada al respecte dels impactes del
model econòmic actual i de la responsabilitat individual davant el deteriorament del medi ambient. Però és complicat transmetre missatges ambientals
quan s’ha imposat una societat de consum que valora el sistema territorial i de
mobilitat predominant (increment de centres comercials, urbanització dispersa, ús de vehicles privats, etc.) sense tindre en compte els impactes ambientals
(generació de residus, ocupació de sòl fèrtil, emissions contaminants...) i
socials (pèrdua de llocs de sociabilització, debat cultural, etc).
Les condicions per difondre els temes ambientals no només és hostil als
informatius, sinó que en l’escenari global de continguts lúdics i culturals oferits
pels mitjans el discurs ambiental es troba quasi completament absent. Alhora,
els missatges publicitaris, s’aprofiten de les icones ecològiques, naturals, ‘verds’
per vendre tot tipus de productes, sense reparar, en cap moment, les idees
contràries a la conservació de la natura o enganyoses que s’estan difonent. Els
arguments ambientals en premsa s’associen, sobretot, a anuncis d’automòbils
(quasi el 50%); a la ràdio la natura s’utilitza de forma simbòlica en el 80% de
les cunyes publicitàries. (En ordre de major a menor presència: salut, alimentació, bellesa i vivenda); mentre que en televisió l’ús de l’ecologia és més ample i
diversificat (els productes de neteja acaparen el 29%).
La influència de la publicitat en la creació de continguts informatius és
enorme ja que són els grans capitals i el sectors amb major incidència sobre
l’entorn aquells amb una capacitat més potent per pressionar al mitjans de
comunicació a través de la inserció de publicitat. D’aquesta manera, sovint els
temes ambientals es deixen de publicar per l’aplicació d’una espècie d’autocensura dels mitjans que volen cuidar les seues fonts d’ingressos o, almenys,
eviten no tancar-se la porta a aconseguir altres. Alguns exemples poden ser: els
camps de golf, la urbanització del litoral, la construcció d’infrastructures viàries o centrals de producció d’energia, etc.
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L’EVOLUCIÓ DEL PERIODISME AMBIENTAL
Durant les dècades dels 60 i 70 del segle XX va sorgir l’acció ecologista en
defensa dels valors ambientals i la protecció de la biodiversitat (va ser fonamental l’inici d’una línia bel·ligerant i molt mediàtica per part de Greenpeace a
nivell mundial). Al nostre país va arribar la democràcia, alhora que es produïen
les primeres alertes de les Nacions Unides sobre el deteriorament de l’entorn.
En 1972 es va celebrar la Primera Conferència Mundial sobre Medi Ambient
de l’ONU.
En la passada dècada dels 80, el periodisme ambiental s’albirava com una
de les especialitats comunicatives amb més futur, com també passava en altres
àmbits professionals. En el nou paradigma internacional van destacar la signatura del Protocol de Montreal (a fi de limitar l’ús de CFC) i la publicació de
l’informe Brundtland en 1987, on es va començar a destacar la importància del
‘desenvolupament sostenible’. Alhora es produïen catàstrofes ambientals que
despertaven la sensibilitat social al respecte d’aquesta matèria, com va ser el
cas de l’accident nuclear de Txernòbil el 26 d’abril de 1986.
La Cimera de la Terra de l’ONU, celebrada a Rio de Janeiro en 1992, el
Protocol de Kioto (1997), a més a més de l’aplicació de la normativa europea
d’elevades exigències ambientals, són algunes de les fites que van impulsar el
periodisme ambiental al llarg dels anys 90, quan es va viure el moment més
efervescent d’aquesta especialitat. Però aquest interés va descendre amb l’arribada del nou segle per raons difoses com ara la possible autocensura dels mitjans davant importants fluxes publicitaris, que ja hem esmentat, de fet, les tècniques promocionals de les grans empreses han canviat i ara aposten més per
patrocinis directes d’espais anomenats ‘verds’.
La politització de les informacions ambientals és un altre dels fenòmens
dels últims anys. Alguns dels exemples més evidents són: 1) El trencament de
la pressa de les mines de pirita d’Aznalcóllar i contaminació del Parc Nacional
de Doñana (25 abril 1998); 2) L’enfonsament del petrolier Prestige front a les
costes de Galícia (13-19 novembre 2002) i 3) L’aprovació de la llei del Pla
Hidrològic Nacional (PHN) el juny del 2001, la qual incloïa el transvasament
de 1.050 hectòmetres cúbics de l’Ebre a les conques internes de Catalunya,
Xúquer, Segura i Sud. Sense deixar de banda altres fets: incendis, pluges
torrencials i inundacions, fuites i abocaments.

LES METES DEL PERIODISME AMBIENTAL
Les informacions ambientals es poden difondre a través de mitjans especialitzats (canals temàtics i revistes especialitzades) o generalistes (diaris, televisions, ràdios, internet), els quals tenen dos vies per a donar els missatges ambientals: de forma aïllada en programes o suplements de diversa periodicitats o de
manera transversal i integrada. La meta del periodisme ambiental és que les
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notícies ambientals apareguen de forma transversal en les diverses seccions
dels mitjans i també de forma integrada en les diferents temàtiques.
Però aquesta especialitat presenta problemes: És una temàtica molt diversa
que sovint es mou en la incertesa (canvi climàtic, deteriorament ambiental a
llarg termini, influència dels OGM, pèrdua de biodiversitat i recursos naturals;
Falta d’especialització dels periodistes, vinculada al nou panorama dels mitjans
de comunicació; Mancança de lideratges teòrics i lobbies econòmics; Autocensura dels mitjans; Poca transparència informativa de les administracions i les
indústries; Discurs ecològicament correcte de la política i utilizació del medi
ambient per part d’aquest sector; Ecofatiga i saturació de la teoria ambientalista; La publicació de notícies depèn de l’interés puntual, l’actualitat global, la
proximitat, les modes, etc (a diferència d’altres completament estables com ara
la política o els esports).
El periodisme ambiental encara arrossega importants deficiències. Ha de
superar els catastrofismes i els successos (Un discurs massa alarmant també pot
alienar a la població de la seua responsabilitat de preservar l’entorn), els tecnicismes (Hereta els problemes del periodisme científic, però no el seu prestigi),
els tòpics (canvi climàtic, pèrdua de biodiversitat, denúncia ecologista...), la
falta de realisme (Notícies massa llunyanes i difícils de comprovar), la unidireccionalitat o mancances en la contextualització de les informacions; el sensacionalisme i la propaganda política, entre altres.
Una de les possibles vies perquè es consolide el periodisme ambiental és la
conquesta econòmica, és a dir, que deixen les seccions de societat, on són una
matèria molt vulnerable front a successos diaris, per passar a les d’economia.
Quin valor econòmic tenen els ecosistemes? Quins beneficis socials aporta la
conservació? Quin és el preu d’un incendi o un episodi d’inundacions? El control de la incidència econòmica dels temes ambientals ja s’ha començat a veure
i, de fet, ja s’està produint aquest transvasament de continguts. Un cas paradigmàtic és el del Protocol de Kioto, del qual s’informava des de les planes o
espais de societat, però quan les exigències de control d’emissions contaminants han començat a afectar a potents indústries com ara l’automobilística,
han passat directament a obrir seccions d’economia i a protagonitzar grans
titulars.
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