Campaments i Més

Que l’aigua no ens noti!
Text: Servei Campaments i Més

Molts de vosaltres us haureu adonat que l’estat
dels nostres rius “no és el que era”. Aquell riu que
estava ple de gorgs xulíssims quan érem ràngers o
noies guia, ara a l’estiu només hi baixa un rajolinet
d’aigua; i aquell riu que duia una aigua tan freda
que ens servia de nevera, ara no ens fa tanta por
remullar-hi els peus o fins i tot banyar-nos-hi.
Precisament, per garantir i conscienciar la societat
de les mancances i les amenaces dels nostres rius,
hi ha diverses iniciatives a escala europea com el
Big Jump. En l’àmbit nacional tenim la Xarxa per
la Nova Cultura de l’Aigua o el Projecte Rius, tots
ells en la línia de la Directiva Marc de l’Aigua (DMA)
del 2003, que aposta per un canvi conceptual en
la manera de gestionar l’aigua per tendir cap a la
sostenibilitat ambiental.

I nosaltres, quan marxem de
campaments d’estiu, sempre mirem
de trobar un terreny que tingui un
riu a prop per poder-nos-hi refrescar.
Però ens hem parat a pensar quin
impacte causem als rius?
Per exemple, quan rentem els plats fem servir productes de neteja, que trobem al mercat, que contenen substàncies químiques contaminants que arriben a mars i rius i hi creen importants desequilibris
als ecosistemes. Per evitar aquestes conseqüències, sense deixar de tenir el mateix resultat en la
neteja, podem comprar sabons ecològics que ens
assegurin que no contaminen el sòl ni les aigües del

riu. També és important decantar-se per detergents
concentrats que ocupin menys volum i embalatge
per poder reduir el pes i volum del producte, que no
aporta cap benefici al detergent en si.
I a la dutxa, què passa amb l’aigua? Molts dels sabons i gels del mercat són còctels químics tant per
a la nostra pell com per a l’ambient. Una aposta
són els sabons naturals: no desprenen substàncies contaminants a rius i mars, permeten evitar
l’experimentació amb animals i, a la vegada, minimitzen l’agressió a la nostra pell. De campaments
també podem portar una ampolla de sabó per a
tota la unitat en comptes que cada infant porti el
seu, de manera que es redueixen els residus tot
aplicant una educació ambiental pràctica i exemplificadora, a més de treballar altres valors igualment
importants.
Fem que la natura no ens noti!
Bons campaments!

Voleu aprendre
a fer sabó natural?
Podeu consultar aquest lloc web:
http://www.vilafant.com/asp/docs/
recepta_full_passos_fer_sabó_amb_olis.pdf
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