
ELS MILLORS LLIBRES PER INICIAR ALS NENS I NENES 
EN LA PROBLEMÀTICA AMBIENTAL

Protegir el planeta, de la sèrie “mini-diccionaris en imatges” de l’editorial Fleurus és ideal 
pels que cursen el primer curs (però també pels de P-5). Un llibre amb planes fetes amb 
cartró dur, d’aquell que no es doblega, que es deixa manipular com si fos una joguina. 
Molt ben il·lustrat, recull un grapat de bones pràctiques ambientals pel que fa a la gestió 
domèstica de l’aigua, els residus, l’energia i la mobilitat sostenible i el bon comportament  
enmig dels espais naturals. Cada vinyeta ve acompanyada d’una bona frase, sintètica i en 
lletra de pal.

Entre tots podem salvar el nostre planeta d’Emma Brownjohn, i editat per Combel, és 
un bon llibre pels  que ja  cursin  primer,  segon i  tercer.  Un llibre  molt  divertit  i  ple  de 
pestanyes per a obrir i tancar, aixecar i baixar..., i que juguen amb el misteri alhora d’anar  
descobrint  sota  un  planteig  més  planetari  i  menys  domestic  que  l'anterior  llibre,  els 
problemes i les solucions ambientals. Inclou, també, un divertit joc de taula amb fitxes de  
cartró, del tipus “l’Oca”. 

Cuida tu planeta, de Jean-Michel Billioud, i editat per SM, és un llibre ideal pels nens que 
ja  fan tercer  i  quart  curs,  amb pestanyes d’anar  obrint  i  tancant.  Presenta,  però,  uns 
continguts més complexos: ecosistemes en perill, les ciutats, els aliments ecológics, les 
energies alternatives... tot amanit amb el sentit de l’humor de dos models contraposats de 
família. Llàstima que tan sols es trobi en espanyol.

La ecología, de Gwenaëlle Boulet, de la col·lecció “vivir juntos”, i editat per San Pablo el  
recomanem per a quart, cinquè i sisè curs. Inclou tres històries, tres documents teòrics 
(potser la millor part del llibre) i tres jocs tipus test,. I tots ells estan elaborats sobre tres 
temes específics:  ¡Animales en peligro!,  ¿Qué es el  medio ambiente? i  ¡Te toca a ti!.  
També tan sols en espanyol. 

La Tierra explicada a los niños, de Yann Arthus-Bertrand de l’editorial Oniro és un altre 
llibre pels nens de cinquè i sisè... però també pels més grans de la casa. 
Potser alguns de vosaltres recordeu l'impressionant documental d'aquest autor: “Home”, 
ideal per a entendre la història ambiental de la Terra. El llibre aprofita moltes fotografies de 
l'autor sota un disseny modern i  didàctic,  tot  presentant una varietat  extraordinària de 
temàtiques  ambientals,  relligades  amb  percentatges,  preguntes-respostes,  problemes 
ambientals  i  problemes  socials  (pesca  industrial,  pobresa,  tercer  món,  religió,  canvi 
climàtic...). 
Potser, peca d’un cert rabeig teòric. 
Tan se val; és un llibre que també es llegiran els grans de la família guardant-lo entre els  
seus millors llibres il·lustrats. També tan sols es troba en espanyol. 

Salvem la Terra: guia visual del canvi climàtic, d’Egedsa edicions, ideal pels alumnes 
de sisè, és un llibre més específic.  Amb un disseny gràfic molt creatiu presenta força 
continguts sobre l’escalfament global i el canvi climàtic. Inclou un CD amb un videojoc 
interessant: “Alerta CO2”, amb el que es poden simular escenaris d’impacte ambiental  i 
social  a  partir  d'emetre  més  o  menys  emissions  de  CO2.  Potser  el  llibre  peca  de 
“personalitzar” massa la causa del problema, d’excloure els veritables “culpables”, més 
estructurals..., com són els interessos dels lobbies petroliers i automobilístics.



ELS MILLORS LLIBRES PER INICIAR ALS ADULTS 
EN LA PROBLEMÀTICA AMBIENTAL

Educación y ecología (el currículum oculto antiecológico de los libros de texto),  
editat per editorial Popular i escrit per Yayo Herrero i altres autors, recull un seu estudi  
comparatiu entre els llibres de text de varies editorials que demostra com el llibres de text  
es  troben,  o  bé  antiquats,  o  bé  ens  menteixen,  sobre  tot,  amagant  o  trivialitzant  les  
veritables causes de la gran crisi ambiental que patim i sacralitzant un model de producció  
i consum que  s'ha demostrat que és insostenible.

La sexta extinción,  el llibre de Fernando Jiménez del Oso i editat per Zenith, presenta 
una de les millors diagnosis de l’estat ambiental del nostre planeta i de les causes que fan  
que el  nostre món cada cop sigui  menys habitable pels humans i  per la resta de les  
espècies vives. Tan sols li manquen unes solucions que siguin menys “innocents” (i és 
que  no  es  pot  curar  un  càncer  amb topiònic;  se  l’ha  d’extirpar  i  s’han  d’eliminar  els  
comportaments de risc...).
En aquest sentit us recomanem complementar-lo amb aquests dos llibres.

La apuesta por el decrecimiento,  el llibre de Serge Latouche, i d’editorial Icaria (una 
editorial  sempre  encertada  en  les  seves  propostes)  fa  una  molt  bona  introducció  al 
concepte de decreixement econòmic i argumenta, amb raons ambientals la inviabilitat d'un 
sistema  econòmic  basat  en  el  creixement  material,  tot  presentant  bones  alternatives 
econòmiques. 

La  quimera  de  créixer,  de  Ramon  Folch,  editat  per  La  Magrana,  també  qüestiona 
perfectament  la  viabilitat  ambiental  del  mateix  capitalisme,  tot  enfilant  un  munt 
d’arguments força frescos en contra de l'statu quo econòmic de la nostra civilització.

ELS MILLORS LLIBRES SOBRE EL CANVI CLIMÀTIC

L’atmosfera s’escalfa després de cent anys d'anar escopint gasos d’efecte hivernacle en 
cremar gas, carbó i petroli, un excedent de gasos que ens està escalfant el clima, el que 
comporta massa riscos futurs. I és que el canvi climàtic, la febrada del nostre planeta,  
serà la pitjor i, alhora, la més “previsible” de totes les previsions ambientals.

El informe Stern,  de l’editorial Paidós, és l’estudi realitzat per encàrrec del govern de 
Tony Blair sobre els pressupostos necessaris per frenar el canvi climàtic. I, evidentment,  
ve  a  demostrar-nos  que  com més triguem més  cara  ens  resultarà  la  “broma”  a  tots 
plegats.  Recull  unes  bones  estimacions  sobre  futurs  efectes  ambientals  i  socials 
realitzades  per  l’IPCC,  l’agrupació  de  2.000  científics,  provinents  de  tot  el  món,  que 
estudien el canvi climàtic per encàrrec de l’ONU.

Calor, el llibre de l'editorial RBA, escrit per George Monbiot, professor de l’Oxford Brookes 
University, constitueix l'assaig tecnològic, polític i social més seriós que s'ha editat fins ara 
sobre el canvi climàtic i sobre com podríem frenar l'escalfament global entre tots plegats. 

Sis graus, el futur en un planeta més càlid, ell llibre de Marc Lynas, premi de la Royal 
Society  al  millor  llibre  de  divulgació  científica,  i  editat  per  Librooks,  ens  explica  les 
previsions sobre els impactes socials, econòmics i materials que ens comportaria cada 
grau d’augment de la temperatura mitjana del nostre planeta (1, 2, 3, 4, 5, 6 graus...) per  
culpa del canvi climàtic. També podeu trobar el vídeo editat per la National Geographic.


