


E n el camp de la comunicació científi ca, els temes ambientals han assolit un gran protagonis-
me en les dues últimes dècades. Aquest àmbit del coneixement s’ha fet un lloc preferent 
als mitjans de comunicació gràcies a l’interès social generat pel medi ambient, sobretot, pel 

deteriorament que pateix i la infl uència que exerceix en la salut o l’economia. La millora dels sistemes 
de transmissió d’informació, amb la generalització d’Internet, i dels aparells de captació i reproducció de 
continguts ha permès el desenvolupament i la popularització dels relats ambientals, tant d’informatius 
com d’entreteniment. 

Aquest nou marc posa a l’abast dels científi cs i dels investigadors, noves plataformes per a divulgar 
els seus treballs. Com a contrapartida, els exigeix un esforç per a adaptar aquests continguts al conjunt 
de la societat. Tanmateix, l’evolució i creixement del periodisme ambiental, sòlid, rigorós i integrat en 
l’actualitat diària, encara ha de superar els entrebancs amb què es troba per fer trontollar les bases del 
nostre model actual de desenvolupament. 

Maria Josep Picó. Periodista especialitzada en medi ambient i Premi Nacional de Periodisme Ambiental. Càtedra de Divulgació de la Ciència de la Universitat 
de València.
Nel·lo Pellisser. Reporter del programa Medi ambient de Punt 2 (TVV) i professor de Comunicació Audiovisual de la Universitat de València.

MÈTODE ha comptat en aquesta ocasió amb la col·laboració dels artistes valencians Francisca Mompó i Mira Bernabeu. Al llarg de les pàgines 
d’aquest monogràfi c dedicat a la comunicació ambiental, les obres d’aquests artistes complementen els articles dels diversos autors, oferint 
un visió artística d’aquest àmbit de la divulgació científi ca.

Francisca Mompó. Agenda botànica, 2010. Sèrie «Botànic». Guaix, collage sobre paper, 70 x 100 cm.
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Monogràfi c coordinat per Maria Josep Picó i Nel·lo Pellisser
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