COMUNICAT DE LA SECTORIAL DE MEDI AMBIENT DE JOVES D’ESQUERRA
VERDA EN MOTIU DEL DIA MUNDIAL DEL MEDI AMBIENT: “Connectar a la
gent a la natura - a la ciutat i sobre la terra, des dels pols fins a l'equador”
El Dia Mundial del Medi Ambient va ser instituït per les Nacions Unides per alertar de l’impacte
que estem realitzant sobre el medi ambient i la seva degradació, a la vegada que es vol donar
a conèixer les necessitat de preservar i millorar el medi ambient, la nostra gran casa, el nostre
gran bé comú.
Es va escollir el 5 de juny perquè és la data en que s’havia iniciat la Conferència de les Nacions
Unides sobre el Medi Ambient Humà, celebrada a Estocolm l’any 1972, a partir de la qual es
va crear el Programa de les Nacions Unides pel Medi Ambient (PNUMA).
Aquest any per celebrar el Dia Mundial del Medi Ambient utilitzem els lemes “Som Natura” i
“Connectem amb la Natura”. Un missatge clar on l’Organització de les Nacions Unides (ONU)
insisteix en el fet que totes i tots, cadascun de nosaltres, formem part de la natura i que el
nostre èxit o el nostre fracàs com éssers humans esta lligat, indefugiblement, a aquest bé
comú i a la qualitat del sistema natural que ens sustenta.
Aquest 5 de juny des de Joves d’Esquerra Verda volem destacar la importància que tenen les
nostres actuacions: el nostre dia a dia, el que mengem, com ens movem, que comprem i com
ho comprem i on ho fem. Son aspectes clau que afecten directament al nostre entorn.
Recordem algunes dades a tall d’exemple: menjar-se una hamburguesa de vedella representa
consumir la mateixa aigua que gastes amb les dutxes (no banys, dutxes!) de més de 2 mesos,
o moure’t en cotxe per Barcelona provoca més de 3.500 morts anuals a la Àrea Metropolitana
per efectes de la contaminació. Això sense tenir en compte que els efectes de la contaminació
de Barcelona arriben a gran part de Catalunya, com les grans concentracions d’ozó que
pateixen a la plana de Vic. També a l’hora d’anar a comprar s’ha d’evitar comprar productes
amb molts embalatges o de curta durada, mirant d’aconseguir productes reutilitzables o
immaterials.
Hem de tenir clar que hem de consumir menys, el planeta té uns recursos finits, i no podem
ser il·lusos, tal com diu el doctor Josep Peñuelas (Premi Margalef 2017), “els 7.500 milions de
persones que vivim a la Terra, estem consumint 1,5 vegades la Terra, i amb el consum dels
països més desenvolupats, només en podríem viure 2.500 milions. Amb una bona gestió,
consumint menys carn, cuidant la pèrdua de sòl i aigua, aprofitant els avenços tecnològics per
gestionar els recursos de manera eficient, potser hi podríem viure 10.000 milions de
persones”.

Només depèn de nosaltres, no ens queda cap altre camí que el de canviar, pensar
en el bé comú i ser més humils. De fet, quan es parla de la necessitat de tenir una
actitud respectuosa i humil amb el planeta, el concepte d’humilitat arrenca
etimològicament de la paraula humus (que vol dir sòl, terra). I és evident que sense humus no
podem tenir un sòl productiu. I sense sòl productiu no tenim aliments.
Hem de ser més humils i propers a l’humus, al sòl i a la terra, la qual cosa ens permetrà tenir
més capacitat per superar aquest conflicte que vivim actualment d’estirar més el braç que la
màniga, de consumir el capital en lloc de viure dels interessos. Hem de fer el que emana del
sentit comú, preservar el capital (la Terra) i viure dels interessos (els recursos renovables).
Necessitem una natura, i uns municipis, en bon estat. Nosaltres som natura. I per propi interès,
per l’interès de totes i tots, pel bé comú, cal conservar-la. Per això, des de Joves d’Esquerra
Verda, seguirem defensant alternatives al model de consum actual i guanyant consciència
contribuint en la conservació del medi ambient i la natura.
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