
Número 7, octubre de 2006

Editorial

 La tardor???

És insòlit parlar de tasdor quan les temperatures del 
més d'octubre han estat estiuenques, les més altes 
des de fa anys! El panorama és totalment inusual: 
gent a les platges, samarretes de tirants...

Quan hauríem de parlar dels primers freds, de l'ocre 
del fullam, de bolets, de la verema... i quan hauríem 
d'encendre els primers focs, fer la posta apunt de la 
calefacció, treure la roba d'hivern ...hem de parlar 
encara de sol i de calor.

La  climatologia  se'ns  presenta  amb  tot  el  seu 
eclepticisme  i  ens  ensenya  la  seva  força,  la  seva 
ambigigüitat  o  potser  el  seu  plany?  Pluges 
torrencials,  desbordaments,  catàstrofes  naturals, 
temperatures mitjanes de 28º...

Tots aquests fets han provocat que els mitjans de 
comunicació se'n facin ressò i en parlin sovint, les 
notícies sobre aquesta temàtica ens han fet prendre 
consciència de les conseqüències del canvi climàtic.

La Natura ens està donant un cop d'atenció?

Per  tots és conegut  que els països que van signar 
el  protocol  de  Kioto  no  l'estan  complint.  L'intent 
d'aturar els efectes del canvi climàtic sobre la terra 
no ha obtingut els resultats previstos.

Els  nostres  ecosistemes  són  fràgils  i  qualsevol 
alteració  pot  comportar  efectes  irreversibles. 
Darrerament, però,  apareixen estudis i treballs que 
ens adverteixen que el nostre futur és incert i ens 
mostren  les  conseqüències  que  pot  tenir  sobre  el 
nostre  medi,  a  curt  termini,  un  creixement 
desenfrenat. Aquests estudis desvetllen les nostres 
consciències  i  ens  demostren  la  importància  d'un 
creixement sostenible, equilibrat i respectuós amb el 
medi ambient. 

Tots  sabem que  com deia  el  capità  Enciam:  “els 
petits canvis són poderosos”, és a dir, que tothom és 
responsable  i  que  les  petites  actuacions  poden 
comportar grans canvis.

I  mentrestant,  sense  foc  a   la  llar,  menjarem 
panellets, moniatos i castanyes, més per tradició que 
no pas perquè el cos i el clima ens ho demani.

              El riu Tenes a la tardor


