
   Número 39, desembre de 2009

Editorial

Responsabilitats vers la Terra
La Terra, el planeta de la vida en totes les seves 
expressions, també la nostra llar.

El món actual és fruit d'una llarga evolució, que ha 
donat com a resultat  una gran biodiversitat,  una 
gran riquesa d'ecosistemes i formes de vida. També 
és  el  planeta  de  la  bellesa  plasmada  en  la 
multiplicitat de paisatges i  en els éssers vius que 
els habiten.

És,  doncs,  la  Terra  un  planeta  privilegiat,  un 
prodigi  de  formes  i  una  simfonia  de  colors, 
textures,  recursos  d'una  magnitud  i  qualitat 
insuperables.  La  Natura  és  la  gran  creadora  per 
excel·lència.

Els humans, en relació a la història de la terra, fa 
poc tems que hi  som,  només uns milions  d'anys, 
partint  dels  nostres  avantpassats  més  antics 
africans.

Al  llarg  de  la  història  de la  humanitat  ha  hagut 
cultures amb una identificació molt gran amb els 
elements de la natura, i, paral·lelament,  amb un 
gran respecte vers els ecosistemes que habitaven.

Altres societats, les que han anat imposant el seu 
sistema  de  vida  en  tot  el  Planeta,  primer  els 
agricultors, i  posteriorment la  societat industrial, 
han estat en la seva relació amb la natura, molt 
més agressives i desconsiderades.

També  les  ideologies  que  han  acompanyat  a 
aquestes  societats,  especialment  les  vinculades 
amb  l'economia  capitalista,  han  considerat  el 
planeta Terra i  els  seus recursos  com quelcom a 
usar de la manera més ràpida possible, tenint com 
a  finalitat  prioritària  el  creixement  i  els  guanys 
econòmics,  independentment  dels  impactes 
negatius que sobre el medi i els altres éssers vius 
han tingut i  tenen aquests models de creixement 
econòmic i de desenvolupament insostenible.

El  medi,  la  natura,  s'ha  convertit  sota  aquesta 
filosofia  en  una  font  de  matèries  primeres  a 
transformar en productes de consum (cada cop més 
efímers),  i  en  un  indret  on  abocar  tot  tipus  de 
deixalles i residus. D'entre aquestes cal destacar les 
emissions de substàncies que han alterat de manera 
greu la composició de l'atmosfera, generant greus 
problemes  mediambientals,  el  més  important,  el 
canvi climàtic.

Ja  fa  temps  que  institucions  com  les  Nacions 
Unides , organismes científics de diferents països i 

disciplines,  organitzacions  ecologistes, 
organitzacions socials, i un llarg etc., han donat la 
veu d'alarma sobre la  intensitat,  la  gravetat  i  la 
diversitat  d'impactes  mediambientals  que  està 
patint la Terra, i que, en definitiva, també estan 
tenint repercussions sobre els éssers humans.

La  llista  és  llarga,  només  citarem  alguns: 
desforestació,  desertificació,  destrucció  i  o 
empobriment  dels  ecosistemes  terrestres  i 
marítims,  exhauriment  de  recursos  marins, 
contaminació de les aigües, empobriment i extinció 
d'espècies,...,  i  d'entre  d'altres  el  que  més 
preocupa en el moment actual, el canvi climàtic.

Aquest  problema  global,  provocat  per  la 
contaminació atmosfèrica amb gasos com el CO2, 
l'òxid nitrós, els CFC, ja està tenint conseqüències 
a  nivell  planetari,  i  segons l'últim informe de les 
Nacions  Unides  realitzat  el  2007,  amb  la 
participació  de 2500  científics,  les  conseqüències 
en els  diferents  ecosistemes  són  molt  greus  i  ho 
poden  ser  molt  més  si  no  canviem el  model  de 
desenvolupament, disminuint d'una manera dràstica 
els gasos d'efecte hivernacle, especialment el CO2.

Aquests  dies  de  desembre  s'està  celebrant  a 
Copenhaguen organitzada per les Nacions Unides la 
Conferència  sobre  Canvi  Climàtic,  amb  la 
participació de representants de la major part dels 
països. En aquest marc s'estan portant a terme les 
discussions  per  veure  quins  acord  i  mesures 
s'impulsen per abordar aquest greu problema.

Calen canvis substancials en el model econòmic i de 
consum i en l'energètic, per aconseguir que el canvi 
climàtic  tingui  en  el  futur  uns  impactes  menys 
destructius.  Les  previsions,  segons  plantegen  els 
estudis científics, si no es prenen mesures ràpides i 
dràstiques, són molt desoladores, terribles per tot 
el  Planeta,  afectant  especialment  els  països  més 
pobres que disposen de menys recursos tecnològics 
i econòmics per abordar-los.

Esperem que en les decisions que es prenguin i en 
les actuacions posterior, prevalgui el futur i no els 
guanys del present, respectar un món divers, ric i 
habitable,  preservant  les  formes  de  vida  com el 
patrimoni  del  Planeta,  també  formant  part  del 
patrimoni  de  la  humanitat.  Tenim  els  humans  l' 
obligació  moral  d'impulsar  unes  relacions  de 
respecte  envers  la  natura  i  d'impulsar  el 
desenvolupament  sostenible  i  la  preservació  dels 
ecosistemes.


