CONCLUSIONS DE LA TROBADA CATALANA TINGUEM CURA DEL PLANETA
Nosaltres, els 140 delegats i delegades de 35 centres educatius de Catalunya ens hem trobat a l’Escola
Pia de Sarrià – Calassanç per realitzar la Trobada Catalana Tinguem Cura del Planeta.
Durant la jornada hem compartit els reptes i problemes socioambientals identificats en les nostres
localitats. Ens hem adonat que el nostre territori és molt divers i que tenim molts reptes als quals fer
front. A les ciutats identifiquem problemàtiques relacionades amb la generació excessiva de residus,
amb la contaminació acústica o atmosfèrica, i amb la societat de consum. En zones amb concentracions
de polígons industrials, dins l’Àrea Metropolitana de Barcelona, tenim manca d’espais verds i patim els
impactes de la indústria. En ambients més rurals tenim problemes ocasionats per l’agricultura
industrialitzada, com la contaminació d’aigües subterrànies i de rius a causa de l’ús de pesticides i dels
residus que se’n generen. La producció energètica, sobretot al sud de Catalunya, també ocasiona uns
efectes que ens preocupen, com la contaminació de les aigües o la destrucció del territori. Hem
identificat una pèrdua de biodiversitat, sobretot en zones muntanyoses, que trenca l’equilibri dels
ecosistemes naturals. També som conscients que sovint aquestes activitats productives, que poden
generar impactes ambientals, aporten estímul econòmic i llocs de treball en els territoris. En general,
ens hem adonat que a Catalunya hi ha un consum desmesurat d’energia, aigua i altres recursos naturals
i que la població està poc conscienciada i hi ha una manca de participació i compromís. (veure mapa
problemes socioambientals / veure recull de problemes socioambientals)
Per això, cal que seguim fent accions per millorar el nostre entorn i incidir, en la mesura de les nostres
possibilitats, a impulsar canvis de consciència als agents més propers. Amb la col∙laboració dels nostres
companys delegats hem treballat en equip per millorar les accions que fem en els centres i ampliar el
seu abast, amb la finalitat que arribin a més persones. (veure recull d’accions desenvolupades pels
centres)
De tot l’alumnat que ha participat avui a la Trobada Catalana Tinguem Cura del Planeta, hem estat
seleccionats 12 delegats i delegades, que ens hem reunit per presentar les conclusions en l’acte de
cloenda i per decidir què demanem als representants polítics:
1. Suport per a poder dur a terme trobades com la d’avui, perquè l’alumnat dels centres de tot
Catalunya que treballem en temes d’educació per la sostenibilitat puguem intercanviar les
accions que fem en els nostres municipis. Aquest tipus d’intercanvis ens permeten ampliar les
nostres idees, comparar les accions que fem, establir col∙laboracions i, en definitiva, conèixer
altres joves que tenen els mateixos interessos que nosaltres.
2. Que expliqueu a la resta de representants polítics l’existència del projecte Tinguem Cura del
Planeta, promogut per la Xarxa d’Escoles per la Sostenibilitat de Catalunya, en els espais de
participació que vosaltres teniu. Com més gent conegui que les escoles estem fent projectes
per millorar el nostre entorn, més serem per fer un món més sostenible.
3. Una audiència pública amb els representants polítics per tal que pugueu escoltar les demandes
concretes que tenim els centres educatius de Catalunya en matèria de sostenibilitat.
Per la nostra part, ens comprometem a difondre els resultats de la Trobada Catalana Tinguem Cura del
Planeta i a continuar la tasca de sensibilització i acció en els nostres centres.
Barcelona, 29 d’abril de 2013

