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Sovint ens preguntem: quina calor, és normal?, has vist quins huracans, més bèsties hi 
ha als Estats Units?, quin desastre a Múrcia i sud del País Valencià amb gota freda!!! 
 
Estem vivim moments de globalització i de canvi climàtic. Moltes organitzacions ens 
expliquen els pros i contres d’aquests fenòmens. A vegades, ens semblen paraules 
llunyanes i difícils d’assumir i entendre, però són reals i molt pròximes. Entitats, ONGs i 
gent lluiten per a millorar el sistema, conservar la biodiversitat i potenciar la 
sostenibilitat. Per molts és una lluita difícil i a altres els provoca conformisme i 
passotisme. Els fenòmens són presents. Els huracans, l’augment de la temperatura, el 
retrocés dels glacials, els canvis fenològics de les aus, i molts altres fenòmens ens 
demostren un canvi preocupant al nostre planeta. 
 
Pensem i tenim l’esperança que la gent serà cada cop més responsable i “pensarà 
globalment i actuarà localment” per millorar l’estat del nostre planeta, de casa nostra i 
el nostre entorn immediat. Les nostres actituds envers l’entorn que ens envolta són clau. 
Hem d’assumir les conseqüències per tal de disminuir-les. Tots i totes som creadores i 
actors d’aquests successos.  
 
Cal que la societat s’impliqui, però la voluntat política és essencial, ells tenen les fitxes 
per moure accions reals a nivell local i global. Si ells no hi creuen hem d’exigir que hi 
creguin. Ja arribat l’hora de posar fil i l’agulla i creure que tenim un problema ambiental 
molt gran per solucionar i totes i tots n’hem de ser partícips. Insistim, ens ho hem de 
creure!!!. 
 
Que siguem més respectuosos amb el medi ambient i el nostre entorn natural no està 
renyit amb el desenvolupament socioeconòmic. Han de ser compatibles, han d’anar 
lligats i han de créixer conjuntament per un desenvolupament més sostenible. 
 
Què podem fer: 
 

1. Evitar l’ús irracional del cotxe. Amics i amigues, caminem i anem en bicicleta, 
més!!!, que alhora farem salut! 

2. Consumir productes de proximitat o ecològics. Tenim productors/es de gran 
qualitat al nostre voltant, valorem-ho. Menys grans superfícies i més petit 
comerç i comerç just. 

3. Mengem el que necessitem. Evitem llençar el menjar. Si anem de restaurants i 
no us acabeu el plat, demaneu d’emportar-vos-el. 

4. Fem turisme sostenible. Intentem aconseguir que la nostra petjada ecològica 
sigui petita, respectem els recursos naturals i culturals del lloc de vacances... 



 
 

5. Canviem a banca ètica. Els teus diners seran invertits en projectes ètics, 
respectuosos amb el medi ambient i justícia social.  

6. Fes de la teva llar un habitatge sostenible. Llums de leds, ús racional de l’aigua, 
aprofitar el sol al màxim de temps possible, usa detergents ecològics i a granel, 
electrodomèstics eficients... 

7. Contribueix amb la llei de les 4R: redueix, recicla, reutilitza i repara. 
 
Què hem d’exigir als nostres ajuntaments?: 
 

1. Promoure el transport públic, carrils bici i camins segurs. 
2. Fomentar, facilitar i incentivar la instal·lació de plaques fotovoltaiques per 

augmentar l’ús de fonts d’energia renovables en cases particulars i indústries 
3. Fomentar campanyes “NO plàstics” al comerç de Solsona i el Solsonès 
4. Ajudar al petit comerç a potenciar l’ús de productes a granel, ecològics o de 

proximitat. 
5. Promoure l’ecoturisme de qualitat en una comarca extremadament plena de 

natura. 
6. Promoure campanyes d’educació ambiental per escoles i ciutadania. 
7. Executar el porta a porta com un sistema eficient de gestió de residus. 

 
I podríem fer una llista molt més llarga, no acabaríem..., i pel PLANETA, per nosaltres, 
els nostres fills i filles, nets i netes, besnét i besnétes hem d’entendre que, com diu un 
proverbi indi:  
“LA TERRA NO PERTANY ALS HOMES, ELS HOMES PERTANYEN A LA TERRA” 
I que... ELS PETITS CANVIS SÓN PODEROSOS!!!! 
 
Gràcies. 
 
 


