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Qui decideix el futur del nostre planeta?
Des dels anys setanta, es
desenvolupa a tot el món una
filosofia que pretén aconseguir que les polítiques, les organitzacions i els projectes
tinguin en compte el concepte de desenvolupament sostenible. Per això es volen
concretar responsabilitats i
actuacions, per aconseguir
reduir al màxim els perjudicis que es provoquen al planeta.
Per poder reflexionar sobre això, primer de tot hem
de saber què és el desenvolupament sostenible:
Aquell desenvolupament
que satisfà les necessitats
del present sense comprometre les possibilitats de les
generacions futures, per poder satisfer les seves pròpies necessitats, una definició
esplèndida que resumeix en
poques paraules tota una filosofia que pretén ser la base
dels models social i econòmic.
La traducció vindria a ser,
més o menys, que no podem
fer malbé el medi ambient al
ritme que l’estem malmetent
actualment. Cal que donem la possibilitat
a la Terra de refer-se dels perjudicis que li
provoquem constantment, perquè si no ho
fem així els nostres fills i néts no podran
gaudir del Planeta com ho fem ara. Els
ecosistemes es refan a un ritme concret i
molt lent des del punt de vista humà. Si
els malmetem intensament o constantment, no tenen temps de refer-se i la desaparició dels sistemes naturals, tal com
els coneixem actualment, serà definitiva,
com ho és ja a sistemes naturals molt fràgils com alguns esculls coral·lins, selves,…
La idea d’aconseguir un desenvolupament sostenible és ambiciosa, oi? Reflexioneu una mica en el que implicaria arribar a aconseguir tenir un tipus de desenvolupament sostenible i reflexioneu també sobre què caldria fer per arribar a
aquest model.
Actualment són moltes les accions humanes que es tradueixen en devastació
de territoris, destrucció d’ecosistemes, reducció de la diversitat biològica, etc. Ens
agradaria aturar aquesta devastació, però
com ho podem fer? Hem de pactar amb
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els grans empresaris? Hem de buscar alternatives de desenvolupament per als
països en vies de desenvolupament?
Hem de frenar el consumisme?… i si és
així, ¿com podem exigir als empresaris
que imposin criteris de desenvolupament
que suposen una modernització i millora
tecnològica en ocasions cara i en ocasions inexistent? ¿Amb quin criteri podem

demanar als països en vies de desenvolupament que tinguin cura del
medi ambient si depenen per la
seva supervivència dels recursos
que n’extreuen directament? ¿Com
podem influir en la societat de
consumisme ferotge en què ens
trobem per provocar un menor impacte al planeta? ...
I sobretot, com podem afrontar
el gran repte actual: el creixement
desmesurat de la població humana, i per tant el creixement proporcional de demanda d’aliment, aigua, serveis sanitaris, habitatge,
energia, etc. El planeta se’ns ha
quedat petit.
Després d’aquesta sobredosi de
preguntes, encara en faré una altra. ¿Podem, després de reflexionar sobre tot això, ser encara optimistes sobre el futur del planeta i
la qualitat de vida dels nostres descendents?
Aquesta pregunta, la contestaré
jo mateixa: Sí. Podem ser optimistes i, de fet, tenim l’obligació de ser
optimistes i treballar per la superació de totes aquestes incerteses i
les que es puguin anar plantejant,
no hem de caure en el catastrofisme (cosa massa fàcil en els temps
que corren).
L’any 1992 va tenir lloc a Rio de Janeiro
la Conferència de les Nacions Unides
sobre Medi Ambient i Desenvolupament,
altrament anomenada Cimera de la Terra.
Aquesta cimera va ser considerada un
gran èxit, amb la participació de 172 governants, 108 dels quals eren caps d’Estat. Es va organitzar una segona cimera
no governamental que va aplegar unes
2400 organitzacions no governamentals.
A part d’això va quedar claríssim que és
un tema que preocupa tothom en tots els
àmbits amb la participació de desenes de
milers de persones al fòrum paral·lel a la
Cimera (com pot ser d’una altra manera si
es tracta del nostre benestar?).
Com a resultat del treball a Rio es van
confeccionar un seguit de documents que
han tingut més o menys repercussió a la
“realitat” quotidiana, fora de la bona voluntat de les organitzacions. Bàsicament
en va sortir l’Agenda 21, la Declaració de
Rio sobre Desenvolupament Sostenible,
els Principis Sobre els Boscos, la Convenció sobre el Canvi Climàtic i la Convenció per a la Diversitat Biològica.
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La repercussió d’alguns d’aquests documents ha estat realment important, per
exemple a Catalunya, com a molts altres
racons de la Terra, l’Agenda 21 ha estat
acollida amb un veritable entusiasme. Es
tracta d’un document que implica els ciutadans en el procés de decisió del futur
del seu territori en els aspectes ambientals, socials i econòmics.
A Cassà també ens hem llençat a confeccionar una Agenda 21. Tenim un Pla
d’acció local per a la sostenibilitat, un document de treball que s’anirà desenvolupant i revisant, però que vol posar les bases per al desenvolupament sostenible.
Per tant, l’alè de Rio i el seu esperit ha
arribat a casa nostra i ha aconseguit moure uns quants cassanencs a participar en
l’elaboració de les bases del desenvolupament sostenible del nostre poble. Això
crec que és prou motiu d’entusiasme i d’optimisme.
Del 26 d’agost al 4 de setembre se celebrarà a Johannesburg, Sud-àfrica, la
segona Cimera Mundial per al Desenvolupament Sostenible, convocada per la
Comissió per Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides. Al cap de deu
anys es fa balanç dels objectius aconseguits dels fixats a Rio i es pretén que es
puguin concretar els compromisos que
permetin continuar treballant per aconseguir arribar a un model de desenvolupament sostenible.
Aquesta cimera, igual que la realitzada
a Rio, tindrà tres grans branques. Es convoca una cimera per als caps d’Estat i representants dels Governs de tot el planeta. Hi ha un segon fòrum no governamental, també convocat per les Nacions Unides, del qual s’espera que sigui de tant
interès i importància com l’anterior, on es
compartiran experiències i possibilitats de
diàleg. En aquest grup de treball i debat
participen majoritàriament els grups considerats prioritaris per les Nacions Unides: líders de les ONG, representants dels
negocis i de la indústria, nens i joves, grangers, indígenes, autoritats locals, unions
de dones, treballadors i comerciants. Finalment, hi ha convocat un tercer espai,
el fòrum paral·lel, en el qual participen desenes de milers de persones que no pertanyen a cap associació, govern, o organització, o que no han estat admesos als
fòrums.
Tots treballaran per posar-se d’acord en
reptes com millorar la vida de les persones i conservar els recursos naturals.
Concretament, aquest any la cimera tractarà com a tema principal l’eradicació de
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Si domineu l’anglès, esteu de sort, en
aquesta web hi podeu trobar articles de
diferents experts mundials sobre la Cimera de la Terra.
És cert que no tenim cultura de participació (moltes vegades els incentius a la
participació són en realitat desincentius) i
és cert que es tracta d’idees i conceptes
més o menys tècnics o especialitzats en
els quals treballar, però s’ha de fer un esforç en el seguiment del desenvolupament

de la cimera. Us animo a informar-vos
sobre els èxits i fracassos de la cimera de
Johannesburg i a prendre partit sobre el
que s’acordi. Penseu que del seu treball
es decidirà el futur del nostre planeta.

Maite Garrigós i Solís
Àrea de Medi Ambient
Ajuntament de Cassà de la Selva

la pobresa. S’espera que s’arribi a un
acord sobre un pacte global nord – sud.
Espero que aquest escrit us hagi ajudat
a informar-vos per tal de poder pair més o
menys bé l’allau d’informació que us arribarà aquest estiu sobre la sostenibilitat i
el model de planeta que volen per al futur
els líders i les organitzacions mundials.
En tot cas, trobareu molta més informació
a la xarxa d’Internet.
h t t p : / / w w w. g e n c a t . e s / m e d i a m b /
rio10.htm
A la web de la Generalitat hi podeu trobar una bona introducció sobre el tema.
http://www.johannesburgsummit.org/
La web oficial de la Cimera de
Johannesburg, per les Nacions Unides.
http://www.worldwatch.org/rio10/
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