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Som només unes quantes veus de la immensa quantitat que
han participat en aquesta causa. El primer, volíem agrair
totes les institucions que ho han fet possible, des dels nostres
centres educatius i ESenRED, fins al Ministeri d'Educació i
Formació Professional; també a vosaltres, que ens esteu
escoltant i, en especial, a tot l'equip que ens ha estat ajudant
aquests dies: facilitadors, docents i tot el personal que ens ha
acompanyat en la nostra estada del 3 al 6 d'octubre a
Guadarrama.
Durant aquests dies, hem estat 69 alumnes representants de
10 xarxes de diferents llocs d'Espanya, reunits per compartir
els nostres projectes i idees, per obrir un camí del canvi cap a
un Món més sostenible.
La clau de l'èxit per trobar solucions és tenir clars els
problemes.
Cada vegada som més les persones que vivim en zones
urbanes. Per tant, sorgeixen qüestions reiterades que afecten
el nostre benestar. Com veureu, totes les problemàtiques
estan relacionades. Com podrien ser l'excessiu ús dels
objectes d'un sol ús, l'abús del plàstic, la mala classificació de
residus i l'absència de les tres “R” (reduir, reutilitzar i reciclar).
Amb la mateixa dinàmica, l'escassetat de transport públic a
les zones urbanes comporta a una circulació abusiva de
vehicles privats, que, al seu torn, contaminen acústicament i
lluminosament, a més d'empitjorar la qualitat de l'aire. Altres
problemàtiques vinculades són la desforestació i destrucció
de zones verdes, i la insuficient generació d'energies
renovables. A tot això se li suma el desaprofitament del
potencial de les xarxes socials, augmentant la desinformació i
ignorància sobre totes aquestes problemàtiques que ens
turmenten.

Malgrat aquestes dificultats, amb petits canvis en els hàbits
del dia a dia i amb els compromisos i ajuts dels centres
educatius de diferents punts d'Espanya, hem aconseguit els
següents canvis i de tots ells us esmentarem els més
significatius.
Hem implementat les 3Rs.
Hem reestructurat el menú escolar, menys carn, més km
0.
Hem reduït l'ús d'aigua i llum.
Hem aprofitat les tecnologies per aconseguir un centre
educatiu més sostenible.
Hem transformat el nostre entorn per incrementar la
naturalesa i millorar la convivència i salut de l'alumnat.
Ens hem empoderat i hem implicat la nostra comunitat.
Hem aconseguit canvis socioambientals, no només en els
centres, sinó també en la població dels nostres pobles,
barris i ciutats.
Si per alguna cosa som aquí, és per fets i no per paraules.
Hem actuat per activa i per passiva. Per molt que hagi costat,
no ens hem rendit en cap moment. Per això, s'ha treballat
sense parar durant molt temps, però encara no ha acabat.
Des del nostre ambient més proper, ens comprometem a
continuar fent més canvis, millorant dia a dia el nostre
planeta.
El nostre primer objectiu és promoure l'educació sostenible
de qualitat, i no depèn del qui, sinó del com. Volem allunyarnos de les típiques propostes de bons hàbits, ja que creiem
que s'obliden fàcilment i estan més carregades de bones
intencions que de realitat. Per això, el nostre compromís és
exigir una educació de qualitat que es basi en l'exemple i no
en la teoria. No només són els més petits els que necessiten
la nostra ajuda, moltes altres generacions han crescut sense
saber el que són les 3Rs. Tots sabem que estan bé, però,
realment sabem com dur-les a terme?

Amb tot això volem comunicar que ens n'hem adonat
compartint les nostres experiències, que l'educació és el
fonament de tot. Us proposem aquest exemple: a tots ens
han ensenyat que ens hem de rentar les dents cada nit, i això
és una cosa que hem agafat com un hàbit, no creieu que
podem fer el mateix amb tot això?
Eduquem amb responsabilitat perquè la gent aprengui a ser
uns ciutadans sostenibles, perquè sàpiga que cuidar el
planeta no és cap ximpleria, que el demà el creem nosaltres i
que si volem que sigui millor hem d'actuar JA.
Per això, exigim als governs una correcta digitalització del
material educatiu, per a una major accessibilitat econòmica,
mitjançant uns ajuts equitatius al patrimoni de cada persona.
És necessària la implantació de polítiques d'energies
renovables; en tots els àmbits necessaris i com més aviat
millor.
També demanem que s'investiguin noves formes d'utilització
de tots els residus generats, ja que és completament
imprescindible.
A més de demanar als ajuntaments un mapatge de la zona
urbana, localitzant tots els punts de reciclatge, perquè tots els
ciutadans tinguin accés a ells.
Sol·licitem una major visibilitat, mitjançant els mitjans de
comunicació a disposició dels governs.
Reclamem una assignatura obligatòria, en la qual es tractin
temes d'interès comú poc acceptats socialment.
Protestem contra la segregació de la roba classificada per
gènere, eliminant les seccions corresponents.
Volem implementar ordenances que disminueixin la fabricació
innecessària d'envasos no reutilitzables.
Reclamem reutilitzar els espais en desús per incentivar la
construcció d'edificis sense danyar l'entorn.
Per tant, volem evitar l'extracció innecessària i excessiva dels
recursos naturals.

Estem farts i fartes que no se'ns escolti, que no se'ns
prengui seriosament i que ens refugiem en la idea que
la joventut som el futur per no buscar cap canvi ja.
Els i les joves creiem en un futur en què no hi hagi plàstics al
mar, un futur en què no hi hagi desigualtats i en què les
masses no siguin mogudes per marques, sinó per accions
responsables. Volem un futur millor, però ho volem per a tots
i totes i, amb la vostra col·laboració, aquell futur comença
avui.

Si no és ara, quan?
Si no som nosaltres, qui?

Guadarrama, 6 d'octubre de 2021.

Aquest Manifest va ser llegit pels i per les
representants electes de la V Conferència de
Joves "Tinguem cura del Planeta", en el seu
plenari final, el 6 d'octubre de 2021, i dos dies
després davant representants municipals de tot
l'Estat, a l'assemblea del I Fòrum Urbà d'Espanya.

