
 
MANIFEST dels joves assistents a la IX Conferència Catalana del Projecte “Tinguem Cura del 

Planeta” (28 d’abril de 2022) 

Som aquí perquè, com va dir Nelson Mandela, “l’educació és l’arma més poderosa per canviar 
el món”, i nosaltres volem canviar el món. 

Som joves de 18 centres educatius de secundària en representació dels centres de la XESC, la 
Xarxa d’Escoles per a la Sostenibilitat de Catalunya que participem en la Confint. Ens hem trobat 
al Prat de Llobregat per compartir els projectes ambientals que cadascun dels centres hem dut 
a terme aquest curs. Nosaltres, els joves, creiem que tenim el futur a les nostres mans i, per això, 
hem de tenir veu per millorar el nostre present i garantir el futur de les properes generacions.  

Hem compartit alguns problemes ambientals amb què ens trobem en els nostres municipis i en 
el nostre dia a dia. Les principals problemàtiques detectades han estat la mobilitat i el consum. 

Els problemes de mobilitat són causats majoritàriament pels vehicles, ja que les seves emissions 
de CO2 contaminen l’aire que tots respirem i contribueixen a l’efecte d’hivernacle. Així mateix, 
la indústria causa el mateix problema i fomenta el consum no responsable.  

Com tots sabem, la nostra societat té un problema amb l’excés de consum, com ara l’ús excessiu 
del plàstic, que implica contaminació tant terrestre com marina. Un bon exemple en són els 
microplàstics, que no només afecten la fauna marina sinó que també afecta la nostra 
alimentació quan consumim productes marítims. 

Però el problema més important i el primer que hem de canviar som nosaltres, els humans. Per 
això nosaltres, com a portaveus dels nostres centres, en comprometem a: 

 Reduir la generació de residus evitant les compres massives, i promoure la reutilització 
de productes i el seu reciclatge.  

 Estalviar energia. 
 Conscienciar la gent per arribar a ser persones més compromeses, amb la creació de 

campanyes adreçades a famílies i alumnes. 
 Promoure accions de millora de l’entorn. 
 Potenciar transports sostenibles. 
 Renaturalitzar les nostres ciutats. 

En resum, volem promoure accions de millora per al planeta, però moltes d’aquestes accions no 
les podem fer sols i necessitem la col·laboració i el suport de les administracions.  

Demanem més campanyes de sensibilització sobre l’impacte dels residus tecnològics, dels 
plàstics, de la contaminació, del consum energètic i de la pèrdua de biodiversitat. 

També creiem que cal promoure el consum local, les energies renovables, el transport públic, la 
reducció del plàstics i l’alimentació saludable. 

Creiem que calen canvis en la mobilitat perquè sigui més sostenible i una regulació sobre 
l’obsolescència programada dels aparells, formació sobre alimentació saludable i consum 
responsable i potenciar la producció i consum de proximitat, sense oblidar una regulació sobre 
els aliments considerats “imperfectes”. Pensem que, com deia Sally Koch, “les grans 
oportunitats per ajudar els altres es presenten poques vegades, però les petites ens envolten 
cada dia”. Per això, “si no és ara, quan, i si no som nosaltres, qui”. 


