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VINT ANYS DE LA FIRA PER LA TERRA
per en Jordi Orús, va permetre la publicació de la revista Dia de la
Terra, que, des de fa anys, teniu entre mans. A la vegada, volem donar
les gràcies a les entitats que s’anuncien a la revista, ja que és gràcies a
aquests anuncis que la revista es pot oferir gratuïtament.

El proppassat mes d’abril la Fira per la Terra va fer vint anys. Era l’any
1996 quan finalment la Fira per la Terra es va materialitzar al Parc de
la Ciutadella, on menys d’un centenar d’entitats, entre associacions i
artesans, s’aplegaren per fer-la possible. S’havia provat de fer-ne una
uns anys abans però no va reeixir. L’any 2006 la Fira va haver de sortir
del Parc (ja que aquest espai estava en obres) i es va fer al passeig Lluís
Companys, espai que des d’aleshores reuneix els firaires artesans i el
Mercat de Pagès, mentre que les associacions han continuat al Parc de
la Ciutadella.
Avui, a la Fira per la Terra hi participen més de tres-centes entitats, entre
artesans i associacions. La Fira s’ha consolidat i és reconeguda i acceptada per la ciutadania, com ho demostra la gran quantitat de persones
que la visiten al llarg de tot el cap de setmana quan es reuneix. És una
ocasió única de gaudir d’un espai de trobada, on és fàcil entrar en
contacte amb entitats i artesans que d’altra manera es faria més difícil
trobar, i també un espai on descobrir nombroses activitats.
La Fira ha estat, i és, possible amb la col·laboració d’un grapat de
persones que s’identifiquen amb els objectius de l’associació que la
promou, l’associació Dia de la Terra. Volem reconèixer públicament
la feina feta per la Rita Panuncio (que va coordinar la Fira els primers
anys) i la Mirta Manzetti (que la coordina des que la Rita ho va deixar).
Avui, sota la presidència de la Miriam Subirana (i anteriorment amb la
d’en Jordi Alemany, en Martí Boada i la Maria Laffitte) la Fira continua
oferint a la ciutadania del nostre país l’oportunitat d’aprendre a viure
bé sense fer malbé. També és l’hora de reconèixer el treball que, liderat

Com que enguany és l’Any Internacional dels Sòls, dediquem una bona
part de la revista a la temàtica de la seva conservació, tot publicant en
primícia la traducció de dos articles de la revista Resurgence. Com diu
el director general de la FAO (Organització de les Nacions Unides per
a l’Alimentació i l’Agricultura): «les múltiples funcions dels sòls passen
sovint desapercebudes. Els sòls no tenen veu i poques persones en
parlen. Són el nostre aliat silenciós en la producció d’aliments». La conservació de la salut ecològica dels sòls, i la seva recuperació quan se’ls
ha malmès, són tasques primordials, ja que sense sòls dotats de bona
salut mai no podrem gaudir d’una alimentació sana i saludable. Una
altra de les silencioses funcions dels sòls és el segrest de carboni, una
tasca també imprescindible en la lluita que, avui, lliura la humanitat
contra el canvi climàtic. L’esgotament dels sòls ocasionat per l’agricultura industrial (que considera el sòl com un medi inert, sense vida)
agreuja el problema del canvi climàtic, ja que impedeix que puguin
actuar d’absorbidors del diòxid de carboni.
També publiquem dos interessants documents: la Declaració de Lima
i la Carta per una Sobirania Alimentària. La Declaració va ser acordada per les ONG a la Cimera dels Pobles davant el Canvi Climàtic,
celebrada en ocasió de la darrera COP-20 (la 20a Conferència de
les Parts Signatàries del Conveni sobre Canvi Climàtic). La Carta va
ser el document elaborat en el marc del I Congreso Internacional de
Economía Social y Solidaria, celebrat a Saragossa els dies 27, 28 i 29
de novembre de 2014, convocat per la Red Estatal de Economía Social
y Solidaria.
Finalment, volem recordar Theo Colborn, la pionera investigadora que
va donar l’alerta entorn dels anomenats disruptors endocrins. Theo va
morir el passat 14 de desembre. Per això publiquem el seu obituari i un
dels seus darrers escrits, on fa la connexió entre la salut humana i els
gasos emesos per la combustió de materials fòssils.
Us encoratgem a fer que cada dia sigui el Dia de la Terra!
Pep Puig
Secretari de l’associació Dia de la Terra
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Som sòl

«Torneu a connectar amb la nostra font de vida», diu Vandana Shiva

© Sergey Nivens | Shutterstock.com

El que fem al sòl ens ho fem a nosaltres mateixos. Aquesta veritat ecològica
fonamental és oblidada en el paradigma dominant, perquè l’agricultura
industrial es basa en l’ecoapartheid (la falsa idea que estem separats de
la Terra i som independents d’ella) i també perquè el paradigma dominant
defineix efectivament el sòl com a matèria morta. Per començar, si el sòl
és mort, l’acció humana no pot destruir-ne la vida; només pot «millorar-lo»
amb l’ús de fertilitzants químics. I si som mestres i conqueridors del sòl en
determinem el destí; el sòl no pot determinar el nostre.
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La història, però, dóna testimoni del fet que el destí de les societats
està íntimament connectat amb com tractem el sòl. Com ens relacionem amb el sòl, a través de la llei del retorn o mitjançant la llei de
l’explotació i extracció? La llei del retorn ha assegurat que les societats creïn i mantinguin el sòl fèrtil i que puguin ser mantingudes pel
sòl viu a través de milers d’anys. La llei de l’explotació, que consisteix
a prendre sense retornar, ha portat al col·lapse de les civilitzacions.
Avui en dia, les societats de tot el món estan a la vora del col·lapse
a mesura que els sòls van essent erosionats, degradats, enverinats,
enterrats sota el ciment i l’asfalt i privats de la seva vida. Però podria
ser tan diferent!
Fa vint anys que vaig engegar la granja Navdanya a la Vall del Doon,
a la part baixa de l’Himàlaia, en un tros de terra que era estèril i sorrenc com a conseqüència d’una plantació d’eucaliptus. L’eucaliptus
encaixa en els ecosistemes a Austràlia, però a l’Índia no pot participar
en la llei del retorn. Les seves fulles no es degraden, alliberen terpens
al·lopàtics, que impedeixen qualsevol creixement d’altres plantes, i els
eucaliptus xuclen massa aigua. No hi havia organismes al sòl de la
granja, ni tenia capacitat de retenir l’aigua.

Som sòl. Som terra. Estem fets dels
mateixos cinc elements (terra, aigua,
foc, aire i espai) que constitueixen
l’univers.
Amb amor vam fer créixer la diversitat i vam tornar al sòl la major
quantitat de matèria orgànica possible. Avui el sòl està prosperant
amb organismes, motlles de cucs cobreixen la granja, hem estat
capaços de reduir l’ús de l’aigua en un 70% a causa del fet que
el sòl pot retenir-la, el sòl fa olor de vida i ens dóna la vida. L’altre
dia vam tenir una festa de queviures no conreats: la biodiversitat
creix espontàniament perquè ha trobat el seu nínxol ecològic, ja
que la fertilitat del sòl ha tornat.
L’agricultura industrial, d’altra banda, que està basada en un paradigma mecanicista, ha creat la ignorància i la ceguesa vers els
processos de vida que creen un sòl viu. En lloc de centrar-se en
la xarxa alimentària del sòl, s’ha obsessionat amb els inputs externs dels fertilitzants químics (el que l’agricultor orgànic pioner
Sir Albert Howard va anomenar «la mentalitat del NPK [nitrogen,
fòsfor, potassi]»). La biologia i la vida han estat substituïdes per la
química.
Els inputs externs creats químicament i la mecanització creen la
necessitat imperiosa de monocultius, perquè els inputs externs són
específics per a un sol cultiu, i la mecanització requereix uniformi-

Les societats de tot el món estan a la
vora del col·lapse a mesura que els
sòls van essent erosionats, degradats,
enverinats, enterrats sota el ciment i
l’asfalt i privats de la seva vida.
tat. Sistemes d’inputs interns es basen en la diversitat autoorganitzada de suport mutu. En una petita granja, la diversitat no és un
obstacle: és una celebració de la comunitat i la coevolució.
En exposar el sòl al vent, al sol i a la pluja, els monocultius augmenten l’erosió pel vent i l’aigua. La matèria orgànica s’esgota.
Els sòls amb poca matèria orgànica són també més fàcilment erosionables, ja que la matèria orgànica crea agregats del sòl i el
fixa. Els sòls vius i saludables són experts a absorbir l’aigua i a
fixar-la a la Terra.
A causa de les llaurades i de les plantacions de monocultiu intensives, setanta-cinc mil milions de tones de sòls fèrtils es perden
en els sistemes agrícoles cada any. El sòl s’està perdent de deu a
quaranta vegades més de pressa que la velocitat a la qual es pot
recuperar de forma natural. Els nutrients del sòl perduts per l’erosió ens costen vint mil milions de dòlars a l’any. Els monocultius
químics també fan els sòls més vulnerables a la sequera, i, a més
a més, contribueixen a la inseguretat alimentària. Això implica un
30% menys d’aliments en els propers vint a cinquanta anys, si ens
basem en l’agricultura industrial per a alimentar-nos. Però cap
sistema tecnològic no pot presumir de poder alimentar el món
mentre es destrueix la vida del sòl. Aquesta és la raó per la qual
són falsos els clams de la Revolució Verda i l’enginyeria genètica
quan diuen que alimentaran el món.
Mentre estava fent la recerca al Panjab per al meu llibre La violència de la Revolució Verda, vaig trobar una còpia del Testament
agrícola d’Albert Howard. Howard va ser enviat a l’Índia pels britànics l’any 1905 per millorar l’agricultura índia amb productes
químics. El treball de Howard va mostrar que la base de tot bon
conreu rau no tant en la planta com en el sòl. Mentre que en la
seva estació experimental els fertilitzants químics contribuïen a un
augment del 10% en el rendiment, la millora de la fertilitat del sòl
a través de la matèria orgànica i els adobs verds contribuïa a un
200-300% d’increment.
Trobem el mateix a la granja Navdanya. La mateixa varietat produeix
més si es troba en un sòl fèrtil. El rendiment no és una característica
essencial, fixa i immutable. És una característica relacional, un resultat del context, específicament del sòl. És un potencial que es nodreix
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Durant la sequera de 2009, quan vaig visitar els membres de Navdanya a diverses
parts de l’Índia, em vaig trobar amb el fet
que els seus conreus no havien patit, ja que
utilitzaven llavors adaptades localment i els
seus sòls havien tingut la capacitat de retenir l’aigua com a resultat de l’ús d’adobs
orgànics. Per contra, els agricultors que
utilitzen varietats de la Revolució Verda o
cotó Bt genèticament modificat havien tingut males collites.
Fer créixer diversitat i fer-la créixer de forma orgànica ha esdevingut necessari per
a l’adaptació dels nostres sòls al canvi climàtic. Donar suport als sòls saludables és la
forma més eficaç de retirar diòxid de carboni
de l’atmosfera. El sòl, no el petroli, és el futur
per a la humanitat. Una agricultura industrial intensivament química, a base de petroli, i
intensiva en combustibles fòssils deslliga tres
processos que estan matant el sòl i, per tant,
estan desproveint-nos del nostre futur:

El sòl, no el petroli, és el futur per a
la humanitat. La creació, conservació,
rejoveniment del sòl fèrtil i viu és l’objectiu
més important de la civilització.
En primer lloc, l’agricultura industrial destrueix els sòls a través dels monocultius i
els productes químics, mentre que un paradigma basat en el petroli intensifica els
inputs de combustibles fòssils i crea una
falsa mesura de la productivitat. És productiu utilitzar deu quilocalories d’energia per
produir una quilocaloria d’aliment? Per
què no confiar en els sistemes veritablement
productius, en els sistemes de creació de sòl
que utilitzen una quilocaloria d’energia per
produir dues quilocalories d’aliments?

En tercer lloc, els agricultors desplaçats
inunden les ciutats. L’explosió de les ciutats
enterra sòl fèrtil sota el ciment i l’asfalt.

En segon lloc, abandonem la trista idea
que la gent i la terra són mercaderies. El
treball creatiu no és un «input» en un sistema d’alimentació, sinó l’output més important d’una bona agricultura. La terra
tampoc no és una mercaderia. La creació,
conservació, rejoveniment del sòl fèrtil i viu
és l’objectiu més important de la civilització.
És un output regeneratiu.

Llavors vives i sòls vius són la base de la
vida i les societats duradores. Alliberem les
llavors! Alliberem el sòl! Per mitjà d’això,
alliberarem la humanitat.

Com a amant del sòl, i com a patrona internacional de la campanya Save Our Soils
(SOS), no descansaré fins que la humanitat desperti a l’emergència del sòl. Durant
massa temps s’ha produït una evasió de la
vida: la gent s’ha allunyat de la terra, la
gent no ha volgut embrutar-se les mans.
Tanmateix, la vida és el que sosté la vida!

Aquest article va ser publicat a Resurgence
& Ecologist, núm. 188. Traduït al català per
Alternativa Verda.

© B Brown | Shutterstock.com

amb l’amor pel sòl i la llavor. Això és especialment cert en aquests temps de canvi
climàtic. L’agricultura industrial és responsable del 40% dels gasos d’efecte d’hivernacle que contribueixen al canvi climàtic, i
els monocultius també són més vulnerables
al caos climàtic.
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És qualsevol cosa
menys brutícia

Craig Sams ofereix un enfocament holístic de la ciència del sòl

© Luis Eduardo Cordon | Shutterstock.com

El sòl és un gran organisme viu, que s’estén per tots els continents amb una
«ment» interconnectada; és una consciència que s’estén entre un nombre
incomptable d’éssers vius diminuts. Tots els éssers vius tenen un camp
d’energia. Un sòl sa té el camp d’energia combinada de milers d’organismes
diferents. Els éssers humans som part d’aquest camp d’energia, i quan el
destarotem, destarotem el nostre propi esperit i la nostra consciència.
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Quan va començar la vida a la Terra, fa més o menys cinc-cents milions d’anys, hi havia només una petita població de fongs que vivien
sobre la roca. Els fongs devien erosionar la roca; devien esprémer
petites quantitats de carboni i devien descompondre’l en petits trossos de sorra, després en llim i, finalment, en els sediments més petits
de tots, l’argila. Hi havia minerals, però no hi havia vida en ells.
Després, organismes unicel·lulars entre blaus i verds anomenats
cianobacteris (‘bacteris blaus’) van aprofitar la llum solar per
convertir el diòxid de carboni i l’aigua en un carbohidrat simple,
el sucre glucosa. Aquests bacteris havien inventat la fotosíntesi i
una nova manera de fer hidrats de carboni. Els fongs bloquejaren
aquests cianobacteris en les cèl·lules perquè poguessin prendre el
control de la producció del sucre. Llavors van crear «quadrilles»
verdes (les primeres plantes) per mitjà d’unir les cèl·lules i envoltar
les seves arrels. Aquestes quadrilles de cianobacteris es van fer
més i més grans, i es van organitzar en forma de ventalls i de fulles
per maximitzar la captura del diòxid de carboni. Tubs interns en les
plantes feien la funció de venes per lliurar el sucre als fongs de la
terra i absorbien aigua i nutrients a canvi. Les plantes han estat la
font d’aliment de les micorizes (agrupacions simbiòtiques d’arrels
i fongs) des de llavors.
Avui dia, res no ha canviat. Un roure és una col·lecció de tubs que
porten l’aigua i els minerals fins a les fàbriques de sucre que són les
fulles i porten el sucre fins a les micorizes que hi ha agrupades al
voltant de les arrels. Les micorizes produeixen uns filaments finíssims (s’anomenen hifes; un petit grapat de terra pot contenir fins a
setze quilòmetres d’aquests fils superfins). Els fongs es comuniquen
entre si i amb altres microorganismes del sòl a través de senyals
químics, polsos elèctrics, l’olfacte i el tacte. Controlen el subministrament de sucre de tots els altres organismes presents al terra
(sense sucre res no pot viure).
La regla dels fongs és decidir quins bacteris nodrir i, per tant, quins
hauran de florir. Si una planta emergent necessita més sucre del
que pot produir, la xarxa de micelis de fongs en lliurarà quantitats
addicionals a la planta per ajudar a nodrir el seu creixement. La
comunitat de micorizes del sòl ha estat descrita com «associacions
d’ajuda mútua i de promoció dels interessos comuns». Creiem que
les plantes competeixen entre si pels nutrients, però són els fongs
els que en regulen la diversitat i el ritme de creixement. El sòl, si no
ha estat destarotat, és una xarxa de suport mutu amb el sucre com
a moneda comuna. Cada vegada que un fong o una planta mo-

Afegir fertilitzants artificials al sòl
trenca el cicle d’alimentació mútua
entre les plantes i el sòl viu, de manera
que el sòl mor. Fungicides i pesticides
també maten la vida del sòl.

© totojang1977 | Shutterstock.com

Llaurar el sòl trenca la comunitat social que acabem d’anunciar i
obliga a reconstruir-la. Molts participants moren i es descomponen
durant la recuperació. Afegir fertilitzants artificials al sòl trenca el cicle
d’alimentació mútua entre les plantes i el sòl viu, de manera que el
sòl mor. Fungicides i pesticides també maten la vida del sòl. Quan
els organismes vius que hi ha al sòl moren, el sòl mor i es desintegra.
Matar el sòl, per tant, és una forma lenta de suïcidi per a la humanitat.

ren es reciclen per convertir-se en la matèria orgànica que manté
unit el sòl viu de diminutes partícules de roca.
Almenys deu mil bacteris i fongs diferents habiten al terra. Tots ells
necessiten sucre. Tots ells l’obtenen de les micorizes. Alguns, com els
omnipresents bacteris actinomicets, imiten la forma dels fongs; s’uneixen fins formar llargs filaments similars a les hifes. Aquests filaments
són tubs que canalitzen els nutrients minerals i l’aigua cap als fongs.
Cada vegada que un cuc consumeix actinomicets excreta sis vegades
més que el que ingereix. Els actinomicets emeten l’olor característica
que associem amb la bona terra fresca.
Alguns nematodes (cucs diminuts) que es mengen les arrels no cooperen. Prefereixen menjar només teixit vegetal. Les micorizes atrapen
aquests nematodes amb llaços o exsudats enganxosos procedents de
les seves hifes i després els digereixen per obtenir proteïna, i alhora
protegeixen les arrels de les plantes. Alguns fongs són paràsits i es
veuen com una malaltia que afecta les plantes. L’antídot prové del
sòl. Els bacteris del sòl produeixen àcid salicílic, àcid jasmònic i etilè,
que són antibiòtics naturals que maten o repel·leixen organismes paràsits. Si una espora fúngica aterra a la fulla d’una planta, la planta
està llesta, amb les defenses a punt, perquè la xarxa subterrània de la
comunitat del sòl ja ha advertit de les amenaces que s’acosten.

10

ECOSERVEIS
Ecoserveis, Referents en cultura energètica
Ecoserveis és una associació sense ànim de lucre que treballa a cavall entre la recerca
pura i la comercialització de la tecnologia de les energies d’origen renovable, l’eficiència
energètica i el medi ambient en general.
Els nostres serveis: campanyes; cursos, xerrades i tallers; consultoria.
Tel. 902 88 46 39
info@ecoserveis.net

Grup de Científics i Tècnics per un futur No Nuclear - GCTPFNN
35 anys fent oposició a la nuclearització de Catalunya i del món.
35 anys proposant alternatives energèticament netes i segures.
Des de l’any 1987 organitzant anualment les Conferències Catalanes per
a un Futur Sense Nuclears i des de l’any 1995 organitzant anualment
les Conferències Catalanes per a un Futur Sense Nuclears i Energèticament Sostenible.
Servei de mesura de la radioactivitat dels aliments.

Defensem el dret de la ciutadania a captar
les fonts d’energies netes i renovables locals.
Defensem el dret de la ciutadania a utilitzar
les fonts d’energies netes i renovables.
Defensem el dret de la ciutadania a ser
proveïda amb energia procedent de fonts
d’energia netes i renovables.

Grup de Científics i Tècnics per un Futur No Nuclear - (GCTPFNN) Apartat de Correus 10095

E-08080 Barcelona, Catalunya - 629 932 908 - E-mail: gctpfnn@energiasostenible.org - Twitter: @FuturNoNuclear
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L’agricultura ecològica
pot portar sòls morts
«esgotats pel conreu» de
retorn a la vida després
d’uns anys de guaret
i addicions regulars
de compost. Aquesta
regeneració es pot
accelerar amb l’addició
de biochar (carbó
finament mòlt).

Les micorizes produeixen glomalina, una substància enganxosa que ajuda a mantenir
juntes les partícules de sorra, llim i argila. Això dóna al sòl la seva estructura. Al llarg
d’aquesta estructura hi ha vies de dimensions variables, ja sigui que les hagin fet els fongs
i els fils bacterians o els cucs. Aquests passatges airegen el sòl i ajuden a l’absorció i la
retenció de l’aigua i els nutrients.
Sense les micorizes el nivell de glomalina descendeix, la xarxa de la vida que ho aplega
tot s’ensorra i el sòl lixivia o s’escola en forma de pols. Com a resultat de l’agricultura moderna, aquesta erosió dels sòls del món causa pèrdues anuals de deu a vuitanta tones de
sòl per hectàrea. Això representa una pèrdua de l’1,8% de la superfície agrícola utilitzable
al món cada any. Alguns dels sòls perduts són reemplaçats per la desforestació. Ens estem
quedant sense boscos.
L’agricultura ecològica pot portar sòls morts «esgotats pel conreu» de retorn a la vida
després d’uns anys de guaret i addicions regulars de compost. Aquesta regeneració es pot
accelerar amb l’addició de biochar (carbó finament mòlt). La zeolita realitza una funció
similar, però és menys duradora. Quan el biochar és present al terra constituint entre un
5% i un 10% del volum del sòl, la població de micorizes i bacteris augmenta per qualsevol
cosa de dues a cent vegades. Aquest augment de la vida generada lliura més glomalina i
més vitalitat. Això estimula la creació de sòl fèrtil saludable.
La comunitat viva del sòl proporciona un exemple per a la nostra societat de com una
comunitat cooperativa de plantes i microorganismes pot maximitzar i compartir de forma
eficient la producció d’aliments derivats de l’abundància d’aigua, la llum solar i el diòxid
de carboni amb què el nostre planeta és beneït. És un model d’ús eficient dels recursos
que els nostres sistemes agrícoles han de conèixer i emular.
El sòl és l’ànima de la societat. És el lloc on va començar la vida, és on comença la vida.
El tractem com si fos brutícia en perjudici nostre.

Craig Sams és expresident de l’Associació del Sòl i cofundador de Carbon Gold, empresa
que desenvolupa productes de biochar.
Aquest article va ser publicat a Resurgence & Ecologist, núm. 288. Traduït al català per
Alternativa Verda.
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Declaració de Lima:
Cimera dels Pobles
Davant el Canvi Climàtic
La Cimera dels Pobles Davant el Canvi Climàtic, duta a terme a Lima
del 8 a l’11 de desembre de 2014, és expressió dels processos de
mobilització i resistència empresos per una diversitat d’organitzacions,
moviments, plataformes, xarxes i col·lectius socials, sindicals, de dones,
pagesos, indígenes, juvenils, ambientalistes, religiosos, artístics i culturals
peruans i internacionals.

Ens reunim per seguir debatent i compartint les múltiples formes de lluita i resistència per a la
construcció de la justícia social, contra el sistema capitalista patriarcal, racista i homofòbic,
pel respecte de les diverses formes de vida, per la fi de l’explotació i espoliació dels béns de
la natura, per la capacitat dels pobles de decidir sobre les seves fonts d’energia comunitària,
per la reducció de les desigualtats socials així com per promoure en Bon Viure com a model
de vida que estigui en harmonia amb la natura i la Mare Terra.
El capital cerca fer front a la seva crisi sistèmica imposant la captura d’aigua, el saqueig dels
territoris i el patrimoni natural, la depredació, la producció de combustibles fòssils, una major
explotació dels treballadors i treballadores, la repressió dels moviments socials i la violència
física i psicològica, l’augment de múltiples formes de criminalització de les lluites, dels pobles,
de la militarització i del control territorial. Tot això és encoratjat per les corporacions mediàtiques. A més, a aquesta realitat s’ha de sumar la captura dels estats i de les seves burocràcies
per part del poder econòmic, el pagament dels deutes injustos i la corrupció, i una diversitat
de fets que beneficien exclusivament els vertaders poders que hi ha rere els governs de torn,
dòcils al mandat de les empreses nacionals i les grans corporacions transnacionals i els seus
operadors polítics.
En aquesta conjuntura la Cimera dels Pobles representa la veu dels sectors explotats i
oprimits del món, dels marginats per un sistema econòmic i cultural que els subordina als
sectors racistes, fonamentalistes, masclistes i patronals que es beneficien del model capitalista. En aquest moment crucial que travessa la humanitat, en què el gravíssim canvi climàtic
que patim exigeix accions urgents per part de la societat global, demanem als governs (i
al Sistema de les Nacions Unides reunit a la COP 20) l’adopció d’acords que respectin i
revalorin la vida dels pobles originaris, pagesos i urbans, i que promoguin la preservació
de la biodiversitat global. Rebutgem qualsevol mecanisme de mercat que es plantegi com
a solució als problemes climàtics i ambientals.
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Els qui ens reunim en aquesta Cimera
recollim i fem part de processos de lluites anteriors que s’han teixit als nostres
pobles i arribem en aquest moment amb
aquesta força i construcció col·lectiva. A
partir d’això expressem i reclamem:
Als governs del món que respectin els
nostres territoris, drets i modes de vida,
les nostres cultures, costums i cosmovisions sobre la vida i el món que habitem. Denunciem l’explotació dels nostres recursos naturals i territoris per part
de les indústries extractives, que afecten
les nostres formes de subsistència, la
nostra font d’identitat i la relació harmoniosa de les nostres comunitats amb
la Mare Terra.
Exigim el reconeixement de la propietat
territorial de les comunitats que tradicionalment han viscut a les seves terres.
No acceptem el control extern dels territoris, ni els processos de negociació
i implementació de les falses solucions
al clima. Els governs han de tenir com
a eix central el respecte de les nostres
formes de vida ancestrals i el reconeixement de la nostra autodeterminació
com a nacions i pobles originaris.
Així mateix, aclarim que el conjunt
d’iniciatives orientades a revertir la destructiva tendència climàtica cap a la
qual ha estat dirigit el nostre planeta
han de considerar les responsabilitats
històriques dels països desenvolupats i
el reconeixement i la reparació del deute històric i ecològic que tenen amb el
sud global. En particular, les corporacions transnacionals de capital privat
dels països desenvolupats han de ser
responsabilitzades per les seves accions i pràctiques a escala global. Exigim
plena justícia en els casos de contaminació per part de Nexmont, Doeran al
Perú i la Chevron-Texaco entre altres, la
qual, en el seu pas per l’Amazònia, deixà com a llegat un dels majors ecocidis
de la història del planeta.

Considerem que cap acció per a enfrontar el canvi
climàtic no serà eficient o viable si no es promou
amb polítiques públiques efectives a favor de la
petita agricultura familiar i pagesa, la reforma
agrària, la sobirania i seguretat alimentària dels
nostres pobles, la producció autosostenible, en
base a l’agroecologia autòctona i lliure de transgènics i agrotòxics, orientada al consum humà i a la
preservació de la nostra biodiversitat.

Als governs i empreses els exigim que
acceptin i respectin el nostre dret humà
a un treball digne, amb ple exercici dels
drets individuals i col·lectius, i que es
garanteixi un procés de transició just
en un món que ens permeti millorar la
qualitat de vida. Exigim garanties pel
que fa a l’accés universal als sistemes
de protecció i seguretat social, el respecte a la nostra llibertat sindical i a
una repartició justa i equitativa de la
riquesa produïda amb el nostre treball i
els nostres coneixements.
Considerem que cap acció per a enfrontar el canvi climàtic no serà eficient
o viable si no es promou amb polítiques públiques efectives que estiguin a
favor de la petita agricultura familiar i
pagesa, la reforma agrària, la sobirania i seguretat alimentària dels nostres
pobles, la producció autosostenible, en
base a l’agroecologia autòctona i lliure
de transgènics i agrotòxics, orientada al
consum humà i a la preservació de la
nostra biodiversitat.
Creiem que per a avançar cap a un
món just i una economia local, solidària, cooperativa, feminista i comunal és fonamental reconèixer el dret

humà a l’alimentació, així com la
gran aportació de l’agricultura familiar camperola, que contribueix amb
més del 70% a l’alimentació del món.
Exigim frenar la producció i expansió
dels agrocombustibles, que promouen
la desforestació, l’erosió de les terres,
la contaminació de les fonts d’aigua i
aire, i signifiquen una forma de retorn
a la colonització territorial.
Com a expressió d’aquesta estratègia
del capital, en els darrers anys s’han
aguditzat els processos de privatització,
mercantilització i especulacions financeres de la natura, expressats en els principis de l’economia verda, que ens presenta falses solucions a la crisi climàtica.
Algunes d’elles són: Mecanismes de
Desenvolupament Net (MDL), projectes
de Reducció d’Emissions per Desforestació i Degradació dels Boscos (REDD),
transgènics, agrocombustibles, geoenginyeria, megaprojectes hidroelèctrics,
centrals nuclears, fractura hidràulica
(fracking), agricultura climàticament
intel·ligent.
L’estratègia del capital passa també pel
que anomenem arquitectura de la im-
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Els estats han de prendre decisions i mesures
immediates de protecció,
conservació o restauració
dels ecosistemes que alimenten la Mare Terra.

punitat de les corporacions transnacionals i governs, a través dels tractats de
lliure comerç i protecció d’inversions,
entre altres, que pretenen privatitzar serveis essencials com l’aigua, l’educació,
la salut i l’habitatge, i atempten contra
els drets humans de treballadors i dels
pobles. La Cimera dels Pobles rebutja
totes aquestes estratègies del capital.
Com expressàvem abans, denunciem el
sistema capitalista patriarcal que sosté
l’opressió i el control sobre el cos, el
treball i la vida de les dones, promou la
violència sexual i la tracta de blanques,
i margina les dones de diversos àmbits
de la vida social i pública. És necessari
transitar cap a una altra divisió social
del treball, que elimini la subordinació
del treball femení, que no faci invisible
el treball de cuidadora (que fa possible
la reproducció social) ni el subordini als
mandats del mercat. Exigim un canvi
radical que reconegui el treball reproductiu com la base de la sostenibilitat
humana i de les relacions entre les persones i les comunitats.
Totes les alternatives han d’incorporar
la perspectiva feminista i promoure una
relació més justa entre homes i dones.
Advoquem per la promoció d’un consum responsable i no alienat, basat en
l’adopció d’hàbits i pautes de consum
saludables, i d’acord amb la necessitat

humana, no subjecta a l’ambició del
capital. Un consum que no contribueixi
a la contaminació ambiental ni al canvi
climàtic. Encoratgem l’ús responsable
dels recursos vitals, el reciclat i el maneig sustentable dels residus sòlids. Ens
comprometem a promoure la consciència ciutadana respecte a les accions
que podem portar endavant individualment i col·lectiva per avançar cap a un
món més just.
Els estats han de prendre decisions i
mesures immediates de protecció, conservació o restauració de les conques,
els ecosistemes, les altes muntanyes,
zones humides, prats d’altura, erms,
estepes, boscos, aqüífers, llacs, rius,
deus, zones marines costaneres, que
alimenten la Mare Terra. Aquests ecosistemes i fonts d’aigua són afectats per

les activitats de les indústries extractives,
com la minera, petroliera, del carbó i
del gas, per les tales d’arbres i l’abocament de rebuigs, entre altres causes.
S’ha d’organitzar el dret humà a l’aigua
i al sanejament, en igualtat de condicions, accés i salubritat. Això només es
pot garantir amb empreses públiques
que estiguin en mans públiques.
La Cimera dels Pobles qüestiona la incoherència del Govern peruà en la seva
qualitat de president de la COP 20 per
les polítiques ambientals, laborals i tributàries adoptades recentment a favor
de la inversió privada —rebaixant estàndards i regulacions que afecten drets
col·lectius, ambientals i culturals—. Denunciem la repressió que pateixen representants indígenes, dirigents sindicals
i camperols, activistes ambientals, així

© gillmar | Shutterstock.com

15

com les fustigacions a delegacions que
arribaren a la Cimera dels Pobles des de
diverses regions del país i de l’exterior.

perquè d’això depèn la supervivència
de la humanitat i de totes les espècies
vives del planeta.

La Cimera dels Pobles qüestiona la captura corporativa de la Convenció Marc
de les Nacions Unides sobre el Canvi
Climàtic. Les grans corporacions transnacionals «acompanyen» els governs en
les negociacions globals per acordar
mesures que tenen per única finalitat
netejar de responsabilitats els països
industrialitzats per les seves emissions
de gasos d’efecte d’hivernacle i per ser
els principals responsables del canvi
climàtic. Exigim que els pagaments per
serveis del deute extern i intern (que
ofeguen els pobles i limiten la capacitat
dels estats per a atendre necessitats bàsiques de les poblacions) es destinin a
fer front a la crisi ambiental i climàtica,

La Cimera dels Pobles saluda la mobilització compromesa i entusiasta de les
dotzenes de milers de ciutadans i ciutadanes de tot el món que participaren a
la Gran Marxa Global en Defensa de la
Mare Terra (el 10 de desembre) a Lima
i en altres ciutats del planeta. Aquesta
gran concentració d’organitzacions, moviments i delegacions del Perú i nombrosos països és l’expressió més clara de la
posició del pobles a favor d’un món just
i democràtic, que garanteixi l’harmonia
entre l’existència humana i els drets de la
natura i la Mare Terra.
Seguirem enfortint l’articulació de les
nostres lluites, de forma activa i per-

manent, a les múltiples mobilitzacions
del 2015, amb un especial moment
d’activisme a París, França, on es portarà a terme la COP 21. Des d’aquests
mateixos moments, els moviments socials del món ens preparem per donar
continuïtat a les lluites des dels nostres
territoris en defensa de la vida, fins que
les nostres exigències siguin ateses. Seguirem lluitant fins canviar el sistema...
no el clima!
Cimera dels Pobles
Lima, 11 de desembre de 2014
Més informació sobre la Cimera dels
Pobles:
http://www.movimientos.org/madretierra
http://cumbrepuebloscop20.org/es
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La ignorada connexió
entre la salut humana i
els gasos fòssils
Els científics han demostrat que el canvi climàtic induït per l’home i
l’escalfament global són el resultat de la crema de combustibles fòssils i estan
buscant fonts alternatives d’energia. S’afegeix a aquesta urgència l’evidència
d’altres científics que han demostrat que la humanitat s’enfronta a una amenaça
més imminent per a la supervivència a causa dels usos alternatius ignorats dels
gasos fòssils que surten a la superfície durant l’extracció del petroli i el gas.

El metà i un grup de líquids semigasosos anomenats compostos aromàtics són tots dos
separats del gas cru al lloc de l’extracció i entren en canonades separades. Els aromàtics,
inclosos el benzè i el toluè, es componen de sis àtoms de carboni units en un cercle anomenat anell de benzè. Els químics utilitzen aquest anell de carboni com el component bàsic per
a la producció de pràcticament tot allò de què la infraestructura i l’economia de la societat
moderna és dependent.
Durant els últims cinquanta anys, com que ha augmentat l’exposició als productes químics
derivats dels gasos fòssils també ho ha fet el nombre de pandèmies globals que ataquen
el sistema endocrí humà. Només als EUA, gairebé la meitat dels individus que neixen avui
arribaran a ser diabètics i/o obesos, i un de cada vuitanta-vuit nadons nascuts té trastorn
de l’espectre autista. Per als nens la proporció és d’un de cada cinquanta-quatre. El cost
del tractament d’aquests problemes, juntament amb la infertilitat, els trastorns de Parkinson
i l’Alzheimer, i els càncers hormonals, és de l’ordre de bilions de dòlars, però en realitat és
inestimable, perquè aquests trastorns estan augmentant ràpidament. Tots ells s’han rastrejat
abans del naixement, la vida primerenca i/o l’exposició dels adults als productes químics derivats d’aquests condensats de petroli i gas que interfereixen amb la funció normal del sistema
endocrí, el qual assegura la integritat de les espècies i la seva perpetuïtat. Abans de la dècada
de 1930 aquestes malalties eren rares.
Les hormones, com aquests nous productes basats en la química, es fan amb diverses permutacions i combinacions d’anells de benzè. Com a senyalització química, les hormones
mantenen les cèl·lules i els teixits vius, controlen la fertilització de l’òvul, inicien la construcció
del nadó a l’úter i defineixen com funcionarà, madurarà i envellirà. Les hormones funcionen
en concentracions de parts per mil milions, de parts per bilió, i més petites. Durant la fertilització i després, el més mínim canvi en un senyal de l’hormona pot desencadenar una sèrie
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Durant els últims cinquanta anys, com que ha augmentat l’exposició als productes
químics derivats dels gasos fòssils també ho ha fet el nombre de pandèmies globals
que ataquen el sistema endocrí humà.

d’esdeveniments que comencen a escala de la cèl·lula i arriben fins a les glàndules i
sistemes que constitueixen, i la disfunció resultant no pot expressar-se sinó anys més
tard. Com abans té lloc el canvi, més gran és el dany posterior.
Durant vint anys, científics independents de tot el món han demostrat que les substàncies químiques que alteren el sistema endocrí (disruptors endocrins, o DE) enganyen els teixits que responen a les hormones naturals i provoquen canvis irreversibles en l’estructura i la funció. Alguns estudis mostren que aquests canvis tenen lloc
en el transcurs de tres generacions. Els científics dels DE van ser capaços d’induir
alteracions en la intel·ligència i el comportament mitjançant la introducció específica d’alteradors endocrins en el moment en què el cervell començava a desenvolupar-se. L’exposició directa al benzè i al toluè interfereix amb el control endocrí del
cervell, del cor, del sistema nerviós i del sistema immunològic, i també causa efectes
immediats en els ulls, la pell i el sistema nerviós similars als que pateixen les persones que viuen i treballen als camps de gas.
A més, una altra classe de gas ignorat que s’escapa per la boca dels pous, els hidrocarburs aromàtics policíclics (HAP), es troba a les rodalies dels pous de gas natural
en concentracions tres vegades més altes que les detectades en un estudi realitzat a
la ciutat de Nova York, on dones embarassades portaven a l’esquena motxilles amb
monitors d’aire. Els nadons de Nova York exposats a les majors concentracions d’HAP
eren prematurs, tenien baix pes en néixer, circumferències cranials més petites que les
normals, i a l’edat de cinc anys tenien un coeficient intel·lectual inferior. Als set anys
tenien problemes d’atenció, de comportament i metabòlics, i eren obesos.

Els disruptors endocrins (DE) deshumanitzen la raça humana i li roben la
capacitat d’estimar, socialitzar-se, gaudir uns dels altres i seure per conversar per tal de resoldre els problemes.
Ara que estem a la quarta generació
d’individus exposats als DE derivats
dels fòssils, el pronòstic és ombrívol.
L’augment recent i ràpid de les pandèmies de salut humana, especialment el
trastorn de l’espectre autista, ofereix
un reforçament potent a l’argument
del canvi climàtic. Els governs han
de posar-hi atenció immediatament o
quedaran molt poques persones saludables i intel·ligents per a preservar la
nostra societat humanitària i crear alguna cosa semblant a la pau mundial.

Theo Colborn, PhD
14 de novembre de 2014
http://endocrinedisruption.org
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Manifest de suport

Solidaritat amb Josep Pàmies,
plantem marihuana i fem la nostra
Ja són massa les plantes prohibides, ja són massa les persones
acusades de cultivar-les i ja són massa els coneixements populars
que ens impedeixen compartir. Les cultures pageses són una relació
mil·lenària amb el medi i la resta d’espècies. Cap estat, cap
universitat, cap lobby empresarial, cap hospital no les ha de poder
impugnar, amagar o privatitzar.
Som persones conscients i solidàries i no creiem en el paternalisme
d’una Administració que criminalitza les actuacions per al bé comú al
temps que entorpeix la justícia davant la corrupció; una Administració
que protegeix els grans interessos econòmics i dilata la resolució de les
causes d’arrel de la malaltia, la pobresa i la destrucció del planeta.
Ens oposem a la inculpació de Josep Pàmies i la Dolça Revolució de
les Plantes Medicinals per cultivar, recomanar i facilitar marihuana
per a usos medicinals. Considerem injust que no es permeti cultivar
marihuana per a usos mèdics, quan d’aquesta activitat es derivaria la
millora i curació de diverses malalties, com ho demostren centenars
d’estudis científics i la pràctica diària de milers de persones.
Mentre seguim privats de poder decidir directament sobre allò que
ens afecta amb consultes vinculants i altres mecanismes horitzontals,
manifestem la nostra voluntat de desobeir lleis injustes; entre elles, les
que ens porten a presentar aquest manifest.
Per això:
# Demanem l’arxivament de la causa contra Josep Pàmies i la
Dolça Revolució.
# Exigim la despenalització del cultiu i ús de marihuana, per
facilitar-ne els usos medicinals i eradicar-ne el narcotràfic.
# Fem una crida a plantar marihuana i oferir-la una vegada obtinguda a totes les unitats de dolor dels hospitals, com
a alternativa natural a la morfina, la cortisona i altres medicaments que causen greus efectes secundaris.
# Invitem a fer ús de la desobediència civil organitzada per acabar amb l’actual règim alimentari, mèdic i polític i
construir-ne un de nou, basat en la justícia social i ambiental i en la democràcia directa.

Per a signar el Manifest:
http://www.femlanostra.org/manifest-pamies/

IMATGES DE LA
20.ª FIRA PER LA TERRA
SERVEIS
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Convocatòria espanyola
En la seva tretzena edició, la secció espanyola d’EUROSOLAR (l’Associació Europea
per les Energies Renovables) ha tornat a atorgar els Premis Solar a aquelles iniciatives
i/o realitzacions exemplars en el camp de la utilització de les energies d’origen
renovable dins l’Estat espanyol. Les iniciatives i/o actuacions guardonades a la
convocatòria de l’any 2014 han estat:
a) Premi Solar 2014 per a ciutats, municipis o serveis municipals:
A l’Ajuntament de Rubí pel seu projecte Rubí Brilla: energia solar per a promoure
la mobilitat sostenible i l’autoproducció solar fotovoltaica.
http://www.rubi.cat/ajrubi/apartats/index.php?apartat=3339,
http://www.rubi.cat/ajrubi/notespremsa/detall.php?apartat=2939&notaprem
sa=4322
b) Premi Solar 2014 per a empreses agrícoles i pagesos que utilitzen energies
d’origen renovable:
A Pàmies Hortícoles, S. L. pel seu projecte d’instal·lació solar FV
d’autogeneració i injecció zero a xarxa (15,8 kW), sobre coberta de nau
industrial, que permet reduir dràsticament la factura energètica de l’empresa.
http://www.pamieshorticoles.com/index.html,
http://blogs.jornal.cat/josep-pamies/blog/1083/treu-els-diners-del-banc-i-posalsa-la-teulada
c) Premi Solar 2014 per a empreses industrials i comercials que utilitzen energies
d’origen renovable:
A l’empresa Wattia pel seu projecte EspaiZero, el primer centre NZEB (Net
Zero Energy Building) a Catalunya i a l’Estat espanyol. La intel·ligent combinació de
tecnologies d’eficiència energètica (aïllament, llum natural, recuperació de calor,
etc.) i tecnologies d’energies d’origen renovable (solar tèrmica i FV, geotèrmia i
aerotèrmia, acumulació de calor i d’electricitat, xemeneia solar, pou canadenc, etc.)
i un programari de gestió energètica integral aconsegueix que l’empresa no importi
cap energia de les xarxes. http://www.wattia-innova.com/espaizero/
d) Premi Solar 2014 per a projectes d’arquitectura solar realitzats:
L’equip del Solar Decathlon Europa 2014 de l’ETSAV-UPC pel seu projecte
Ressò, una mostra exemplar d’arquitectura de baix cost en un edifici altament
eficient en l’ús de l’energia i autosuficient energèticament (energia solar tèrmica
amb col·lectors de buit i energia solar FV). http://www.resso.upc.edu/, http://www.
resso.upc.edu/cat/sde.html
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Inici de la Marxa cap a la Independència, a
Lleida. 30-06-2012.

® Galdric Peñarroja

® Galdric Peñarroja

Constitució de l’ANC al Palau Sant Jordi.
10-03-2012.

® Galdric Peñarroja

® Galdric Peñarroja

Fa temps que
fem la via...

® Galdric Peñarroja

Barcelona inaugura la plaça
de la Independència.
2-09-2012.

Reunió constitutiva del Pacte
Nacional pel Dret a Decidir.
Barcelona, 6-06-2013.

Manifestació de l’11 de setembre de 2012.
Barcelona.

11 de setembre de 2013. Via Catalana
cap a la Independència. Barcelona.

® Galdric Peñarroja

® Jordi Pagès - Joana Triviño
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«Signa un vot per la independència».
Barcelona, 11-01-2014.

® Galdric Peñarroja

® Mònica Sala

11 de setembre de
2014. La “V”.

11 de setembre de 2015.
Via lliure a la República
Catalana.

... ara, fem-ne via!
® Joan Carles Orengo

® Jordi Ventura i Plans

9N. Girona, 9-11-2014.

27 de setembre de 2015:
On tot comença.
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Cada 22 d’abril es commemora l’aniversari de la
celebració per primera vegada al món del DIA DE
LA TERRA ‑ 1970 (Earth Day ‑ 1970). En aquella
ocasió més de vint milions de nord‑americans,
més de deu mil escoles i més de mil universitats
arreu dels Estats Units d’Amèrica participaren en
el Dia de la Terra. Més de sis‑centes mil persones
participaren a la Fira Ecològica en plena 5a.
Avinguda de Nova York, i moltes més persones
participaren en d’altres activitats. Aquella gent
va sortir al carrer, va pressionar el Congrés i va
iniciar el modern moviment ecologista. El Dia de
la Terra de 1970 va ajudar a generar el suport
públic que va menar que s’adoptessin les lleis d’Aire Net, d’Aigua Neta, d’Espècies en Perill, i de Protecció dels Mamífers Marins; també es
va crear l’Agència de Protecció Ambiental dels Estats Units. El Dia de la Terra va ser fundat pel senador de Wisconsin, Gaylord Nelson, i va
ser organitzat per Denis Hayes. Va ser la més gran demostració de base de tota la història dels Estats Units. Des d’aleshores va començar
a celebrar-se el DIA DE LA TERRA cada 22 d’abril.
Durant 45 anys el Dia de la Terra (22 d’abril) ha inspirat i ajudat individus i organitzacions de tot el món a demostrar el seu compromís
envers la protecció mediambiental i la sostenibilitat.
La Xarxa del Dia de la Terra és líder global en la promoció de l’educació mediambiental i les escoles verdes. La seva guardonada Xarxa
d’Educadors proveeix recursos per tal que els professors eduquin per a un futur sostenible.
El 45è aniversari del Dia de la Terra podria ser el més emocionant de la història mediambiental. Pot ser l’any en què el creixement
econòmic i la sostenibilitat es donin la mà. L’any en què els líders mundials finalment aprovin un tractat vinculant sobre el canvi climàtic.
L’any en què els ciutadans i les organitzacions es desprenguin dels combustibles fòssils i posin els seus diners en la solució que són les
energies d’origen renovable. Aquests assumptes són difícils, però sabem que el que està en joc és el futur del nostre planeta i la supervivència de la vida a la Terra. És hora que assumim el lideratge. Els líders del món seguiran el nostre exemple.
Per a més informació i per establir contacte amb els companys de Dia de la Terra de tot el planeta uneix-te al grup Dia de la Terra a
http://www.earthday.org

www.diadelaterra.org
Per a demanar informació sobre l’Associació Dia de la Terra
info@diadelaterra.org

firaperlaterra@diadelaterra.org

Entitat inscrita al Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya amb el núm. 18.739

Poden participar-hi com a socis totes les ONG, col·lectius o associacions públics que hagin incorporat, o tinguin en
projecte fer-ho a curt termini, els Principis de Valdez. També s’admeten aportacions i col·laboracions a títol individual.
Desitjo participar-hi com a voluntari

Vull contribuir-hi amb una aportació econòmica**

Vull subscriure’m a la revista Dia de la Terra: 2 números l’any, 10 euros

Volem fer-nos socis

Nom...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Adreça .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Municipi.......................................................................................................................................................................................... Codi Postal ..................................................................................................................
Telèfon................................................................................................................... Correu Electrònic ...........................................................................................................................................................................
Signatura
* * Envia un xec a:
Núm. de compte corrent de Dia de la Terra: 3025 - 0001 - 10 - 1433021331

Dia de la Terra, c/o Bústia Verda, Apartat de Correus 10095, 08080 Barcelona. Telèfon: 902 883 519
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Entrevista a Santi Soto

EL SÒL VIU

Santi Soto és expert en agricultura ecològica, permacultura i dissenys
sostenibles. Fa més de trenta anys que està ensenyant molta gent a conrear
els seus propis horts i a dur un estil de vida molt més sa i en harmonia amb
la natura (www.vergeldelashadas.com). La clau d’uns horts esponerosos
que donin uns aliments sans i plens de vida i energia rau al sòl. Parlem amb
ell de com podem preservar o aconseguir uns sòls fèrtils en un món que
tendeix a valorar la productivitat sobre totes les coses.

―L’ONU ha declarat el 2015 Any Internacional dels Sòls. Però sembla que la situació dels sòls
en general pot estar una mica compromesa. Quina avaluació faries dels sòls a escala mundial;
quina circumstància s’està produint?
―El gran tema és la pèrdua de fertilitat. Els sòls perden capacitat d’absorbir aigua i té lloc la desertificació. Cada cop costa més conrear els camps i cada cop hi ha menys gent fent-ho. Això implica desplaçaments, manca de menjar i d’aigua i totes les conseqüències derivades d’això, que són moltes.
―Quines són les causes de la pèrdua de fertilitat?
―La principal és que es llaura massa la terra, a partir de la premissa que les herbes intruses competeixen
amb les plantes i cal eradicar-les. Tampoc no es fan rotacions gaire adequades.
»La creença que cal llaurar tant el sòl es deu a la pèrdua de sabers del passat, que tenien persones que
vivien al bosc, que senzillament tallaven les plantes i cobrien el sòl amb elles. De fet, s’han desenvolupat
històricament moltes tècniques per a treballar la terra que no impliquen llaurar-la.
―Quin paper tenen en la pèrdua de la fertilitat l’ús de pesticides i fertilitzants químics?
―Quan llaures molt la terra, mates la matèria orgànica, mates l’activitat biòtica i al final la terra no produeix; per tant has d’aportar-li elements minerals o químics per tal que els conreus puguin créixer. Aquí
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comença la història dels fertilitzants químics,
que en principi haurien d’estar complementats amb fertilitzants biològics (fems, compost, residus de collites, palla, residus del
bosc, residus orgànics de la cuina, trituració
de la poda...) que millorarien la capacitat
del sòl. Però com que aquestes matèries orgàniques no s’han utilitzat perquè se’ls han
atribuït possibles contaminacions per fongs i
un altre seguit de temes que no van ser ben
estudiats en el seu moment, es va implantar
sobretot l’ús dels adobs químics. Primer va ser
l’amoníac, després el triple quinze (nitrogen,
fòsfor i potassi), i hom s’ha atès a la idea que
aquests tres elements són els bàsics per a la
productivitat dels sòls. La subjecció a la química també ha tingut una raó econòmica. De
manera que la Revolució Verda ens ha deixat
amb una agricultura totalment dependent de
factors externs.
»Però si només se li aporten minerals per mitjà
de la química, la terra es desertifica; també
necessita aportacions de matèria orgànica. La
terra també es desertifica si, essent poc fèrtil,
se l’abandona. I la dependència respecte els
factors externs ha encarit la producció, cosa
que ha provocat abandonament de terres.
»Pel que fa als adobs químics, han estat
problemàtics, però ho han estat encara
més els herbicides de molta potència, que
maten també matolls i biodiversitat, a més
que eviten que la terra es pugui regenerar
amb rapidesa.
―Els productes tòxics també deuen arribar al fruit de la planta, oi?
―Sí, i d’aquí van a parar a la nostra sang
i teixits. De manera que estan apareixent
al·lèrgies, així com problemes de colesterol
i respiratoris... De vegades aquestes coses
no vénen de gaire lluny, sinó del que ens
envolta. Hem de buscar dur una vida més
pacífica, més harmoniosa, més en relació
amb la natura. Un model merament econòmic no ens val; necessitem un model sostenible, holístic. Qualsevol acció que fas al
sòl reverteix de maneres que t’acaben afectant. L’ésser humà tendeix a amagar el cap
sota l’ala davant de certs problemes que
hauria d’afrontar dia a dia.

―Tornant al tema que no convindria llaurar el sòl: com podem aconseguir sostenir
la fertilitat sense llaurar?
―Només cal veure com s’ho fan els boscos.
Nosaltres aconseguim, per exemple, conrear
blat de moro o patates sense llaurar; només
posant matèria orgànica sobre la terra i tapant les herbes intruses que surten per tal que
no vegin el sol (amb palla, herbes tallades,
cartons, etc.).
―Aquesta matèria orgànica és el compost?
―La que queda a sobre és un compost jove, i
sota d’ella hi ha el compost en transformació.
A sota de tot, tocant el sòl original, hi ha l’humus, que és un compost molt més acabat,
sinònim de fertilitat. Aquest humus no només
ens dóna el nitrogen, el fòsfor i el potassi,
sinó que també ens dóna oligoelements, fa
que el calci i el ferro es mobilitzin, etcètera.
Gràcies a la presència de l’humus, la planta
pot absorbir més bé els nutrients i és més resistent a les plagues i malalties.
―Com podem identificar un sòl viu i, per
contrast, un que no ho està?
―Si un sòl està completament nu i no hi neixen herbes, plantes ni arbres estem en un de-

sert, òbviament. Però si veiem que hi neixen
una gran varietat d’herbes i si veiem, gratant
el sòl, que té una textura esponjosa, com en
el cas de la terra del bosc, en què hi ha una
activitat biòtica (cucs, escarabats, fongs), estem davant d’un sòl fèrtil. Si veiem que tenim
cinc, deu, quinze centímetres d’aquesta capa
sobre la roca mare, estem davant d’un sòl
capaç de produir i funcionar bé.
―Com pot el sòl viu vivificar el que no
ho està?
―Un cop tenim l’humus, quan entra en dissolució amb l’aigua es generen àcids fúlvics
i húmics que van penetrant poc a poc dins la
roca mare, integrant-se amb ella. Així podem
arribar a tenir un gruix d’un metre de terra
amb més capacitat que s’hi puguin agafar les
arrels de les plantes. Per canviar un sòl de
forma important necessitem almenys uns sis
mesos; si la terra és sorrenca, podem necessitar quatre o cinc anys. Hem d’anar cobrint
constantment el sòl amb matèria orgànica;
com més ho fem, més ràpidament podrem
transformar-lo. En definitiva, necessitem una
activitat biòtica molt alta. Una hectàrea de
terra viva pot tenir entre vint mil i quaranta
mil quilos d’éssers vius que estan treballant,
generant humus i àcids que estan destruint
la roca mare, transformant-la en terra fèrtil.
En una hectàrea de terra morta, tenim només
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Al web de la nostra associació, www.dolcarevolucio.cat, trobareu molta informació sobre usos i virtuts de les
plantes medicinals i teràpies naturals, així com també una gran varietat de productes que oferim, com ara
plantes medicinals per a fer infusions, llavors de plantes medicinals i plantes vives, preparats amb plantes,
edulcorants naturals d’estèvia, complements alimentaris i un grapat de llibres interessants.
Aquestes són algunes de les nostres prioritats:
-Recuperar els coneixements populars de curació.
-Donar suport a les teràpies naturals i complementàries.
-Motivar la societat a conrear als balcons, jardins i horts
les plantes medicinals necessàries per a la seva
autosuficiència.
-Conscienciar la societat per tal que adopti una alimentació
sana, viva, equilibrada i de proximitat.
Cada dissabte al matí fem portes obertes als hivernacles de la Dolça Revolució a Balaguer – gratuït
(sense inscripció prèvia, llevat que sigui un grup molt gran).
Localització: Camí Primera Marrada.
Carretera C-12 (al sud de Balaguer).

Tallers formatius sobre conreus, usos i preparats
de plantes medicinals.

Coordenades GPS:
41° 46’ 31’’ i 0° 48’ 16’’

Tel. 973 45 15 22
E-mail: info@dolcarevolucio.cat
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Hi ha llocs com l’Empordà en què la terra no
és gaire bona però és productiva gràcies a
això i al fet que hi ha abundància d’aigua a
les capes freàtiques altes. També s’estan venent als pagesos residus de les depuradores
de les ciutats; de vegades fins i tot els els regalen. Els llots urbans tenen metalls pesants
i altres components tòxics però també tenen
matèria orgànica. Així que s’està produint
una dualitat; a la vegada que estem fertilitzant els sòls els estem enverinant. Està clar
que el que necessitem és aportar matèries
orgàniques més sanes, que no tinguin tant de
residu tòxic ni estiguin tan mal transformades.
No necessitem tantes granges de porcs, que
no en mengem tants, i de vegades tampoc no
aconseguim exportar-los.
―En llocs como Europa, en el transcurs
dels decennis s’ha reduït molt el percentatge de camperols; d’altra banda
hi ha un auge dels neorurals. Com veus
l’equilibri entre ambdues tendències en
aquests moments?
―D’una banda, en haver-hi més atur hi ha
més persones que van al camp a treballar terres que trobin disponibles; també perquè els
agrada estar més en contacte amb la natura i
respirar un aire més net. Però és difícil valorar
si és una opció vàlida per a molta gent, perquè els sòls fèrtils, aquells en què les granges
de porcs o vaques aboquen els purins, són
molt buscats.

cinquanta quilos d’aquests éssers vius (cucs,
escarabats, etcètera).

visió holística, segons la qual qualsevol acció
humana té un impacte en tot el medi.

―Estem tendint, en general, a matar els
sòls o a vivificar-los?

»Es diu que el desert avança de manera implacable, per les tempestes torrencials, per la
manca d’aigua... El canvi climàtic ens complica la vida i haurem d’adaptar els coneixements tècnics a cada moment, sòl i situació.

―Com en totes les altres àrees de la vida (la
cultura, la política, etc.), crec que estem polaritzats. Hi ha entitats, universitats i molta gent
que està treballant en projectes molt interessants que estan aconseguint molt bons resultats, però a la vegada hi ha entitats, persones
i empreses que encara no entenen o no volen
entendre aquesta manera de potencial el sòl.
Crec que l’enfocament merament econòmic
no és suficient; ha d’estar molt més present la

―Com tenim, en general, els sòls agrícoles a Catalunya?
―No gaire bé, però els estan ajudant els purins, dels quals som grans productors. Els purins tenen un excés de nitrats, cosa que no és
positiva, però també són matèria orgànica.

»Hi ha països que estan comprant terrenys
fèrtils en altres països. Per exemple els Emirats
Àrabs Units, Aràbia Saudita i la Xina estan
comprant finques a Amèrica del Sud o Ucraïna. Xina ha comprat recentment cinc-centes
mil hectàrees a Ucraïna per conrear productes que necessita. Hi ha una colonització de
països i empreses cap a altres països que està
produint un greu desequilibri territorial. El sòl
fèrtil amb aigua està molt buscat; és un valor
en alça. Hi ha un exemple molt simptomàtic
a casa nostra: hi ha moltes cooperatives a
Lleida les finques de les quals tenen la bandera dels Emirats Àrabs Units en lloc de la
catalana.
FRANCESC PRIMS
Fotografies: El Vergel de las Hadas

36

CARTA PER UNA SOBIRANIA
ALIMENTÀRIA DES DELS
NOSTRES MUNICIPIS
per tal que surtin transicions de les rebel·lies
Document elaborat en el marc del I Congrés Internacional d’Economia Social i
Solidària, celebrat a Saragossa els dies 27, 28 i 29 de novembre de 2014, convocat per la Xarxa Estatal d’Economia Social i Solidària, en una taula de treball
formada per entitats, xarxes i agents polítics i socials amb àmplia experiència en
l’àmbit de la sobirania alimentària.

PER QUÈ SEMBRAR REBEL·LIES
Vivim temps de barbàrie. Les polítiques neoliberals i les elits que les impulsen fomenten la marginació social, l’empobriment econòmic i polític i la destrucció de pobles, cultures, fonts d’alimentació i paisatges. No hi ha espai aquí
(ni volem fer-lo) per descriure tanta atrocitat. Perquè també són temps d’un nou protagonisme social que, generós
i conscient, està sembrant rebel·lies.
Rebel·lies diverses i interconnectades que conflueixen a situar la cura de la vida al centre dels nostres valors i per
tant de les nostres pràctiques. Rebel·lies que encomanen des del que és proper, que entusiasmen des del que és
comú i que trenquen, des de baix, amb aquest món impossible.
Aprenem des d’elles a construir zones lliures de capitalisme i patriarcat, on s’abraça la cooperació, el suport mutu,
la igualtat i el respecte vers una natura de la qual som part. En aquestes zones no tenen cabuda les economies
pensades des de la lògica de l’acumulació sinó les economies socials i solidàries. Aquí no s’entén l’alimentació,
i per tant l’agricultura, com un negoci; aquí pensem agricultures que sostenen la nostra vida i la dels territoris.

PER UN MUNICIPALISME TRANSFORMADOR
Els qui defensem aquests principis creiem en un municipalisme transformador, que ampliï l’autogovern i la participació dins i fora de les actuals institucions, que pot donar suport, i ha de donar-lo, a la transició des d’un model
d’agricultura capitalista i alimentació globalitzada cap a la sobirania alimentària, des de la revaloració dels criteris
socials, ambientals i de proximitat.
Defensem els espais locals (municipals) com a llocs de transformació per, de baix a dalt, impulsar camins cap a la
sobirania alimentària.
Davant les properes eleccions municipals presentem un conjunt de propostes i reflexions sobre com abordar des de
l’àmbit local actuacions encaminades a impulsar la sobirania alimentària, formulades en diversos àmbits en què es
plantegen objectius i propostes per aconseguir-la. No hi ha receptes. El seu esperit és el d’un document que generi,
acompanyi o faciliti reflexions a les àgores de cada territori.
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Partim de la necessitat d’abordar holísticament el sistema agroalimentari dels municipis, tenint en compte les dimensions horitzontals (medi
ambient, salut, cultura, patrimoni, ocupació, igualtat, educació, etc.)
així com les dimensions verticals de la cadena (producció, transformació, emmagatzematge, distribució, transport, consum, gestió dels
residus), i de concebre’l inserit en un context global.

MESURES PER A IMPLEMENTAR
DES DE LES INSTITUCIONS
LOCALS
per tal que les rebel·lies generin
transicions

En l’àmbit de les lleis relatives a
l’alimentació:
Defensem la necessitat de pensar els nostres sistemes agroalimentaris
des de la ciutadania i per a la ciutadania, essent central habilitar canals
de participació, deliberació i decisió sobre les estratègies alimentàries
municipals que funcionin de manera transparent i democràtica.
En aquest sentit, algunes mesures a implementar podrien ser:
1. La creació de consells agroalimentaris, que serien espais on
participarien l’Administració, la societat civil i els actors interessats,
en els quals es definirien les estratègies a desenvolupar per part del
municipi i es vetllaria pel seu compliment.
2. Dur a terme una acció política que impulsi la socialització i la gestió
col·lectiva dels béns i serveis públics a través de noves normatives.
3. Elaborar plans, figures d’ordenació territorial i acords de custòdia
del territori participatius per protegir el patrimoni natural i promoure
les bones pràctiques agràries. S’involucraria en aquest procés els
agents locals interessats així com el personal tècnic i d’investigació.
4. Per tot això és essencial comptar amb l’activitat i punt de vista de
les organitzacions de base com a figures de gestió social i sostenible
del territori, així com buscar la cooperació amb altres municipis,
que formarien part de xarxes municipalistes (per exemple per a
la generació de sinergies entre parcs agraris, cogestió de recursos
naturals, intercanvis de productes, etc.).

Els qui defensem aquests principis
creiem en un municipalisme transformador, que ampliï l’autogovern
i la participació dins i fora de les
actuals institucions, que pot donar
suport, i ha de donar-lo, a la transició des d’un model d’agricultura
capitalista i alimentació globalitzada cap a la sobirania alimentària, des de la revaloració dels
criteris socials, ambientals i de
proximitat.
En l’àmbit de la protecció i gestió
territorial:
Volem uns nuclis urbans integrats en el territori, conscients de les
característiques i el valor identitari del paisatge i dels seus elements
associats. Per això, és important gestionar correctament l’ús social del
territori, buscant l’equilibri entre els espais de producció alimentària
i els espais naturals.
Algunes mesures que ho afavoririen podrien ser:
1. Actualitzar, ampliar o realitzar estudis i anàlisis sobre el territori a
partir de censos agraris, mapes de canvis d’ús, cadastre, etc., per tal de
definir, delimitar i protegir el paisatge agrari, les conques hidrogràfiques
i les costes, així com tots els seus elements patrimonials.
2. Amb aquesta finalitat poden utilitzar-se figures com els parcs agraris
municipals o supramunicipals, acompanyades de plans de gestió i
dinamització de l’agricultura de proximitat mitjançant accions concretes
i pressupostos anuals.
3. Assegurar la gestió col·lectiva dels béns comunals amb les
ordenances necessàries.
4. Crear ordenances relatives al sòl agrari amb l’objectiu d’aprofitar
terres agràries infrautilitzades, tant públiques com privades, per a la
producció agroecològica.
5. Impulsar horts d’autoconsum i jardins alimentaris en solars, parcs i
jardins municipals amb dotació d’infraestructures municipals i gestionat
per col·lectius veïnals.
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6. Afavorir la implantació de les zones de port pesquer en la
proximitat dels centres costaners dels municipis, per tal d’afavorir
la creació de punts de venda directa i la millor inserció pesquera a
la vida del municipi.

En l’àmbit de la dinamització del
sector agroalimentari:
És essencial prioritzar les polítiques municipals que ajudin que
més persones visquin en un medi rural que en l’actualitat es troba
molt despoblat, a partir de la dinamització del teixit econòmic en
el sector primari (agrícola, silvícola, pastorívol i pesquer) i a les
indústries derivades (productes secundaris, serveis, etc.) amb criteris
agroecològics i de l’economia social i solidària, posant especial
atenció a la viabilitat de les finques establertes i a la creació
d’ocupació adreçada a dones, persones joves, persones aturades i
amb diversitat funcional.
Aquest objectiu es pot aconseguir a partir de:
1. Oferir plans formatius municipals o supramunicipals sobre
pràctiques agroecològiques, creació i gestió de cooperatives
i entitats de l’economia social i solidària, circuits curts de
comercialització, transformació agroalimentària, normatives
sanitàries, etc.
2. Fomentar la contractació d’agents d’ocupació i desenvolupament
local per a la promoció, implantació i acompanyament de polítiques
actives d’ocupació relacionades amb el sector agroalimentari.
3. Facilitar el treball remunerat de les dones en el sector mitjançant
l’adaptació de la maquinària i mesures de conciliació familiar
i laboral, prioritzant el seu accés a la terra o, per exemple,
prestant assessorament sobre la llei de titularitat compartida de les
explotacions agràries.
4. Posar en marxa línies financeres, subvencions públiques i
desgravacions fiscals per donar suport a iniciatives de producció
agroecològica i de proximitat, transicions de l’agricultura convencional
a l’agroecològica, etc.
5. Facilitar la incorporació de persones joves al sector mitjançant
plans formatius, amb la cessió provisional d’habitatge, accés als
recursos productius, etc.
6. Impulsar la creació d’empreses públiques de producció primària
i de serveis (gestió de residus, transformació agroalimentària,
gestió forestal, etc.) i escometre cessions o condicionaments
d’infraestructures municipals o mancomunades per al seu ús públic
(almàsseres, escorxadors, espais de coworking, centres logístics,
obradors i cuines).

En l’àmbit de la gestió dels recursos
productius:
Els recursos productius amb què compta el municipi han de ser la
base per a organitzar el nou sistema agroalimentari. Per això s’han de
tenir en compte, com ja s’ha esmentat, les característiques del territori
i les formes de gestió i ordenació més apropiades perquè hi hagi un
equilibri entre l’ús social i la conservació del patrimoni natural. Un
cop definit això, s’ha de garantir un accés als recursos productius
(terra, aigua, llavors) just i sostenible, prioritzant la gestió col·lectiva i
comunal. Per exemple amb:
1. La creació de bancs, fons o altres figures de gestió, amb sòl públic
o privat, per facilitar l’accés a la terra, generant mecanismes que
afavoreixin el seu intercanvi i evitin el mercat especulatiu.
2. Impulsar o donar suport a bancs i fires d’intercanvi de llavors;
impulsar també acords amb centres d’investigació per a la conservació
de la diversitat genètica associada a l’agricultura i la ramaderia.
3. En relació amb les pràctiques productives, impulsar el coneixement
agroecològic a partir de la recuperació dels sabers locals.
4. Promoure un bon ús de l’aigua a través d’assessorament, formació
i ajuts públics que permetin millorar els sistemes de reg cap a un ús
més eficient i adaptat a les característiques del territori, conservant les
infraestructures tradicionals.
5. Ésser conscients, també, de la necessitat de defensar els municipis
d’amenaces sobre els seus recursos naturals mitjançant declaracions
com a lliures de fracking i lliures de transgènics, per exemple mitjançant
una moció municipal de la qual es faci el seguiment.

En l’àmbit de la comercialització i el
consum de proximitat:
Anhelem un teixit agrari que sustenti els nostres municipis amb aliments
agroecològics a partir de circuits i canals de comercialització diversos,
diferents dels de l’economia capitalista i que repercuteixin positivament
en l’economia local. Aquests circuits s’han d’integrar i han de contribuir
a la consolidació del mercat social, una xarxa de producció, distribució
i consum de béns i serveis amb criteris ètics, democràtics, ecològics
i solidaris, constituïda per empreses i entitats de l’economia social i
solidària i pels qui consumeixen.
Per això proposem:
1. Enfortir la compra pública alimentària de proximitat, agroecològica i
de comerç just en la restauració col·lectiva, a partir, per exemple, de la
introducció de criteris en els plecs de condicions de les adjudicacions.
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2. Impulsar els mercats de venda directa, fires i altres fórmules de
comercialització d’aliments de proximitat, ecològics i de comerç
just, així com facilitar la creació de grups de consum, per exemple
mitjançant la cessió d’espais logístics.
3. Posar en marxa campanyes informatives i de sensibilització per
millorar el coneixement d’aquests canals de comercialització de
productes locals agroecològics i incentivar-ne el consum.
4. En aquells municipis que disposin de centrals de proveïments
(Mercabarna, Mercamadrid, etc.), mercats municipals i/o llotges
de titularitat pública, establir criteris tècnics i polítics per afavorir
decididament la comercialització d’aliments de proximitat i
agroecològics.
5. Limitar la publicitat en suports municipals de missatges relacionats
amb l’alimentació que siguin qüestionables des del punt de vista
ètic i de la salut.
6. Establir o donar suport a mecanismes de certificació participativa
de productes locals i produïts sota criteris agroecològics, tant a escala
municipal com supramunicipal.
7. I en tots els escenaris de comercialització donar suport a la venda
de productes locals i ecològics, amb estratègies de visibilització tals
com etiquetatges diferenciadors.

En l’àmbit del canvi cultural:
Perquè els canvis de pràctiques que proposem es mantinguin,
completin i enriqueixin han d’anar acompanyats de canvis de
valors. Ens referim als valors d’una societat patriarcal, consumista i
individualista que en el sector que ens ocupa té el seu reflex en una
baixa valoració del que és rural, en el fet de reduir l’alimentació
a un bé de consum més i en instrumentalitzar la natura, a més
de l’escassa capacitat de participació i cooperació que limita les
necessàries accions de base.
Per a estimular aquests canvis és important el compromís dels governs
locals. Algunes mesures que caldria tenir en compte podrien ser:
1. Revalorar el paper que tenen les persones del sector primari
a la societat, especialment els agricultors i les agricultores,
donant-los la paraula en espais de debat i formació, per exemple
en centres educatius, seminaris o tallers del municipi, com a
assessors en projectes d’horts escolars i menjadors col·lectius
ecològics, afavorint l’intercanvi generacional i posant en valor el
coneixement tradicional. S’han de prioritzar els espais formatius
liderats per les dones.
2. Realitzar accions dirigides a revalorar el paper de l’alimentació en
la nostra salut, en la cultura i en l’economia, des de la perspectiva del

valor polític que significa la cura i la reproducció de la vida.
3. Totes les propostes transformadores han d’anar obligatòriament
acompanyades de polítiques en l’àmbit de la igualtat de gènere,
especialment aquelles amb objectius educatius, com campanyes o
activitats de formació.
4. Fomentar amb diverses activitats formatives una relació de respecte
i reciprocitat amb la natura de la qual som part. Parlar d’assumptes
com l’escalfament global, l’abús de pesticides o fertilitzants químics en
l’agricultura poden ser alguns exemples.

Les entitats següents van col·laborar en la redacció de la Carta:
-Plataforma Rural
-Coordinadora Europea de Vía Campesina
-Ecologistes en Acció
-Amigos de la Tierra, Comunitat de Madrid
-Centre d’Estudis Rurals i d’Agricultura Internacional (CERAI)
-Institut de Sociologia i Estudis Camperols (ISEC) de la Universitat de
Còrdova
-Grup de recerca Paisatge i Territori a Espanya i Amèrica Llatina,
Universitat Autònoma de Madrid
-Cardiff University, Regne Unit
-UNED
-Plataforma per l’Horta Saragossana
-Projecte Agros
-Xarxa TERRAE
-Revista Soberanía alimentaria, biodiversidad y culturas
-FUHEM
-Emaús
-Enginyeria Sense Fronteres de València
-Parc Agroecològic Soto del Grillo, Ajuntament de Rivas Vaciamadrid
-Parc Agrari de Fuenlabrada, Ajuntament de Fuenlabrada
-Huertas Life Km0 de l’Ajuntament de Saragossa
-Esquerra Unida
-Ganemos Madrid
-Comunaria
-COCEDER
-Terra Franca
-Perifèries
-Garúa s. coop. mad.
-Germinando iniciativas sociombientales s. coop. mad.
-Altekio, iniciativas hacia la sostenibilidad s. coop. mad.
-Heliconia s. coop. mad.
-Cyclos s. coop. mad.
-RIPESS EU
Més informació: secretaria@reasnet.com
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Qualitat de vida amb intoleràncies
alimentàries
Consumir aliments de conreu ecològic constitueix una bona opció dins de les
mesures que cal prendre per a afrontar les intoleràncies alimentàries.

Un problema habitual
Un dels problemes de salut més freqüents que es presenta entre
la societat moderna és el dels trastorns digestius, que es manifesten de molt diverses maneres: inflor abdominal, gasos, acidesa estomacal, restrenyiment i/o diarrea, nàusees... Les causes
que motiven aquests desordres són diverses. Totes elles es poden
concretar en una, la manera inadequada en què ens alimentem:
la forma de cuinar els aliments, l’augment del consum d’aliments
processats amb colorants i conservants, l’excés de dolços i greixos, una dieta desequilibrada, l’escassa aportació de fibra, la
ingestió de determinats productes, l’estil de vida actual (estrès,
menjar de pressa...) i els hàbits tòxics (alcohol, tabac, consum
freqüent de medicaments, etc.).
El budell prim és una de les parts de l’aparell digestiu que habitualment genera aquestes disfuncions, ja que, a més de la seva
capacitat de digerir i absorbir els nutrients dels aliments, representa el 70 per cent del nostre sistema immunològic i les nostres
defenses. Com a conseqüència, la seva afectació pot produir,
a més de símptomes digestius, un altre tipus de molèsties més
generals i inespecífiques, com ara picors, mals de cap, taques
a la pell, cansament, canvis d’humor, depressió o insomni, entre
d’altres, que generalment no solem relacionar amb aquest aparell orgànic. És curiós que els afectats estableixin immediatament
la relació entre l’aliment desencadenant i els símptomes.

Al·lèrgies i intoleràncies
Tot i que la majoria de les persones poden menjar tots els aliments sense que els generin problemes, hi ha un percentatge
de la població, que augmenta any rere any, al qual alguns dels
aliments, o alguns components concrets d’aquests, els poden
causar reaccions adverses. Això es correspon amb les denominades intoleràncies i/o al·lèrgies alimentàries, que es tradueixen en malalties, atribuïdes a la ingestió o la inhalació d’un
aliment o d’un additiu contingut en l’aliment, o al mer contacte

amb aquest additiu o aliment. Sol passar que
aquests aliments i additius són tolerats per la
majoria de les persones, excepte pels individus sensibles.
No és el mateix una intolerància que una allèrgia alimentària. En l’al·lèrgia alimentària
es troba implicat el sistema immunològic,
que manifesta una resposta de defensa exagerada davant el contacte amb un aliment
concret. Aquesta resposta immunològica pot
provocar des de petites erupcions a la pell,
rinitis o diarrees fins a reaccions al·lèrgiques
greus, com un xoc anafilàctic que posi en
perill la vida de la persona. La intolerància
alimentària és la incapacitat de digerir, assimilar i/o metabolitzar de forma correcta un
determinat nutrient, cosa que provoca reaccions no desitjables en l’organisme (diarrea,
dolor abdominal, nàusees, pesadesa d’estómac, males digestions, flatulències, espasmes abdominals, pèrdua de pes, desnutrició,
problemes de creixement, fatiga, irritabilitat,
etc.).
Tant en el cas de les intoleràncies com en el
de les al·lèrgies als aliments, la mucosa del
budell prim queda danyada i perd la seva
funció de «barrera»; redueix la producció
d’enzims digestius i es destrueix l’ambient
perfecte perquè els microorganismes que
habiten al nostre interior convisquin en harmonia. Això dóna lloc a una alteració de la
permeabilitat intestinal que permet el pas
de residus bacterians i macromolècules alimentàries no digeribles al torrent sanguini,
la qual cosa té una gran repercussió sobre
la nostra salut.
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L’alternativa dels
aliments ecològics
Què podem fer per ajudar a afrontar aquestes situacions? En primer lloc, hem d’establir una dieta adequada i equilibrada. No
hi ha una dieta ideal i universal, sinó que el
tipus d’alimentació s’ha d’adaptar a les necessitats funcionals i metabòliques de cada
individu. En cas d’al·lèrgies alimentàries
cal eliminar de la dieta l’aliment causant;
en canvi, les persones que presenten una
intolerància poden consumir petites quantitats de l’aliment o del component alimentari sense que es desencadenin símptomes,
excepte en el cas de persones que siguin
sensibles al gluten o al sulfit.
És recomanable el consum d’aliments crus i
cuinats a temperatures inferiors als 110 ºC
que afavoreixen el bon estat del budell prim.
Una bona alternativa pot ser l’alimentació
ecològica, elaborada amb primeres matèries cent per cent naturals. Per agricultura
ecològica s’entén un compendi de tècniques agràries que exclou l’ús de productes
químics (fertilitzants, plaguicides, antibiòtics, etc.). Amb ella no només es preserva el
medi ambient i es manté la fertilitat del sòl,
sinó que a més s’obtenen aliments que conserven totes les seves propietats naturals.
Una investigació duta a terme per un equip
internacional d’experts de la Universitat de
Newcastle (Regne Unit) va confirmar que
els aliments ecològics són més nutritius i

saludables. L’estudi, publicat per la revista
British Journal of Nutrition, conclou que els
aliments ecològics són més nutritius i més
sans que els convencionals; entre altres
coses, contenen fins a un 60 per cent més
d’antioxidants. Les fruites, hortalisses i cereals ecològics, a més dels aliments elaborats
a partir d’aquests, proporcionen una quantitat addicional d’antioxidants equivalent a
prendre entre una i dues racions més de
fruites i hortalisses al dia.
La investigació també ha constatat que el
consum d’aliments ecològics redueix la ingestió, a través dels aliments, de metalls
pesats tòxics com el cadmi, el mercuri o el
plom. En comparar productes procedents
de conreus ecològics amb els de conreus
convencionals, els primers tenen un 50 per
cent menys de cadmi, un 87 per cent menys
de nitrits i un 30 per cent menys de nitrats.
A més de modificar els nostres hàbits alimentaris, per fer front a les disfuncions derivades de les intoleràncies i al·lèrgies alimentàries podem col·laborar en la nutrició
i regeneració de les cèl·lules intestinals, per
estimular i fer més ràpida la reparació de

la mucosa intestinal, mitjançant l’aportació
d’aquests elements:
- enzims i substàncies que afavoreixin la digestió correcta dels aliments;
- probiòtics per restablir la flora intestinal i així
contribuir a la capacitat defensiva de l’organisme, que així podrà protegir-nos contra la
invasió de microorganismes patògens;
- substàncies cicatritzants (L-glutamina,
àcids grassos de cadena curta, inulina, vitamina A [retinol], vitamina C, quercetina,
zinc, regalèssia);
- substàncies amb acció antioxidant i antiinflamatòria (zinc, coure, glutatió reduït, L-metionina, L-cisteïna, OPC [proantocianidines
oligomèriques], àcids grassos essencials,
omega 3 i 6).
- substàncies antisèptiques i antiespasmòdiques intestinals (oli essencial d’orenga, oli
essencial de clau, oli essencial de menta).
Departament Mèdic de Soria Natural

La recollida de residus selectiva
al Zoo de Barcelona
Fins a 21 contenidors diferents per a llençar cada cosa al seu lloc
En els darrers anys, el Zoo ha fet grans esforços per posar a punt bones pràctiques sostenibles
i mediambientals gràcies a la construcció de noves infraestructures com el Punt Verd, cursos
de formació i sensibilització i l’empenta i el compromís decidit de tot l’equip del Zoo.
L’activitat del Zoo és equivalent a la d’una població rural de
dimensions mitjanes: té habitants (tota la població animal
i els visitants i professionals que hi treballen), té escoles (el
Departament d’Educació), té un hospital (el servei veterinari i
l’infermeria), disposa de restaurants i comerços, així com mitjans
de transport, i hi treballen paletes, jardiners, pintors i fusters
que empren materials molt diversos (el servei de manteniment).
Tots aquests serveis generen els seus propis residus, que són
molt diferents i variats.
Fruit de la iniciativa dels darrers anys i amb la col·laboració
imprescindible de l’Agència Catalana de Residus, hem fet un
salt en la classificació dels residus, fins a tenir actualment una
divisió de vint-i-una fraccions diferenciades. Això significa
un gran esforç per a tothom, de classificació i triatge, bones
pràctiques, voluntat i perseverança.
Al Zoo disposem d’un espai dedicat a emmagatzemar els
residus, un Punt Verd ben organitzat i funcional i amb finalitat pedagògica, i per tant visitable pel públic, que pot
seguir l’explicació didàctica sobre el reciclatge i la sostenibilitat perquè els nens de les escoles que ens visiten (mes
de cinquanta mil alumnes l’any) aprenguin a reciclar i entenguin les bones pràctiques que s’han d’aplicar en el dia
a dia.
Al Punt Verd és on s’acumulen i es classifiquen tots els residus del Zoo diàriament i des d’on es porten a les diverses
plantes de reciclatge o d’eliminació. Hi ha contenidors per a matèria orgànica, per als envasos, el vidre, el cartró
i paper, olis, runa, fusta, ferralla i residus especials. També, en una altra dependència, acumulem els residus
d’oficina tals com tòners, piles i fluorescents; fins i tot recollim els mòbils en desús i els enviem a la Fundació Jane
Goodall: participem així en el programa «Mobilitza’t per la selva», on es reciclen els mòbils i es desenvolupa un
programa per a la protecció dels ximpanzés al Congo.
Els residus orgànics són, evidentment, els més abundants al Zoo. Se’n generen unes mil tones l’any, que es porten a
plantes de compostatge per produir adobs i compost. Una petita part d’aquest compost es fa directament al Zoo, on
el personal s’ocupa d’acumular les restes orgàniques d’elefants, rinoceronts, zebres, hipopòtams i altres herbívors
en caixes especials; es barregen amb palla i es converteixen en un adob d’altíssima qualitat. Aquest projecte va
començar el 2012 amb el nom de «El Zoo millora la Terra», i va guanyar un premi internacional dins la Setmana
Europea de Prevenció de Residus.
El Zoo vol ser un aparador ciutadà de bones pràctiques ambientals, i per aquest motiu es pren molt seriosament la
gestió dels seus residus i té una gran cura a formar els seus treballadors en les bones pràctiques mediambientals
que han d’afavorir que el nostre planeta sigui un món millor on viure.
Zoo de Barcelona
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El diumenge 14 de desembre de 2014 Theo Colborn va morir en pau a
casa seva, a Paonia, Colorado, amb la família al costat. Si alguna vegada
vas tenir l’oportunitat de conèixer-la, encara que fos una vegada, coneixies
la Theo Colborn. No tenia mai cap intenció oculta. El seu compromís amb el
descobriment de la veritat era total.
Durant gairebé trenta anys es va dedicar a revelar els perills per a la
vida silvestre i els éssers humans dels productes químics disruptors
endocrins. Més recentment ens va alertar de les amenaces plantejades
pels productes químics associats amb la cerca i producció de petroli i gas.
Va vincular meravellosament ambdós perills en la seva declaració The Fossil
Fuel Connection, en la qual va treballar fins al dia de la seva mort.
El lideratge visionari i la passió de Theo brillaven més clarament quan feia les
connexions directes entre les noves idees (que després es veien confirmades
pel treball dels científics), les persones afectades i les persones que tenien a
les mans el poder de canviar el que fos necessari canviar. Serà recordada per
moltes generacions futures, les quals va treballar incansablement per protegir.
Escrit pel personal i la Junta Directiva de The Endocrine Disruption Exchange – TEDx.
Es pot llegir la seva biografia a http://endocrinedisruption.org/about-tedx/theo-colborn
Informació sobre TEDx: http://endocrinedisruption.org/

Alta tensión
Per un nou model
energètic sostenible,
democràtic i ciutadà
Cote Romero (ed.) i
J. V. Barcia Magaz (ed.)

Les espúries ramificacions de l’actual model energètic tenen
implicacions tan profundes que no hi ha lloc del món, societat o sector que es lliuri de la seva influència. En el control
geoestratègic dels recursos energètics es troba la causa
de les principals violacions dels drets humans que es donen al planeta, entre ells la pobresa energètica, per no
parlar del fet que el model energètic actual està abocant
el planeta a un canvi climàtic de conseqüències impredictibles. Davant d’aquesta realitat, cada vegada són més les
veus que s’alcen per, a partir d’una crítica meditada i radical,
proposar un model energètic més sostenible, menys concentrat, més democràtic, renovable, sobirà, accessible i que
tingui com a doble referència el respecte als drets humans i
els límits biosfèrics. En aquest llibre es compilen les principals
reflexions i idees al respecte.

Nuevos
paradigmas
En aquest llibre, Francesc Prims, el redactor de Dia de la Terra
i que ho va ser també de la revista Athanor, recull entrevistes
a personatges de primera línia al voltant de dos àmbits
temàtics fonamentals: la naturalesa de la realitat i del món en
què vivim, i les característiques fonamentals de l’època actual que ens permeten parlar d’un canvi de paradigma. Entre
els personatges entrevistats hi ha Lynne McTaggart, Nassim
Haramein, Jean Pierre Garnier Malet, Alfred L. Webre, J.
Z. Knight, Emilio Carrillo, Drunvalo Melchizedek, Gregg
Braden, Patrick Drouot i Matthias Rath. Editorial Sirio.
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Conferència del Canvi Climàtic a
París
Entre el 30 de novembre i l’11 de desembre de 2015
es reunirà a París l’anomenada COP21 o Conferència

de les Parts Signatàries del Conveni Marc sobre Canvi Climàtic de les Nacions Unides. També es reunirà la

CMP11 o Conferència de les Parts que serveix de reunió
de les Parts del Protocol de Kyoto. El repte que tenen al
davant les delegacions negociadores és acordar una re-

ducció de les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle,
les quals no deixen de créixer, posant en perill l’esta-

bilitat del clima de la Terra. Tota la informació referent
a les Cimeres es pot trobar al web http://unfccc.int/
meetings/paris_nov_2015/meeting/8926.php. També
el Govern francès, que hostatjarà la Cimera, disposa
d’un web d’informació (http://www.cop21.gouv.fr/en).
En paral·lel a la Cimera oficial hi haurà espai per a les
activitats de la societat civil (http://www.cop21.gouv.fr/
en/civil-society/dedicated-civil-society-area-2015-paris-climate-conference-place-debate-and-knowledge).
En aquest espai tindran lloc incomptables esdeveniments proposats per una munió d’organitzacions.
La xarxa global 350.org (http://350.org), que treballa
per a la creació d’un moviment ciutadà mundial pel clima, està coordinant accions ciutadanes arreu del planeta. A Barcelona, la seva secció local, 350Bcn (http://
world.350.org/350bcn/) també té previstes accions
abans i durant els dies de la COP21.
A Catalunya, l’associació Eco-Union organitza el Global Eco Forum a Barcelona, reconegut com esdeveniment paral·lel a la COP21. La informació del GEF,

que tindrà lloc els dies 22 i 23 d’octubre de 2015, es
pot veure a http://www.global-ecoforum.org.

Comunicat de premsa, 25 de juliol de 2015 (extracte)

ALTERNATIVA VERDA DÓNA
SUPORT A JUNTS PEL SÍ

Els Verds no estem ni a Iniciativa per Catalunya ni a
Catalunya Sí que es Pot
El Consell polític d’Els Verds - Alternativa Verda vol manifestar que:
-L’organització cívica i política ecologista catalana Els Verds
- Alternativa Verda dóna suport a la proposta de candidatura Junts pel Sí, oberta a la societat civil, ja que
considera que és la via més directa per a l’assoliment
de la República Catalana. I ho fa des del vessant ecologista que defensa que, a Europa, s’han de trencar els grans
estats-nació, heretats del passat, que s’han convertit en un

instrument de domini sobre les persones i la natura (i, conseqüentment, de destrucció ecològica i social).
-Catalunya Sí que es Pot continua amb la usurpació
del nom de Verds iniciada per Iniciativa per Catalunya Verds l’any 1999, tot fent veure que té Verds al seu
si. Aquest és el paper que fa Iniciativa per Catalunya Verds
dins de Catalunya Sí que es Pot. Iniciativa per Catalunya
ens ha mostrat, i continua mostrant, que mai no ha estat a
l’alçada de fer cap praxi d’ecologia política o de política
verda.
-Els Verds - Alternativa Verda es va integrar a la Crida
Constituent, des dels seus inicis, a finals de 2014. Per això
va formar part de la candidatura CUP - Capgirem Barcelona i ha participat en tot el procés que ha menat a bastir
la candidatura.
-La participació directa d’EV-AV en el procés citat a l’apartat anterior li ha permès constatar que dins la CUP - Crida Constituent hi ha una gran manca de sensibilitat
ecologista. Aquest procés encara està immers en la dicotomia esquerra-dreta, tot i que des del vessant independentista. Tot plegat ha portat a EV-AV a mantenir-se dins
de la CUP - Crida Constituent, però des d’una posició
crítica, sense participar a les eleccions primàries que van
determinar les persones que constituirien la llista per a les
eleccions plebiscitàries del 27S.
(Font: http://www.verds-alternativaverda.org)

Per primera vegada a Catalunya,
un Earth Activist Training
Del 16 al 30 d’agost va tenir lloc a Mas Franch (La Garrotxa) el curs Earth Activist Training (EAT) (Entrenament
d’Activistes de la Terra). Aquest curs, impartit per Starhawk i Alfred D., va girar entorn de l’espiritualitat basada en la terra i la permacultura, entesa aquesta no
solament com un conjunt de «tècniques» agroforestals
sinó també com a forma d’acció per a guarir els danys
que la societat dominant arreu del planeta ―industrialisme, productivisme i consumisme desbocats― ocasiona a
la trama natural de la Terra. Una trentena de persones
(la gran majoria dones) vingudes d’arreu del planeta
(des de Califòrnia fins a Turquia) van participar al curs,
que per primera vegada es realitzava a Catalunya i a
l’Estat espanyol. En el marc del curs també hi va haver
espai per a presentar el procés català cap a la independència (a càrrec de la sectorial d’exteriors de l’ANC),
l’estat actual dels ecosistemes tant a escala global com
local, natura i espiritualitat: llocs sagrats naturals i la
permacultura (a càrrec de Josep Maria Mallarach), el
projecte Viure de l’Aire del Cel (a càrrec de Pep Puig), el
projecte Fàtima (a càrrec d’Anna Osann), etc.
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AGENDA
XXVI CONFERÈNCIA ANUAL BIONEERS

Aquestes trobades constitueixen un nucli de solucions pràctiques per a restaurar la Terra i les persones. Anuncien una era d’interdependència
basada en els principis naturals de diversitat, parentiu, comunitat, cooperació i reciprocitat. Estem convidats a formar part d’aquesta fèrtil
xarxa. Marin Center – San Rafael (Califòrnia, EUA) – Del 16 al 18 d’octubre de 2015 – www.bioneers.org

CRIDA A L’ACCIÓ PER LA DEMOCRÀCIA DE LES LLAVORS, EL MENJAR I LA TERRA

L’Aliança Global per la Llibertat de les Llavors et convida a unir-te a persones i comunitats de tot el món per sembrar llibertat, diversitat
alimentària i democràcia global. Uneix-te a l’esdeveniment a Facebook (https://www.facebook.com/events/444150349035148/) per
mantenir-te informat de com participar i trobar links útils.

FRANCESC PRIMS I JOAN A. MELÉ, PONENTS AL CONGRÉS INTERNACIONAL DE GESTORS DE LA NOVA CONSCIÈNCIA

Francesc Prims, redactor de Dia de la Terra, i Joan Antoni Melé, membre del Consell Assessor de Triodos Bank, participaran com a ponents a
la propera edició del congrés internacional Gestors de la Nova Consciència. Enguany, el tema del congrés és «Servir com a forma de viure».
A Medellín (Colòmbia) els dies 3 i 4 d’octubre de 2015. Més informació i inscripcions a www.nuevaconciencia.co

350 BCN

350BCN és un moviment ciutadà pel clima creatiu, pacífic, horitzontal i obert a tots els individus i col·lectius que desitgin formar part de la
solució de la crisi climàtica. Actualment estan proposant una petició per una Barcelona 100% sostenible i també estan preparant un documental sobre el moviment global per al canvi climàtic. Coneix-los a http://world.350.org/350bcn/

POSTGRAU «DISSENY PER A LA SOSTENIBILITAT»

Aquest curs es basa en els quatre pilars centrals del programa de Disseny d’Ecoviles (EDE) desenvolupat per Gaia Education: les dimensions
social, econòmica, ecològica i cultural de la sostenibilitat. Més informació: http://estudis.uoc.edu/ca/masters-postgraus-especialitzacions/
diploma-postgrau/escola-cooperacio/disseny-sostenibilitat/presentacio
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END ECOCIDE ON EARTH
(Acabem amb l’ecocidi del nostre planeta!)

End Ecocide on Earth és un moviment de base global que
té per objectiu protegir els ecosistemes dels quals depèn
tota la vida a la Terra, inclosa la vida dels éssers humans.
La idea principal és intrínsecament senzilla: la destrucció dels ecosistemes ha de ser considerada un
crim. Un crim del qual haurien de respondre aquells
que estan en posicions de major responsabilitat segons les lleis criminals. Aquest crim té un nom: ecocidi,
definit com un dany extensiu o com una destrucció dels
ecosistemes d’un territori determinat.
L’objectiu final de la iniciativa és que l’ecocidi sigui reconegut com un crim a tot el món, de manera que sigui
considerat un delicte internacional que pugui ser jutjat per
un tribunal internacional. Amb aquesta finalitat, l’ecocidi
s’hauria d’incloure dins de l’Estatut de Roma com un crim
internacional contra la pau, sota la jurisdicció del Tribunal Penal Internacional.
Tenim, entre tots, el poder de fer que aquest canvi
tingui lloc, en els anys que estan per venir i fins el
2017. Aquest és el canvi radical que necessitem i per
això cal construir un moviment global. El primer pas consisteix a centrar-se en la propera Conferència del Clima
COP21 de desembre de 2015, que tindrà lloc a París. Per
això cal que la iniciativa End Ecocide compti amb un gran
suport per part de la ciutadania. L’estratègia que permetrà assolir l’objectiu es basa en tres pilars:

Una crida global per a una justícia internacional en relació amb
el medi ambient i la salut
Juntament amb nou organitzacions més, End Ecocide ha
impulsat i escrit la Carta de Brussel·les, una crida global
que demana l’establiment d’un tribunal penal europeu i
internacional en relació amb el medi ambient i la salut.
Aquesta carta està oberta actualment a rebre signatures per part d’individus i organitzacions. La Carta pot ser signada en aquest lloc web: http://iecc-tpie.
org. Tots som cridats a promoure la iniciativa entre els
membres de la nostra organització, a les nostres xarxes,
al Facebook, etcètera. A més, End Ecocide també veu

molt important augmentar la consciència de la gent; amb
aquesta finalitat planegen una

Campanya de mobilització social
per a la COP21
A la COP21 de desembre de 2015, End Ecocide planeja
mobilitzar desenes de milers de voluntaris i persones que donin suport a la iniciativa als carrers per
tal que mostrem la nostra voluntat de protegir el nostre
planeta i les generacions futures per mitjà d’exigir que
cessin les activitats industrials perilloses. Per tant, s’anima
els membres de l’equip d’End Ecocide i altres activistes
que hi estiguin interessats que se sumin a tots els esdeveniments mundials que s’estan preparant amb vistes a la
conferència COP21 en el transcurs de l’any 2015, per tal
d’augmentar la consciència en relació amb la necessitat
que hi hagi una llei per a la prevenció de l’ecocidi. Els
preparatius estan essent organitzats per coalicions i moviments per a la justícia climàtica. Es pot veure el progrés de
la campanya de mobilització a http://cop21.endecocide.
org. Finalment, cal elaborar una proposta legal detallada
sobre com aplicar la justícia en relació amb el nostre planeta. Per això, cal una

Proposta concreta de llei criminal
que reconegui l’ecocidi
Amb aquesta finalitat, es compta amb un grup de prestigiosos experts internacionals en matèria legal i científica.
El projecte de llei serà lliurat al secretari general de les
Nacions Unides, Ban Ki-Moon, com a molt tard en el
context de la COP21, juntament amb la petició civil relativa a la creació d’un tribunal penal internacional del
medi ambient i la salut. La següent conferència de revisió
no tindrà lloc fins l’1 de gener de 2017; per això, End
Ecocide seguirà treballant, en el transcurs de l’any 2016,
per tal d’implicar tants estats membres com sigui possible
abans d’aquesta conferència de revisió, de manera que
les iniciatives proposades puguin fer-se realitat.

Implica-t’hi! Visita www.endecodice.org

