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Dret a decidir
En la 22a edició de la celebració a Catalunya del Dia de la Terra,
l’associació que ha estat organitzant la Fira per la Terra, des dels
seus inicis, vol posar de manifest el clam del poble català de voler
DECIDIR el seu futur. Clam del qual la revista Dia de la Terra s’ha
anat fent ressò en les seves edicions, des que les institucions polítiques i jurídiques de l’Estat espanyol van retallar escandalosament
l’Estatut de Catalunya que havia estat votat pel Parlament de Catalunya i el poble català. Tot això va passar l’any 2010.

una branqueta d’olivera. Volem que tot plegat sigui un símbol del
que volem decidir.

Des d’aleshores el clam s’ha anat fent més gran. I avui la societat catalana demana majoritàriament exercir EL DRET A DECIDIR,
dret reconegut per la legislació internacional i en el si de totes les
societats democràtiques i que, de forma persistent, els governants
de l’Estat espanyol han anat negant, una i altra vegada, a totes les
persones que vivim a Catalunya. Aquesta actitud ens ha recordat
situacions d’autoritarisme franquista que haurien d’haver desaparegut de la nostra societat.

La Fira pel Dia de la Terra és un clar exemple d’exercici del Dret
a decidir, ja que les persones artesanes i les entitats participants a
la Fira ofereixen productes i serveis que ens permeten materialitzar
l’opció de viure altrament, de practicar estils de vida més respectuosos amb els sistemes naturals i més solidaris amb les societats
menys afavorides; de passada, es crea riquesa local, al servei de
les societats locals.

DECIDIR és un Dret democràtic de tots els pobles que compartim
la vida en el planeta Terra. I és un Dret democràtic que té el potencial de transformar les situacions d’injustícia, de desigualtat, de
deteriorament dels sistemes naturals, etc. Per tant, en exercir aquest
Dret tenim l’oportunitat de fer canviar les coses dolentes que encara
caracteritzen la nostra societat.
Aquesta és la raó per la qual la revista Dia de la Terra publica una
bona síntesi del Manifest Terra Viva: el nostre sòl, els nostres béns comuns, el nostre futur. Una nova visió per a
una ciutadania planetària.1
Per això, també, en el cartell anunciador de la 22a edició de la Fira
pel Dia de la Terra apareix una monumental urna simbòlica embolcallant tota la Fira. Si us fixeu bé en el cartell, una butlleta amb la
paraula DECIDIR s’està introduint a l’urna, i d’aquesta butlleta surt
1

Perquè el que és decidir, les persones ho fem cada dia, des que ens
aixequem del llit fins que ens n’anem a dormir. I massa vegades ho
fem sense adonar-nos de les conseqüències socials i ecològiques
que tenen les nostres decisions habituals, les que prenem de forma
rutinària, dia rere dia.

Enguany també ha fet cinc anys que es va constituir la sectorial e3
de l’ANC. Naixia així una branca de l’Assemblea Nacional Catalana que, sota el nom de sectorial d’ecologia, energia i entorn de
l’ANC, té l’objectiu de posar sobre la taula el debat necessari sobre
la salut ecològica de Catalunya. Us convidem a llegir i difondre el
seu manifest fundacional, redactat, en col·laboració, entre diverses
persones amb una àmplia experiència en el camp d’allò que vulgarment s’anomena «medi ambient». El manifest es pot descarregar en
aquest enllaç: https://assemblea.cat/?q=node/911.
Amb el desig de fer que cada dia sigui el Dia de la Terra, passeu-ho
bé a la Fira per la Terra 2017.

Pep Puig
Secretari de l’associació Dia de la Terra

Pots descarregar-te el manifest sencer, en castellà i en altres idiomes, en aquest enllaç: http://seedfreedom.info/campaign/terra-viva-our-soil-ourcommons-our-future/
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L’ELECCIÓ QUE CAL FER
És la primera vegada en la història de
l’espècie humana que el nostre futur no està
assegurat. Les recurrents crisis ecològiques,
econòmiques i polítiques han posat la
humanitat en situació d’alerta.
Les catàstrofes climàtiques, la fam, la pobresa,
la desocupació, la criminalitat, els conflictes i les
guerres semblen empènyer-nos cap al col·lapse.
El sòl, la base mateixa de la nostra vida a la
Terra, està en perill, un perill directament lligat
a totes les crisis que hem d’afrontar. La nostra
supervivència col·lectiva requereix una transició
des dels cercles viciosos de la violència cap als
cercles virtuosos de la no-violència; des de les
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economies negatives de la mort i la destrucció
cap a economies vitals que ens alimentin i
nodreixin la vida sobre la Terra; des de polítiques
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que conreïn la cura i la participació al llarg de
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tot el cicle de la vida.
Podem triar un altre camí. Un camí que
porti a una nova visió, la de la ciutadania
planetària, i a un nou pacte amb la Terra,
basat en una atenció i un respecte recíprocs. Es
tracta d’agafar i retornar, de dur a terme una
distribució equitativa de les riqueses del món
entre totes les espècies vivents. Aquest camí
comença canviant la manera de tractar el sòl.
En comptes de veure’l com un mineral inanimat
que es pot utilitzar fins a esgotar-lo, hem de
cuidar-lo com un ésser vivent. És viu, i la seva

Fotografies: www.pexels.com
Portada: www.pexels.com

supervivència és essencial per a la nostra. Al sòl
hi ha la resposta a totes les coses.
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La separació i la fragmentació com a manera de pensar, de veure les coses i de
ser és la característica del paradigma dominant actual. Condueix a la llei de
l’extracció en sentit únic: es tracta de prendre sense donar.
EL PARADIGMA DE LA SEPARACIÓ I LA
FRAGMENTACIÓ

DES DEL PENSAMENT LINEAL CAP AL
PENSAMENT CIRCULAR

Què és el que fomenta la destructivitat imperant i ens impedeix aturar-la? Una causa important és que les solucions que s’ofereixen repeteixen el mateix paradigma que ha provocat el problema. Però, com
va dir Einstein, «no podem resoldre els nostres problemes amb el mateix tipus de pensament amb què els hem creat».

La força de la vida a la natura i a la societat es basa en cicles de
renovació i regeneració de la mutualitat, el respecte i la solidaritat
humana. La relació entre el sòl i la societat està basada en la reciprocitat, en la llei del retorn, de la restitució.

El predomini de la separació com a manera de pensar, de veure les
coses i de ser, la convicció que les coses són illes separades, és la característica del paradigma dominant actual. Hi ha, especialment, tres
percepcions enganyoses que impedeixen la correcció i transformació
de la nostra manera de pensar sobre el sòl i la terra, l’aliment i el treball, l’economia i la democràcia:
• Els éssers humans estan separats de la Terra.
• La formació de la riquesa en el mercat està separada de les contribucions d’altres: la natura, les dones, els treballadors, els avantpassats.
• Les accions estan separades de les conseqüències i els drets de les
responsabilitats.
Aquestes falses percepcions han separat els éssers humans de la natura, la terra de la societat, l’ecologia de l’economia. El paradigma
de la fragmentació i la separació condueix a la llei de l’extracció en
sentit únic, des de la natura i des de la societat. Es tracta de prendre
sense donar. Qui actua d’aquesta manera ignora la responsabilitat de
restituir el que pren a la natura i a la societat i, així, fomenta les crisis
ecològiques i perpetua la injustícia social i econòmica.
Tot i que tots som conscients del col·lapse ecològic i social, les conseqüències d’aquesta lògica d’explotació són sempre ignorades, externalitzades i separades de les accions. Es nega el canvi climàtic
i també els danys ecològics de l’agricultura industrial sobre el sòl,
sobre la biodiversitat, sobre l’aigua i sobre la vida. Els conflictes
derivats d’un ús no sostenible i injust dels recursos no són considerats en el seu context ecològic, sinó que són reduïts a conflictes ètnics i religiosos. Per a cada problema o crisi que sorgeix s’apliquen,
cada vegada més, les solucions de la cega lògica extractiva i lineal.
Aquesta mentalitat lineal empeny els poderosos a promoure amb
arrogància noves conquestes. És un paradigma obtús que no dona
lloc a canvis de rumb.

La llei ecològica del retorn manté els cicles de les substàncies nutritives
i de l’aigua i és, per tant, el fonament de la sostenibilitat. En termes socials, garanteix la justícia, la igualtat, la democràcia i la pau. En canvi,
el paradigma econòmic basat en l’extracció lineal, en sentit únic, de les
riqueses i els recursos de la natura i de la societat, ha promogut sistemes de producció i consum que han trencat aquests cicles, cosa que ha
posat en perill l’estabilitat del món social i el món natural.
Els investigadors del Centre d’Estocolm per a la Resiliència han
identificat en un estudi1 nou llindars biofísics potencials que, si fossin sobrepassats, podrien provocar canvis ambientals intolerables
per al gènere humà: el canvi climàtic, l’ozó de l’estratosfera, les
modificacions de l’ús del sòl, l’aprovisionament de l’aigua dolça,
la diversitat biològica, l’acidificació dels oceans, les aportacions de
nitrogen i fòsfor a la biosfera i als oceans, la concentració dels aerosols i la contaminació química. Aquest estudi subratlla que aquests
elements estan fortament interconnectats, de manera que travessar-ne un pot comprometre seriosament la nostra capacitat de no
sobrepassar els altres.

LA DISGREGACIÓ DEL MÓN SOCIAL
Un dels majors reptes que té actualment la humanitat consisteix a
allunyar el sistema polític dominant del model econòmic de l’especulació i de l’explotació abusiva. Les polítiques neoliberals de la privatització, del creixement i del lliure comerç són usades per desmantellar
l’estat del benestar i els drets a la salut, a l’educació, al treball i a
la seguretat que els moviments democràtics del segle passat havien
institucionalitzat. L’estat es va transformant en una entitat financera
corporativa. Amb la globalització i les seves crisis financeres implícites, s’ha imposat a la societat un tipus de rigor que la desproveeix de
manera violenta dels drets humans fonamentals.
1

Centre d’Estocolm per a la Resiliència.
Planetary boundaries research, 2009.

Tot i les difuses protestes, la desigualtat
econòmica global ha seguit augmentant.
La part de la riquesa mundial que és en
mans de l’1% més ric de la població ha
passat a ser del 44% el 2009 al 48% el
2014.2 Si aquesta tendència continua,
l’1% més ric aviat posseirà més que la resta de la població mundial.
I com més polaritzada està una societat
entre la riquesa i la pobresa extremes,
majors són els nivells de violència.3 A tot
el món s’assisteix a l’emergència de nous
conflictes violents per les conseqüències
ecològiques del model econòmic depredador. Segons la UNCCD, l’agència de les
Nacions Unides en la lluita contra la desertificació, el 40% dels conflictes interns
dels estats, en un període de seixanta anys,
han estat vinculats amb la terra i els recursos naturals. A més, el 80% dels principals
conflictes armats de 2007 van tenir lloc en
els fràgils ecosistemes àrids.4

CAP A UNA NOVA VISIÓ:
LA CIUTADANIA PLANETÀRIA
La nova visió de la ciutadania planetària
s’ha convertit en un imperatiu perquè pugui
existir un futur habitable per a la humanitat.
El futur ha de néixer de la cura de la terra i la
societat i de la compassió envers totes dues.
La nova visió donarà més poder a la gent,
limitarà els comportaments irresponsables i
els poders il·lícits. El futur sorgirà de reconèixer que les crisis ecològiques, culturals,
socials i polítiques no estan separades sinó
que són un tot.
El futur naixerà de l’abandonament de
l’enfocament lineal i del mètode extractiu
per passar al pensament circular, a la cooperació i a una distribució més justa. Naixerà de la diversitat en tots els àmbits i en
totes les formes, i no de la uniformitat i de
les monocultures de la ment. El futur sorgirà d’una nova visió que impedeixi la transformació del que és viu (el sòl, l’aliment
i la terra) en deixalles i materials inerts, i
que impedeixi considerar les persones com

El futur naixerà de l’abandonament de l’enfocament
lineal i del mètode extractiu per passar al pensament
circular, a la cooperació i a una distribució més justa.
a prescindibles i rebutjables. El malbaratament de recursos i de persones no té lloc a la
natura ni a les societats justes.
La democràcia local és la base d’una veritable democràcia global. La ciutadania planetària
deriva de l’arrelament en l’àmbit local (al sòl, a la terra). El futur s’extraurà del sòl i creixerà de
la terra, i no del mercat global de finances fictícies, de les personalitats corporatives i del consumisme. Hem deixat de considerar-nos part del sòl: de l’ecocentrisme s’ha passat a l’antropocentrisme, que actualment està donant pas a la centralitat de les empreses transnacionals.
Hem de passar a una visió del món que torni a posar al centre la família de la Terra. El futur creixerà sobre el sòl vivent. Nosaltres som el sòl. L’hem de tornar a posar al centre de la construcció
del nostre futur. D’això pot sorgir una nova economia circular i una nova democràcia viva.

Article elaborat amb extractes de la primera part del manifest Terra Viva.
2
3
4

OXFAM. Wealth: having it all and wanting more, 2015.
Wilkinson, R. i Pickett, K. The Spirit Level, The Equality Trust.
UNCCD. Desertification. The Invisible Frontline, 2014.
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NOSALTRES SOM EL
SÒL, SOM LA TERRA

«La història de cada nació
és, a fi de comptes, la
història de la manera en
què s’ocupa de la cura del
seu propi sòl.»
Franklin D. Roosevelt

La terra i la identitat de la gent són el fonament de la cultura i de l’economia. El
vincle amb la terra és compartit per totes les cultures del món, de nord a sud, d’est
a oest. La terra, el sòl i l’aliment estan relacionats entre si de manera indestriable.
Separar la terra del sòl i el sòl de l’aliment, fer-ne entitats diferents, era una vella idea colonial que ha
conduït a les economies lineals i a la industrialització de l’agricultura. Per contra, les cultures indígenes d’Amèrica Llatina s’han referit sempre a la terra i al sòl com a indestriablement units, com recull
la denominació Pachamama o Mare Terra. I les comunitats dalit de l’Índia meridional creuen que la
riquesa resideix en el Mata Darhi (la Mare Sòl).
Els defensors de la Terra de tot el món consideren la terra com a sagrada perquè és un sistema vivent
que acull la vida humana i l’animal. La terra és vida com ho és la llet de la mare per al seu nadó. Només veient la terra com a vida podrem dur a terme la revolució d’allunyar les consciències humanes
de l’obtusa linealitat que mercantilitza la terra com a propietat privada i dur-les cap a un enfocament
transformador.
La petita agricultura familiar és, avui, la font principal de producció d’aliments al món. La terra
és, sovint, l’únic recurs de les comunitats rurals i de les famílies camperoles que hi ha arreu; la
seva subsistència i el seu benestar depenen doncs de la salut de la terra. La terra és la font de la
vida, de la nutrició i del saber. Ella ens proveeix d’aliment, fibres tèxtils i energia. La capacitat de
la terra de produir aquests béns depèn d’una complexa interacció entre els organismes vivents,
l’aigua, l’aire, els minerals i l’energia solar. Una terra sana produeix un flux regular de béns a
partir dels cicles naturals.
Els sistemes agrícoles, forestals i aquàtics són fruit d’una llarga interacció entre els cicles naturals i
els humans. Les comunitats humanes administren els cicles naturals i els adapten a les seves pròpies
necessitats. Per aquesta raó, la bona gestió de la terra (és a dir, tenir-ne cura) és important més enllà
dels aspectes tècnics i econòmics. Un bon govern de la terra la conserva de generació en generació
mitjançant pràctiques socials. La relació amb la terra és un component essencial de la identitat i l’espiritualitat de les persones.

TERRA SACRA I TERRA NULLIUS
La terra és fonamental per als pobles indígenes, tant des del punt de vista individual com col·lectiu.
La concepció que tenen de la possessió de la terra és i ha estat sempre profundament diferent de la
que reflecteixen els sistemes jurídics europeus.
Cada individu pertanyia a un determinat territori dins del grup familiar i tenia llaços espirituals i
obligacions envers el camp. La terra no era posseïda per les persones, sinó que aquestes pertanyien
a la terra. Els pobles aborígens percebien la terra com un ric paisatge simbòlic i espiritual més que
com un mer entorn físic. La religió es basava en una idea d’unitat amb l’entorn natural.

Aquesta relació espiritual va ser usada pels colonitzadors britànics com James Cook i Arthur Phillip per prendre possessió unilateral de tot el
continent australià a partir de la premissa que aquella terra no pertanyia a ningú i era buida, i que la cultura europea era superior a la indígena.
La idea colonial de la passivitat de la terra i la conseqüent creació de la categoria terra nullius (terra de ningú) serviren a una doble finalitat:
negar l’existència i els drets dels habitants originaris i reduir la capacitat regeneradora de la terra. Això va permetre el sorgiment de la propietat privada a partir dels closos i va permetre considerar «desenvolupament» i «progrés» l’ús no sostenible dels recursos.
Moltes regions del sud del món, i també del nord, tenen una llarga història d’acaparament de terres a gran escala. La història de la
colonització holandesa, francesa, espanyola, portuguesa i anglesa pot ser considerada la història de l’assumpció del control de la terra
mitjançant la seva apropiació forçada i la institució de la propietat privada.1
En les primeres fases de la industrialització, a Anglaterra, les apropiacions privades van fer que els camperols passessin a ser prescindibles
i se’ls va fer fora de la terra. Avui dia, les apropiacions estan expropiant desenes de milions d’agricultors i pastors a Àfrica, Àsia i Amèrica
Llatina, la supervivència dels quals depèn del dret consuetudinari sobre la terra.

Els defensors de la Terra de tot el món consideren la terra com a sagrada perquè és
un sistema vivent que acull la vida humana i l’animal.
RECUPERACIÓ DE LA FERTILITAT DE LA TERRA, REFORMA DE LA TERRA, GOVERN DE LA TERRA
Els règims de propietat de la terra determinen qui pot utilitzar quins recursos naturals, durant quant de temps i en quines condicions. Poden
basar-se tant en decisions i lleis escrites com en costums i pràctiques no escrits. L’acaparament de terres té lloc quan la governança sobre
el règim de propietat és feble. Una governança responsable exigeix que es reconeguin de manera formal tots els drets de propietat que la
societat considera legítims.
Per millorar la governança dels règims de propietat, la FAO va desenvolupar les directives voluntàries per a una governança responsable
dels règims de propietat aplicables a la terra, a les pesqueries i als boscos, que van ser ratificades pel Comitè per a la Seguretat Alimentària
Mundial el 2012.
Aquestes directives voluntàries subratllen que s’haurien de reconèixer legalment els drets de propietat actualment no tutelats per la llei, que
els drets de propietat legítims haurien d’estar protegits i que qualsevol forma de discriminació relativa a aquests drets hauria de ser abolida.
1

Peluso, N. L. i Lund, C. «New frontiers of land control: Introduction». The Journal of Peasant Studies. 2011, 38:4, pàg. 667-681.
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El paper de la terra serà central, en un futur
sostenible, dins l’objectiu de desafiar la fam i assolir
la seguretat alimentària.
Les directives fixen principis de governament molt avançats que els estats poden
utilitzar per desenvolupar estratègies, polítiques, legislacions, programes i activitats.
Però es tracta de directives voluntàries. És
realista esperar que governs corruptes o
estats disfuncionals les apliquin? En gran
part, dependrà de la capacitat de pressió
que tingui la societat civil.

Un exemple:
A Itàlia, un grup d’urbanistes de la revista
Eddyburg ha elaborat una proposta de llei
contra el consum del sòl, aplicable també a
altres països. Aquests són alguns dels punts
principals de la proposta:
1) Els territoris no urbanitzats estan protegits
per la llei com a ecosistemes i com a entitats culturals i ambientals.
2) Les àrees urbanes estan compostes pels
centres històrics i les perifèries recents; les
àrees no conreades o abandonades no han
de ser considerades urbanes.
3) No és permès cap consum posterior del
sòl al territori no urbanitzat, ni amb finalitats
residencials ni infraestructurals. Qualsevol
canvi s’ha de realitzar dins els teixits urbans
existents, recents i disponibles.
4) Els territoris urbanitzats han d’estar delimitats pels ajuntaments.

La pràctica de la gestió holística de la terra
fa servir models naturals de gestió i recuperació dels terrenys. Aquesta pràctica es basa
en els vincles culturals de les persones amb
la terra i és ecològicament regeneradora,
econòmicament practicable i socialment
sana. L’agricultura familiar és el mètode de

producció agrícola més coherent amb els
principis de la sostenibilitat i constitueix una
oportunitat d’impulsar les economies i les
comunitats locals.
Les terres de conreu tenen necessitat
d’agricultors, però aquests estan desapareixent ràpidament. És urgent retornar-los
el seu paper central i facilitar als joves la
reconnexió amb l’agricultura sostenible;
cal donar-los una nova perspectiva de
vida i crear oportunitats laborals a tot el
planeta. Les comunitats rurals i els agricultors estan en les millors condicions per
a preservar la qualitat del sòl mitjançant
un ús i una gestió adequats dels terrenys
agrícoles orientats cap a objectius socials
a llarg termini. Garantir l’accés a la terra
és fonamental.
La major part dels qui s’oposen a aquest
concepte sostenen que les petites empreses són menys eficients econòmicament
i que cal substituir-les per empreses de
grans dimensions. Però no tenen en compte que les empreses familiars tenen aquestes característiques:
1) Són més sostenibles, ja que conserven el sòl productiu per a les generacions següents.
(2) Són la principal font d’ocupació per a
desenes de milions de persones.
(3) Són la base de l’economia de molts països del sud.
(4) Preserven la forma de vida i la cultura de
les poblacions.
Les empreses familiars són la base de la producció alimentària sostenible, de la gestió de
l’entorn i de la seva biodiversitat. El 2014,
Any Internacional de l’Agricultura Familiar

L’agricultura familiar és el mètode de producció
agrícola més coherent amb els principis de
la sostenibilitat i constitueix una oportunitat
d’impulsar les economies i les comunitats locals.
segons les Nacions Unides, es va descobrir
que el 70% dels aliments són produïts per
petits agricultors. La terra és el recurs més
important per a l’agricultura familiar i l’accés
a la terra és el problema principal.

Accions possibles: A escala regional
i local, els gestors del territori i del paisatge
han de promoure línies d’acció per tal que
la terra sigui administrada per mitjà de processos participatius i projectes per a la seva
restauració. Aquest govern territorial participatiu ha de garantir que la terra proveeixi
els serveis ecosistèmics necessaris, limitar
el consum del sòl, evitar impactes negatius
sobre el paisatge derivats dels usos del sòl
i mantenir i restituir les infraestructures ecològiques. A escala nacional i internacional,
les administracions han de fer el seguiment
de l’impacte dels sistemes i de les polítiques
alimentàries sobre l’ús del sòl.
El paper de la terra serà central, en un futur
sostenible, dins l’objectiu de desafiar la fam
i assolir la seguretat alimentària. El 2050
caldrà que hi hagi hagut un augment del
60% de la productivitat agrícola general,
del 100% en el cas dels països en vies de
desenvolupament.2 Una avaluació molt
cautelosa considera que dos mil milions
d’hectàrees de terres degradades a tot el
món encara podrien ser recuperades com a
bosc i paisatge;3 gran part d’aquesta recuperació podria combinar, com trossos d’un
mosaic, els diversos usos del sòl (els boscos
podrien conviure amb altres usos forestals i
amb la petita agricultura).

La recuperació ecològica del paisatge té impactes socials i econòmics molt profunds. Si
només el 12% de les terres degradades del
món fossin restituïdes per a la producció,
estaríem en condicions de nodrir dos-cents
milions de persones més i els ingressos dels
agricultors s’incrementarien en quaranta
mil milions de dòlars l’any.4
Però cal fer molt més si realment volem
construir una xarxa eficient per salvaguardar el sòl com a bé comú universal, capaç d’atresorar els coneixements locals i
tradicionals, d’acabar amb la separació
entre ciència i política a totes les escales,
d’eliminar progressivament tots els subsidis errats que afavoreixen models no sostenibles d’ús del sòl. L’escalfament global
és un accelerador potent de la degradació de la terra; la construcció de sistemes
per a l’adaptació i la resiliència representa un pilar important per a l’ús sostenible
del sòl i la terra.
Les solucions proposades han d’estar a
favor dels pobres i, per tant, han de ser
considerades atentament si volem que
el nou acord climàtic sigui eficaç. Avui
estem davant d’una emergència molt
més greu i estesa que la de les tempestes de sorra que van colpejar els Estats
Units als anys trenta. En aquella època,
com a part d’un nou acord, Franklin D.
Roo- sevelt va instituir els Cossos Civils
per la Conservació, de manera que joves
sense feina van posar-se a treballar per
restaurar la terra; d’aquesta manera es
va afrontar tant la crisi econòmica de la
Gran Depressió com l’ecològica de les
tempestes de sorra.

Article elaborat amb extractes de la segona part del manifest Terra Viva.

2

FAO, World Agriculture Toward 2030/2050,
2014.
3 Institut Mundial per la Pau. Global Map of Forest
& Landscape Restoration Opportunities.

Accions possibles: Una de les coses que cal fer per tenir cura del planeta, de tal
manera que afrontem a la vegada la crisi ocupacional, és crear oportunitats de treball
constructiu per a la restauració de la terra, inspirant-nos en el realitzat pels Cossos Civils
per a la Conservació esmentats. El nou acord d’avui es basa en una nova agricultura, una
nova economia i una nova democràcia. Un cos civil planetari per a la recuperació ecològica podria revitalitzar els sòls, afrontar el canvi climàtic, reconstruir comunitats i sembrar les
llavors de la pau. Això creixeria des de baix cap a dalt, i des de l’àmbit local fins al global. El
finançament estaria basat en el principi que qui contamina paga, aplicat a totes les escales:
s’exigiria una contribució per a la restauració de la terra i la revitalització dels sòls a cada
persona que els malmetés.

4

Comissió Global per a l’Economia i el Clima. Better Growth, Better Climate: The New Climate Economy Report, 2014.
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ECOSERVEIS
EL SÒL, EL FONAMENT DE LA VIDA
La història és testimoni del fet que el destí de les societats i les civilitzacions està íntimament connectat amb
la manera com tractem la terra i com ens relacionem amb ella (segons si ho fem a partir de la llei del retorn
o de la llei de l’explotació i l’extracció). Les civilitzacions que han ignorat la salut i el bé del sòl, que l’han
explotat sense renovar-ne la fertilitat, han desaparegut.

XIX FÒRUM DE L’ENERGIA SOSTENIBLE

Tema: TECNOLOGIA, LEGISLACIÓ I FINANÇAMENT PER A UNA IL·LUMINACIÓ EXTERIOR DE QUALITAT, SANA I EFICIENT
El dia 26 d’abril de 2017, de 8.30 a 13.30 h, a la Sala Cotxeres del Palau Robert (passeig de Gràcia, 107, Barcelona).
Programa:
8.30 h. Registre de participants
9.00 h. Presentació del projecte europeu Premium Light Pro (Aniol Esquerra, Ecoserveis)
9.15 h. Requeriments mínims recomanats per a una lluminària (Marc Ballbé, ASSELUM)
9.45 h. Aplicació de la legislació estatal i autonòmica (Sergi Paricio i Manuel García, Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi
Climàtic de la Generalitat de Catalunya)
10.15 h. Instal·lació i manteniment: lliçons apreses (ponent per confirmar, Associació de Gremis d’Instal·ladors de Catalunya)
10.45 h. Torn de preguntes / 11.00 h. Pausa cafè – Networking
11.30 h. La qualitat en el disseny d’espais d’il·luminació (Eva Crespo, UPC-EURECAT)
12.00 h. Contractacions públiques i subvencions actuals (ponent per confirmar, Institut Català d’Energia)
12.15 h. ENERINVEST: eines financeres per a projectes d’eficiència (Joana Mundó, Ecoserveis)
12.35 h. Aspectes clau en la contractació amb empreses de serveis energètics (ESE) (ponent per confirmar)
13.00 h. Torn de preguntes / 13.10 h. Taula rodona: L’ABC de la il·luminació exterior
La inscripció és gratuïta però les places són limitades. Organitza: Ecoserveis i BarnaGEL (Barcelona Grup Local d’Energia). Per
assistir-hi, inscriu-te a info@ecoserveis.net / Segueix la jornada a Twitter: #FESCOM17. Després del Fòrum es podrà anar a la pàgina
web d’Ecoserveis per veure els vídeos (http://www.ecoserveis.net).

Jornada gratuïta amb places limitades. Organitza: Ecoserveis i BarnaGEL (Barcelona Grup Local d’Energia). Per a assistir-hi, inscriu-te a info@ecoserveis.net

XXXI CONFERÈNCIA CATALANA PER UN FUTUR SENSE NUCLEARS
I ENERGÈTICAMENT SOSTENIBLE
(adherida al DIA DE LA TERRA - 2017)

El dia 26 d’abril de 2017 (31è aniversari de l’accident a la CN de Txernòbil, 6è aniversari de l’accident a la CN de Fukushima) a la
Sala Cotxeres del Palau Robert (passeig de Gràcia, 107, Barcelona). Entrada lliure.
Títol: DEMOCRÀCIA energÈTICA: la Energiewende alemanya cap a les renovables
Programa
17.30 h. Obertura (Dr. Josep Puig, membre del GCTPFNN)
17.35 h. El pacte nacional per a la transició energètica a Catalunya (Assumpta Farran, directora de l’Institut Català d’Energia)
18.05 h. Passi del film Die 4. Revolution: Energy Autonomy, dirigit per Carl-A. Fechner (subtitulat en castellà)
19.30. Democràcia energÈTICA: la Energiewende alemanya cap a les renovables (Craig Morris, Petite Planète)
20.30 h. Debat
21.00 h. Cloenda
Organització: Grup de Científics i Tècnics per un Futur No Nuclear (GCTPFNN), c/o bústia verda, apartat de correus 10095,
08080 Barcelona, Catalunya - Tel. 629 932 908 - E-mail: gctpfnn@energiasostenible.org - Web: www.energiasostenible.org

Portar el sòl i la terra al centre de la consciència és essencial per al futur de la nostra civilització. No és casual que les paraules home i humus tinguin la mateixa arrel.
L’arrel hum es refereix a la terra, però també dona lloc a humanus.
Això suggereix, com van percebre els nostres avantpassats, que l’origen dels éssers humans és el sòl. La paraula hebrea
adam, que significa ‘persona’ o ‘home’,
s’acosta molt a adamah, que significa
‘sòl’, ‘terra’. Moltes cultures sostenibles,
en tota la seva diversitat, veuen la terra
com la Mare Terra. Aquestes cultures estan agraïdes pels regals que reben de la
natura i paguen el deute adoptant estils
de vida ecològicament i econòmicament
sostenibles.
Els sòls proveeixen la vida de serveis
ecosistèmics fonamentals com són l’acumulació, la filtració i la transformació de
substàncies nutritives i de l’aigua, l’emmagatzematge i el reciclatge del carboni; i
ofereixen hàbitats, espècies i biodiversitat
genètica. La major part de la biomassa del
sòl està composta per microorganismes,
fongs i protozous.
Els microorganismes del sòl en mantenen
íntegra l’estructura, contribueixen que les
plantes i els animals morts es descomponguin en substàncies nutritives i fixen el ni-

1
2

trogen. Els cucs, les formigues i alguns petits mamífers ajuden a crear hàbitats per als
habitants del sòl més petits per mitjà de construir aglomerats i porus resistents, i també
regulen la disponibilitat dels recursos per part d’altres organismes, ja que les estructures
del sòl esdevenen punts focals d’activitat microbiòtica.1
El sòl és el major dipositari de carboni i contribueix a mitigar el canvi climàtic. És per tant
capaç d’absorbir els gasos amb efecte d’hivernacle. Conté, a tot el món, el doble de carboni que l’atmosfera, i reté més de quatre bilions de tones de carboni.2

Bones pràctiques:
Una història reeixida de recuperació del sòl per part dels agricultors locals al Sahel
Les fortes sequeres i el ràpid augment de la població en les dècades de 1970 i
1980 han degradat de manera important els terrenys agrícoles del Sahel, la qual
cosa ha dut a la pèrdua de moltes espècies d’arbres autòctons i ha deixat el sòl
estèril i erosionat. A més dels arbres s’han perdut el coneixement, les tradicions
i les pràctiques que havien mantingut fèrtil la regió durant centenars d’anys. Per
salvar la terra i, juntament amb ella, els mitjans locals de subsistència, actualment s’estan redescobrint diverses pràctiques tradicionals de gestió. Un mètode
de conreu poc costós que contribueix a recuperar les terres degradades del Sahel
és l’anomenada FMNR (farmer-managed natural regeneration, ‘regeneració natural gestionada pels agricultors’): per mitjà de podar els brots que despunten periòdicament de forma natural, des de la xarxa subterrània d’arrels, els agricultors
poden afavorir el creixement de les arbredes i gaudir d’una font perfectament
natural de combustible, aliment i farratge per als animals. Els arbres produeixen
fruits i contribueixen a recuperar el sòl, en deixar nitrogen i protegir la superfície
de l’erosió causada pels agents atmosfèrics. El repoblament conreat però natural
representa, a més, una font propera de fullatge sec i llenya per a cremar, cosa
que redueix el temps emprat per a obtenir combustible per cuinar els aliments i
per a realitzar la neteja domèstica. La pràctica redueix a més la desforestació,
ja que els arbres utilitzats com a combustible són reemplaçats per noves plantes
que són cuidades pels agricultors. Al Níger hi ha llogarets que tenen, actualment,
entre deu i vint vegades més arbres que fa vint anys.

Informe tècnic de la Comissió Europea. Soil Biodiversity: Functions, Threats and Tools, 2010.
Institut per a Estudis de Sostenibilitat Avançada. Fertile Soils: Crucial to the Fight to Hunger and Climate Change, 2012.
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El 99% dels aliments provenen del sòl. Però els sòls fèrtils estan
desapareixent sota la pressió de la urbanització, del ciment i de
l’extracció minera descontrolada.

«Fes que allò que trec de
tu, oh, Terra!, ràpidament
ressorgeixi i creixi de nou.
Oh, purificadora!, fes que
jo no traspassi els teus
òrgans vitals ni el teu cor.»
Atharva Veda

Bones pràctiques: El Moviment
Nacional per a Frenar el Consum del Territori, creat el 2008 a Itàlia, és una xarxa
de moviments actius en defensa dels territoris que estan en risc de veure’s envaïts
per grans projectes d’edificis inútils, perjudicials, sovint aprovats sense un consens
participatiu. Aquest moviment forma part
del Fòrum Nacional Salvem el Paisatge,
Defensem el Territori, que des de 2012 recull dades provinents de tot el país sobre
edificis inutilitzats per mostrar el potencial
disponible com a alternativa a noves construccions sobre terres fèrtils.

LES AMENACES A LA
VITALITAT DEL SÒL
El sòl és la base de la nostra vida i del nostre aliment. El 99% dels aliments provenen
del sòl. No obstant això, aquest recurs renovable i viu està en perill. Es converteix
en no renovable a causa de l’erosió, de la
degradació, de la desertificació, de la gestió inadequada de la terra, de pràctiques
agrícoles i de producció energètica no
sostenibles. Els sòls fèrtils estan desapareixent sota la pressió de la urbanització, del
ciment i de l’extracció minera descontrolada. El paradigma extractiu de l’agricultura va ser en gran part responsable de les
famoses tempestes de sorra de la dècada
de 1930 als Estats Units, que van produir
enormes pèrdues de sòl cultivable.

Crear, conservar i revitalitzar un sòl vivent i fèrtil és l’objectiu més important de la
civilització. És una tasca de regeneració.
RECUPERAR I REVITALITZAR
EL SÒL

ganismes i els minerals. Els monocultius químics fan que la terra sigui més vulnerable a
les sequeres i contribueixen posteriorment a la inseguretat alimentària. D’altra banda, el
fet que s’estigui utilitzant molt de sòl fèrtil per fer créixer les plantes que subministraran
biocarburants (preferència dictada pel mercat) i els hàbits de consum no sostenibles estan
allunyant la terra de l’aliment, i estan donant lloc a escassetat de terra i conflictes per la
terra. El sòl s’està perdent a un ritme entre deu i quaranta vegades superior al de la seva
restitució natural.4 Això significa un 30% menys d’aliments en els propers 20-25 anys.5
L’erosió dels sòls arrossega les substàncies nutritives.

El món perd uns vint-i-quatre mil milions
de tones de sòl cultivable a l’any a causa
de l’erosió atmosfèrica. El sòl utilitzable
per a conreu abasta només el 12% de la
superfície terrestre i una generació no és
suficient per a recuperar-lo. Per tal que es
formi una capa d’humus fèrtil de 2,5 cm
de gruix, cal que el sòl hagi estat conreat
durant uns cinc-cents anys.3

Crear, conservar i revitalitzar un sòl vivent i fèrtil és l’objectiu més important de la civilització. És una tasca de regeneració. A més, els agricultors als quals s’expropien les terres fan
que augmenti significativament la població a les ciutats. Aquest no és un fenomen natural
o inevitable; és part del projecte de l’agricultura industrial. L’eclosió de les ciutats enterra
els sòls fèrtils sota el ciment.

Dècades de producció agressiva de monocultius industrials basats en els combustibles fòssils i les substàncies químiques
han trencat l’harmonia entre els microor-

3

4

Fòrum Global del Sòl. Fertile Soil, 2013.
Pimentel, D. Estudi integral publicat al Journal of the Environment, Development and Sustainability, 2006.
5 Fòrum Econòmic Mundial. «What If the World’s Soil Runs Out?» Time.com, 2012.

Els agricultors que practiquen l’agricultura
ecològica són el fonament dels nostres aliments i del nostre futur, ja que restitueixen
la matèria orgànica al sòl6 i el fan més fèrtil.
Amb la seva pràctica contribueixen que el
sòl conservi l’aigua i absorbeixi l’anhídrid
carbònic de l’atmosfera; mitiguen així el
problema del canvi climàtic.
La cura del sòl implica la cura dels organismes que hi viuen. Maximitzar la restitució
de substàncies orgàniques en tota la diversitat del sòl n’augmenta la nutrició; i les
plantes passen a tenir més nutrients gràcies
a aquests organismes.

Segons la UNCCD (l’agència de les Nacions Unides en la lluita contra la desertificació), dos mil milions d’hectàrees de terra degradada a tot el món (una superfície
més gran que la de l’Amèrica del Sud) són
potencialment recuperables com a terres
de conreu i boscos. Recuperar el sòl dels
ecosistemes degradats pot permetre’ns
emmagatzemar fins a tres mil milions de
tones de carboni a l’any. Això equival a
emmagatzemar fins al 30% de l’emissió
anual de CO2 procedent dels combustibles fòssils.7
Els sòls conreats al món han perdut entre
el 50 i el 70% del seu contingut original
de carboni. Alguns d’ells constitueixen els
cinc-cents milions d’hectàrees (aproxima-

6

dament) de terrenys agrícoles abandonats
que ja no tenen cap funció productiva o
ecològica. Si guaríssim el sòl en aquestes
terres degradades, no només incrementaríem la producció alimentària, sinó que
també podríem, potencialment, segrestar
entre mil i tres mil milions de tones de carboni8 (l’equivalent a un terç de les emissions anuals de CO2); al mateix temps,
evitaríem posteriors emissions degudes a
la desforestació i a la destrucció de les
zones humides.

Article elaborat amb extractes de la segona
part del manifest Terra Viva.

Roulac, J. The Solution Under Our Feet - Regenerative Organic Agriculture. Ecowatch, 2015.
7 UNCCD, Land Degradation Neutrality, 2014.
8 Ibid.
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LA NOVA
AGRICULTURA
La nova agricultura que el món necessita integra diversos elements de l’agricultura
camperola i de les pràctiques de conreu arcaiques amb els coneixements més
recents que ens aporten les ciències ecològiques. L’agroecologia i l’agricultura
regenerativa estan avui emergint arreu del món com a alternativa a l’agricultura
industrial. Difereixen radicalment del model agroindustrial dominant perquè
aquest darrer es basa en el petroli i roba la fertilitat a la terra.

La nova agricultura està fortament arrelada en els sòls sans i vius. Es preocupa molt per la fertilitat del sòl i contribueix considerablement a reduir la dependència respecte dels combustibles fòssils. És també una agricultura ecològicament intensiva
i productiva.
La intensitat de la producció no es construeix sobre la base d’un elevat ús de recursos externs, sinó que rau en la diversitat, en la
multiplicitat dels conreus, en la rotació, en la fullaraca i en cicles agronòmics ben coordinats que combinen el sòl, els conreus i
els animals en un equilibri complex. La producció d’un bon fertilitzant és un ingredient essencial, i la criança i la selecció ajuden
a adaptar els animals i les plantes a les condicions locals; això ajuda a garantir que tots els recursos siguin ben utilitzats.

La nova agricultura es preocupa molt per la fertilitat del sòl i contribueix
considerablement a reduir la dependència respecte dels combustibles fòssils.
La mà d’obra és un altre pilar indispensable de la nova agricultura que necessitem. Mentre que l’agricultura industrial fa tot
el que pot per reduir la mà d’obra (i incrementar l’ús dels combustibles fòssils), la nova agricultura fa exactament el contrari.
La mà d’obra torna a ser central en el procés de producció agrícola. El cansament es redueix gràcies a tècniques intel·ligents i
l’energia necessària es produeix dins la mateixa granja. En la nova agricultura, el treball implica coneixement; el coneixement
del sòl, dels animals, dels conreus i de les maneres en què interactuen entre si. És sempre un coneixement que té com a base
el lloc on s’està; en reflecteix l’especificitat. I inclou la manera d’incrementar la fertilitat del sòl per tal que la productivitat
sigui més gran. També és el coneixement de com evitar l’erosió, la degradació i les pèrdues d’aigua.
El fet de posar la terra, el sòl i el treball al centre transforma la nova agricultura en una font important d’ocupació i és capaç de generar beneficis econòmics. Especialment, ofereix als joves oportunitats noves i atractives de guanyar-se la vida. El
paper de les dones és fonamental. Elles són, d’una banda, les guardianes de la diversitat genètica; d’altra banda, tendeixen

a ser les que processen, transformen i
cuinen els aliments. D’aquesta manera
les dones uneixen la terra i el consum,
i són l’eix principal que vincula l’esfera social i l’econòmica. L’herència de
l’agricultura està en mans de les dones
i són elles les que transmetran els coneixements a les noves generacions.
La nova agricultura es basa en institucions agràries fonamentals, com les empreses familiars, les comunitats rurals i
els béns comuns. Hi ha béns comuns
tradicionals, com les terres de pasturatge compartides i els llocs de pesca compartits, però també n’hi ha de
nous. En són un exemple els mercats de
pagès autogestionats que proveeixen
les ciutats amb aliments diversos, frescos i d’alta qualitat. Exemples de béns
comuns nous o revitalitzats són un sòl
saludable, el coneixement de com gestionar-lo i els bancs de llavors. Juntes,
aquestes institucions porten la democràcia a l’economia i constitueixen fonaments molt sòlids per a la sobirania
alimentària.

TENDÈNCIES POSITIVES
Som ben conscients que per a superar els obstacles i problemes existents i
crear noves agricultures cal passar per
un procés de transició llarg, complex i
ardu. En aquest procés, segurament es
generaran contradiccions que serà difícil resoldre.
Però també hi ha punts de partida positius. Són, entre altres, les grans comunitats camperoles d’aquest planeta i les
seves pràctiques agroecològiques, que
requereixen pocs recursos externs; també són els mercats veïnals i els sistemes
d’irrigació gestionats pels camperols.
Als països del nord també hi ha punts
de partida prometedors; per exemple,
una agricultura ecològica ben desenvolupada, moltes especialitats regionals i
la redescoberta multifuncionalitat de

La nova agricultura és ecològicament
intensiva i productiva, i la mà d’obra
n’és un pilar indispensable.
l’agricultura, que ajuda a construir nous ponts entre l’agricultura i el conjunt de
la societat.
Un altre punt de partida interessant són les noves xarxes territorials d’agricultors
i camperols que gestionen la biodiversitat a través del paisatge i, a la vegada,
promouen l’equilibri ecològic en vastes superfícies, molt més extenses que les que
corresponen a les finques individuals.
Tanmateix, i sobretot, serà la creixent voluntat dels productors i dels consumidors de modificar dràsticament la manera en què produïm i consumim els aliments la que podrà ajudar a construir la nova agricultura que el món necessita
de manera urgent.

Accions possibles:
Cadascú de nosaltres podem afavorir el canvi, d’aquestes maneres:
• Transformant els residus alimentaris i tota la matèria orgànica que es produeix a les
nostres comunitats o ciutats en compost, la qual cosa implica més sòl fèrtil i capaç de
segrestar el carboni.
• Conreant horts i creant una agricultura urbana en zones inutilitzades de la ciutat,
especialment en llocs industrials abandonats, per evitar que aquests siguin substituïts
per noves construccions. Això ajudarà també a millorar la qualitat de l’aire i que les
temperatures no siguin tan altes a l’estiu.
• Seleccionant i reciclant les deixalles per contribuir a reduir els gasos amb efecte d’hivernacle; els seus components orgànics es transformaran en compost, que fertilitzarà
la terra en comptes de contaminar-la.
• Si vivim en zones rurals, recollint la biomassa en lloc de cremar les branques procedents de les podes (aquesta crema allibera CO2 a l’aire, la qual cosa contribueix
a l’efecte d’hivernacle) i reutilizant-la com a compost, pèl·lets, fusta, cel·lulosa per a
fer paper, etc.
• Adoptant pràctiques agrícoles que evitin les llaurades contínues (el permaconreu i
l’agricultura sinèrgica).

Article elaborat amb extractes de la tercera part del manifest Terra Viva.
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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
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Vandana Shiva
DE L’ECOSEGREGACIÓ A LA
DEMOCRÀCIA DE LA TERRA
El text que constitueix aquest testimoni aplega algunes
de les idees centrals de l’escrit de Vandana Shiva titulat
«De l’ecosegregació a la democràcia de la Terra». Va
aportar aquesta reflexió a la iniciativa Biocivilització, o
civilització de la vida, de la qual forma part al costat de
Chico Whitaker i Cándido Grzybowski, entre d’altres.
Biocivilització proposa enfortir un nou paradigma de
convivència planetària l’essència del qual sigui la xarxa de
la vida (és a dir, tots els éssers vius, inclosa la Mare Terra,
interconnectats i interdependents).
1

Avui dia, hem de superar la més estesa i profunda de les segregacions:
l’ecosegregació basada en la il·lusió que els humans estan separats de la natura.

van reemplaçar la diversitat i la complexitat, les «matèries primeres» i la «matèria morta» van
reemplaçar una terra vibrant i en constant renovació i el concepte de terra nullius (terra de
ningú) va reemplaçar el de Mare Terra.
En aquest context de violència, la crida per a fer les paus amb la Terra a través de la democràcia de la Terra passa a ser el moviment basat en l’ecologia, la justícia social i els drets humans
més important dels nostres temps. És una crida a un canvi de paradigma; cal abandonar l’enfocament basat en el concepte de terra nullius per a passar a basar-nos en el de Mare Terra,
l’essència del qual és la xarxa de la vida que acull el planeta.
La democràcia de la Terra consisteix a anar més enllà del desenvolupament econòmic per a
ocupar-nos de la riquesa i el benestar reals, mitjançant la creació d’economies vives. És el
repte d’anar més enllà de la «democràcia del mercat lliure» per a crear la veritable llibertat a
través de democràcies vives. És una invitació a passar de la cultura del consumisme, que ens
fa partícips de la guerra en contra de la Terra, cap a la cultura de la conservació i la compassió, que ens ajudi a fer les paus amb la Terra.

2

CAP A L’ECONOMIA DE LA NATURA CENTRADA EN LA TERRA
CAL FER LES PAUS AMB LA TERRA
Apartheid (la política de segregació racial a Sud-àfrica
i Namíbia)4 significa ‘separació’. El món es va unir al
moviment contra la política de la segregació racial per
anar més enllà del supòsit violent que les persones estan
separades pel seu color. Avui dia, hem de superar la més
estesa i profunda de les segregacions: l’ecosegregació
basada en la il·lusió que els humans estan separats de
la natura, la qual sostenim tant en les nostres ments com
en les nostres vides. Aquesta ecosegregació és una il·
lusió, perquè som part de la natura i de la Terra; no
n’estem separats.
3

La guerra contra la Terra comença en la ment dels
poderosos. Les seves llavors contemporànies van ser
sembrades quan la Terra vivent va ser transformada en
matèria morta per a facilitar la revolució industrial. El
reduccionisme va reemplaçar l’holisme, els monocultius

Campos, S. (comp.) (2015). Construimos biocivilización. Barcelona: Icaria. Diversos autors: Whitaker, Chico; Shiva,
Vandana; Monedero, Juan Carlos; Santana, Pedro; Grybowsky, Cándido; Muñoz, Manuel Ramiro; Azam, Geneviève i
Recio, Alberto.
2 Tots els materials sobre Biocivilització són a www.biocivilizacion.org. Agraïm el text d’aquest testimoni a Sandra
Campos, d’Imago, organitzadors de Biocivilización.
3 https://www.nextnature.net/2013/05/from-eco-apartheid-to-earth-democracy/
4 http://es.wikipedia.org/wiki/Apartheid
1

El primer pas per al canvi de paradigma és redefinir l’economia mitjançant la seva incorporació a la societat i la natura. Cal canviar el PIB i el PNB per altres mesures que ens indiquin que
la riquesa, el benestar i la felicitat autèntics són en un altre lloc. La riquesa deriva d’un estat
o condició de prosperitat, salut i benestar. Aristòtil va distingir entre la crematística (l’art de fer
diners) i l’oikonomia (l’art de viure).5 Tant ecologia com economia deriven d’oikos (‘origen’).
L’economia necessita tornar a casa, a les seves arrels a la terra i en la societat.

leg amb la Terra i tots els seus éssers. Implica
incloure la biodiversitat i altres sistemes de
coneixement (els de les dones, els de les comunitats indígenes i els de les nostres àvies).
L’economia de la natura centrada en el que
és viu comença amb el reconeixement dels
drets de la Mare Terra i, amb això, els drets
de totes les espècies del planeta, inclosa la
humana. L’economia de la natura reconeix
que aquesta és el seu eix fundacional. Reconeix l’economia de subsistència a través de
la qual se satisfan i equilibren les necessitats
humanes (materials, emocionals, psicològiques, culturals i espirituals). I reconeix que
els recursos vitals per a la vida (la biodiversitat, l’aigua, l’aire...) són un bé comú, són
de tots. L’economia de la natura centrada en
la Terra es basa en la recuperació dels béns
comuns i el valor intrínsec de la Terra i totes
les seves espècies.

El canvi radical que al voltant del món estan duent a terme els moviments socials és un canvi
que busca sortir d’un sistema econòmic degradant de la humanitat i la Terra per anar cap a
un sistema centrat en la Terra i en la humanitat, que redueixi la petjada ecològica alhora que
augmenta el benestar. Aquest canvi, que ja està en marxa, duu a l’harmonia amb la natura
i també està sembrant llavors de justícia social i d’equitat (ambdues coses en termes de
compartir els recursos de la Terra i del reconeixement de la feina dedicada a tenir cura del
planeta i les persones). És un canvi que reconeixerà el treball de les dones en relació amb la
subsistència. També reconeixerà la creació de coneixement i la producció de les comunitats
indígenes del Tercer Món. I crearà espai per a les generacions futures. En una economia
que té l’objectiu de maximitzar el benestar, no els guanys, el fet de servir la Terra i la comunitat passa a ser la tasca més important que estem cridats a realitzar. Les activitats que
rejoveneixen la Terra i les comunitats humanes passen a constituir el nucli d’una veritable
economia de la Terra.

La democràcia de
la Terra consisteix a
anar més enllà del
desenvolupament
econòmic per a ocuparnos de la riquesa i
el benestar reals,
mitjançant la creació
d’economies vives.

Fer les paus amb la Terra és un procés que ha de començar en les nostres ments i en la nostra
consciència, per mitjà de canviar les nostres visions del món basades en la guerra amb la natura
per aquelles que reconeixen que som un bri en el teixit de la vida. Això implica un canvi des de
la fragmentació i el reduccionisme cap a la interconnexió i el pensament holístic. Implica passar
de la violència, la violació i la tortura com a modes de coneixement a la no-violència i el dià-

Transcendir l’ecosegregació i l’antropomorfisme i crear la democràcia de la Terra s’ha
convertit en un imperatiu per a la supervivència de l’espècie humana.

5

L’economia de la felicitat (documental). http://www.localfutures.org/programs/the-economics-of-happiness/the-film/
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Un espacio para renovar la Energía Vital, a
través del reencuentro con la naturaleza y
con uno mismo, charlas y talleres de trabajo
corporal, técnicas de reducción de estrés,
autoconomiento y desarrollo personal. Dieta
vegetariana, crudos y ayunos. Excursiones,
piscina. Todo para recuperar la armonía y la
salud, personal y social.

964 76 01 51 · 964 76 06 58 · 646 308 307
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Els Premis Solar 2016, atorgats per EUROSOLAR
(l’Associació Europea per les Energies Renovables)

Convocatòria espanyola [amb menció a l’europea]
Alquimia Natural es una pequeña empresa familiar de
artesanos y alquimistas.
Elaboramos con calidad, experiencia y amor productos
naturales desde 2005.
Nuestros productos también cuentan con la Certificación Bio.
www.alquimianatural.cat
anna.alquimianatural@gmail.com
Valls – 647 058 787

En la seva setzena edició, la secció espanyola d’EUROSOLAR 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 2016 han estat:
a) Premi Solar 2016 per a ciutats, municipis o serveis municipals que han realitzat projectes emblemàtics dins l’àmbit de les
energies d’origen renovable:
A l’Ajuntament d’Arbúcies pel seu projecte d’autogeneració de calor mitjançant una caldera de biomassa de 500 kW,
que proporciona 575.000 kWht, i distribució de calor a través d’una xarxa que cobreix l’ajuntament, el Museu de la Garbella,
la biblioteca, la piscina, l’escola de música i l’escola d’adults. Un exemple d’aprofitament d’una riquesa local (el bosc) per al
proveïment d’un servei (calefacció i aigua calenta) a edificis públics del municipi.
b) Premi Solar 2016 per a empreses industrials i comercials i per a agricultors que utilitzen energies d’origen renovable:
A Sanitas pel seu projecte d’instal·lacions solars FV d’autogeneració d’electricitat verda a vint centres residencials
de gent gran (vint residències, 798,3 kWp, que generen 1.105.673 kWh/any). Un exemple de generació local d’electricitat
neta per a l’ús directe per part d’edificis residencials.
D’altra banda, dins la convocatòria europea del Premi hi ha hagut un guanyador català:
Premi Solar Europeu 2016 per a empreses industrials i comercials i per a agricultors:
A Bodegas Torres (Miguel Torres, SA), pel seu enfocament general de l’ús sostenible de l’energia i dels recursos
naturals en la fabricació del vi.

Bodegas Torres

Ajuntament d’Arbúcies
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LA NOVA ECONOMIA
CIRCULAR

L’economia circular contrasta completament amb
l’enfocament que preval avui cap al sòl, que el
considera una mercaderia, el fa servir i el llença.
Cal considerar que el sòl és la base del retorn.

El sòl, quan és tractat com un recurs renovable, genera una
economia circular. L’economia circular tracta els subproductes
no consumibles com a recursos per a altres processos, la
qual cosa dona lloc a uns cicles infinits. És a dir, s’afavoreix
l’equilibri entre la producció i el consum per mitjà de reciclar
tots els aspectes materials en el temps i en l’espai. I l’economia
circular té moltes altres repercussions...

L’economia circular contrasta completament amb l’enfocament que preval avui cap al sòl, que el considera
una mercaderia, el fa servir i el llença. L’agricultura industrial encaixa dins una economia lineal que depèn de
l’extracció del petroli i de l’ús de substàncies químiques
inorgàniques, cosa que condueix que es generin uns subproductes que, en lloc de ser considerats com a part d’un
cicle natural i ser utilitzats com a tals, són descartats com
a residus inútils. L’agroindústria no alimenta la capacitat
de càrrega del sistema, sinó que s’estima més separar la
producció del consum. Això condueix, inevitablement, a
una acumulació costosa de materials inutilitzats. En canvi,
la nova economia ha de garantir que el consum no superi
els nivells de producció i que els subproductes inutilitzats
no superin la capacitat del sistema de processar-los.
En la nova economia circular, cal considerar que el sòl
és la base del retorn. És el sòl el que proveeix l’entorn
físic per al desenvolupament de microorganismes vivents
i el que genera una «biovàlua» (en lloc d’una plusvàlua)
en transformar els materials no utilitzats en substàncies nutritives capaces d’autoregenerar-se. Mentre que
l’agricultura ecològica organitza els processos productius en funció de la recuperació de la fertilitat del sòl
i restitueix els productes orgànics inutilitzats a la terra,
l’agricultura industrial promou l’explotació de matèries i
persones. Aquesta explotació constitueix el preàmbul del

seu propi col·lapse. Així doncs, l’economia lineal és violenta, mentre que
l’economia circular és pacífica i promou la cooperació i la integració.

L’ACTIVITAT FINANCERA
L’actual model dominant afavoreix les
desigualtats i una separació creixent
entre les finances, l’economia i la natura dins d’un enfocament estàndard.
En canvi, el nou model que cal aplicar
promourà una «biodiversitat econòmica» al costat de la biodiversitat natural:
els diversos mercats i sistemes financers
hauran de respondre i adaptar-se als
requisits dels ritmes i cicles naturals i a
les activitats humanes; no a l’inrevés. Les
finances i l’economia han de tornar a ser
instruments que estiguin al servei de la
societat com un tot, en lloc d’acabar en
si mateixes. En aquest context, el sòl és i
ha de ser considerat un bé comú i, com
a tal, no pot formar part dels processos
financers que tenen l’únic objectiu d’extreure’n el major rendiment possible.

L’assoliment d’aquest canvi no depèn de qüestions tècniques, sinó de
la voluntat política. D’una banda,
hi ha diverses propostes que han
avançat els darrers anys: una taxa
sobre les transaccions financeres, la
separació entre la banca comercial
i la d’inversió, la prohibició de l’ús
especulatiu dels derivats (especialment, les mercaderies i les matèries primeres), etc. D’altra banda, les
finances ètiques i alternatives estan
mostrant que un model financer
completament diferent no és una
utopia sinó una possibilitat concreta, un camí que ja han triat desenes
de milions de persones. Les finances
poden passar de ser un problema
(potser el més gran de tots) a formar
part de la solució.

EL COMERÇ
A la nova economia circular li correspon un model comercial en què les regles vinguin dictades per les necessitats

de la natura i la societat, no pel guany.
Aquest model ha de promoure la producció local i reduir el transport. I, sobretot, no necessitem un sol mercat,
sinó diversos, i cadascun d’ells ha de
poder tenir les seves regles i particularitats. Es tracta d’un sistema de cercles concèntrics que a partir del primer nivell (el nivell «quilòmetre zero»,
el del mercat local) s’estengui després
a l’àmbit regional, i així successivament. Un enfocament com aquest no
nega l’existència del comerç a escala internacional, però contempla el
comerç global des d’una altra perspectiva. Considera que el comerç és
anàleg a la biodiversitat, en lloc de
ser un conjunt d’acords totalitzadors
que tenen la finalitat que els més forts
aconsegueixin el màxim de guanys.
Com ja han demostrat les finances
ètiques, un model financer radicalment diferent és factible. Per exemple,
durant dècades, el comerç just ha representat una alternativa als mecanismes actualment dominants.

En el nou model, la col·laboració
substitueix la competència. Els aspectes financers i econòmics esdevenen
part d’una discussió més àmplia sobre el desenvolupament de les comunitats locals de conformitat amb les
qüestions ambientals, la solidaritat i
la creació d’unes relacions duradores.
L’enfocament reduccionista en què els
aspectes econòmics i financers són els
únics a prendre en consideració és
substituït per un sistema holístic en què
els factors naturals, ambientals, culturals i socials tornen a ser al centre de
l’escenari quan es parla de l’essència i
el paper del comerç.

LA LEGALITAT
Les activitats lligades al sòl són seguides molt atentament pel crim organitzat, motiu pel qual podem parlar
d’agromàfia, la qual podem trobar en
aquests àmbits: la transformació, la
distribució i el camuflatge de productes alimentaris, la producció agrícola,
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àmbits personal, familiar, col·lectiu, comunal i cooperatiu. El nou model estarà basat en baixes inversions financeres
i baixos rèdits financers, però en altes
inversions en capacitats i coneixements,
a fi de crear una alternativa tant a la
dependència respecte del mercat com
a l’escassetat imposada. Els rendiments
seran alts en termes de benestar i seguretat, tant ecològics com socials.

La nova economia ha de
garantir que el consum
no superi els nivells
de producció i que els
subproductes inutilitzats
no superin la capacitat del
sistema de processar-los.
la construcció i el moviment de la terra, la gestió de les deixalles i l’explotació de treballadors immigrants.
D’aquesta manera, el sòl és sotmès
a les activitats rapinyaires de les organitzacions criminals. Les organitzacions de la societat civil hi responen
amb coratge promovent accions com
la recuperació i la reutilització de béns
confiscats a la màfia, la denúncia de la
corrupció i la lluita contra aquesta, activitats contra la usura i l’educació en
la legalitat democràtica. Amb aquestes finalitats, les organitzacions socials
col·laboren amb les administracions
públiques, les institucions nacionals
pertinents, la magistratura i la policia.

REDEFINIR EL TREBALL I
ALLIBERAR POSSIBILITATS
CREATIVES PER ALS JOVES
La renovació de la terra, la renovació
i la creació d’un treball significatiu,
la defensa del dret a la terra i als recursos i el dret a tenir feina i comptar
amb un mitjà de vida té, tot plegat,
unes arrels comunes en la nova economia circular. La crisi de l’atur és un
aspecte important de la crisi generada
per l’economia basada en l’extracció i
l’explotació.

LES CIUTATS

El treball creatiu és essencial perquè
aporta significat, satisfacció i benestar
a la persona. És un dret innat per a tot
ésser humà. Tanmateix, molts joves treballen en condicions d’inseguretat o explotació o no tenen cap mena de feina.
La nova economia es basa en la reivindicació del dret al treball creatiu, el
qual és essencial per a treballar amb la
terra, per a recuperar-la, per a produir
aliments, per a crear noves economies.
En la nova economia, el treball es
basa en cicles productius tancats: és
una economia circular que porta cap a
l’autosubsistència i la renovació del sòl,
de la biodiversitat, de l’aigua. Aquesta
economia reconeix el treball de les dones i es basa en un treball integrat, no
fragmentat, que abasta tota la cadena
(la sembra, la collita, la venda). El producte va del productor al consumidor,
sense la presència d’intermediaris (o
amb la presència de molt pocs). Això
duu a una desvinculació creixent respecte al mercat global controlat per les
empreses transnacionals; s’avança cap
a la producció local de llavors, llana,
fusta, fertilitzants naturals, etc., fins a
cobrir totes les necessitats humanes. La
nova economia inclou l’economia de la
cura (la cura del sòl i de la comunitat).
Això portarà a una autoorganització i
autogestió directa i independent en els

És urgent afavorir una aliança entre la
ciutat i el camp amb la finalitat última
de superar l’explotació capitalista de la
primera sobre el segon. L’aliança entre
ciutadans i camperols implica vendes
directes i la difusió d’habilitats agrícoles a les ciutats, i té com a primera
conseqüència una mena d’«educació
sobre el sòl» en què s’acaba amb la
idea que construir sigui un acte civilitzat: és un acte bàrbar quan es duu
a terme sobre terrenys fèrtils. Un canvi
d’aquesta envergadura de la polaritat
metropolitana està associat amb la repoblació dels camps i la reconfiguració dels assentaments rurals.
La restitució de la dignitat als hàbitats
rurals i una forma diferent d’urbanització al camp requereixen que s’asseguri
i es promogui l’accés de les poblacions rurals a serveis i equipaments, als
avantatges de la urbanització (aigua,
sanitat, educació, etc.) i, al mateix
temps, s’incentivi la formació de cultures autònomes. El model gandhià
d’una comunitat rural autònoma i interdependent es combina aquí amb el
model policèntric de la «ciutat de ciutats» que molts assenyalen com la resposta al desenvolupament urbanístic
descontrolat capaç de redissenyar les
metròpolis.
Una federació de centres de dimensions entre petites i mitjanes, efectivament, redueix els consums generats
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LA NOVA DEMOCRÀCIA
Un dels reptes que afronta la humanitat és la necessitat que els ciutadans se sentin autoritzats a canviar
el sistema polític dominant i el model econòmic basat en l’explotació que amenaça el nostre futur i la
supervivència del planeta. Necessitem una democràcia autèntica, que vagi més enllà de l’antropocentrisme;
una democràcia de la vida sencera: de les plantes, dels animals, de les persones i de tota forma de vida.

pels grans desplaçaments metropolitans; la proximitat dels centres polítics
augmenta la participació dels ciutadans; un front urbà limitat afavoreix
l’osmosi entre la ciutat i el camp. La
ubicació de múltiples centres als territoris rescata els teixits urbans degradats, generats en contraposició a les
«ciutadelles de comandament», i redistribueix el poder econòmic i polític, la
qual cosa té el potencial d’afavorir la
democràcia.

DE CONSUMIDORS A
CIUTADANS
Evolucionar per passar de ser consumidors a ser habitants de la terra conscients, de ser clients a «ciutadans del
sòl», es correspon completament amb
el canvi del paradigma econòmic lineal al circular.
L’agricultura, sector que implica tants
aspectes de la vida, esdevé central
en el progrés civil que ens transforma de consumidors en ciutadans del
planeta. La nova visió, que ensenya
com rescatar el sòl per incloure’l dins
d’una economia circular, canviarà
radicalment l’actitud de les persones
tant pel que fa al fet de viure a la ciutat com pel que fa a la satisfacció de
les seves necessitats.

1

Global Soil Week. Soil Atlas, 2015.

És necessari i urgent que es produeixi el salt del model del consum global a l’autoproducció no violenta; i
el principi de producció, la protecció
dels treballadors, la remuneració justa, els productes i les formes de processament naturals, la informació i la
transparència són essencials en aquest
sentit. La transparència a les etiquetes
pel que fa als mètodes de producció,
a l’origen de les matèries primeres, als
ingredients i a la repartició dels costos garanteix uns efectes positius sobre
la qualitat dels aliments i la salut del
comprador, i evita l’ús de mà d’obra
infantil.

L’ACAPARAMENT DE TERRES
VIRTUAL I LA PETJADA
ECOLÒGICA
Tot el que consumim ve de la terra; per
tant, tot producte que utilitzem deixa
una petjada ecològica. Quan els béns
són intercanviats entre els països, té
lloc un consum de «terra virtual».
Per exemple, segons un estudi del
professor Harald von Witzke, la Unió
Europea té drets indirectes sobre trenta-cinc milions d’hectàrees de terreny
cultivable més enllà de les seves fronteres per garantir-se l’aprovisionament
alimentari. Es calcula que la seva pet-

La nova economia es
basa en la reivindicació
del dret al treball
creatiu, el qual és
essencial per a treballar
amb la terra, per a
recuperar-la, per a
produir aliments, per a
crear noves economies.
jada ecològica és de sis-cents quaranta milions d’hectàrees l’any, una
àrea equivalent a una vegada i mitja
l’extensió dels vint-i-vuit països que
la integren. Cada ciutadà de la Unió
Europea consumeix 1,3 hectàrees de
terra l’any, quantitat que és sis vegades
superior a la que consumeixen, de mitjana, els habitants de Bangla Desh.1 El
consum irresponsable està contribuint
així a un «acaparament de terres virtual». És aquesta la raó per la qual hem
de transformar-nos de consumidors en
ciutadans conscients.
Article elaborat amb extractes de la
quarta part del manifest Terra Viva.

LA PARTICIPACIÓ ÉS ESSENCIAL
EN LA NOVA DEMOCRÀCIA
Estem assistint, en nom de l’austeritat i del
creixement, al desmantellament de la llibertat de la natura i de la cultura, a l’anul·lació
i el desmembrament de totes les evolucions
ecològiques i de totes les històries multiformes que han teixit la xarxa de la vida i les
condicions de la nostra humanitat.
El concepte mecanicista, atomitzat, de la llibertat es basa en el supòsit que la meva llibertat
acaba quan comença la teva. Això condueix a
la lògica de l’exclusió, del domini i de la violència. En la nova democràcia, la meva llibertat
comença exactament quan comença la teva, i
inclou la llibertat de la terra i la de tothom.
La nova democràcia va més enllà dels éssers
humans. Va més enllà de la representació,

La nova democràcia es
basa en el principi de la
diversitat; la diversitat
de totes les formes de
vida, de totes les cultures
i de la participació a
totes les escales.

per abraçar la vida de cada dia i les persones ordinàries. Aquesta nova democràcia
s’ha convertit en un imperatiu per a la supervivència, tant pel que fa a la democràcia i la
llibertat de les persones com pel que fa a la
vida sobre la Terra.

LA DIVERSITAT ÉS ESSENCIAL EN
LA NOVA DEMOCRÀCIA
La nova democràcia no és la llibertat de
dominar sobre les bases d’una cultura dominant, sinó la llibertat articulada com la
pluralitat de les cultures. La nova democràcia es basa en el principi de la diversitat;
la diversitat de totes les formes de vida, de
totes les cultures i de la participació a totes
les escales, des de l’àmbit local fins al nacional i el global.
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SERVEIS

La nova democràcia sobreentén
que la sobirania i la llibertat són
intrínseques a la comunitat i els
béns comuns.

LA DESCENTRALITZACIÓ ÉS ESSENCIAL EN LA NOVA DEMOCRÀCIA

CURS DE DISSENY DE PERMACULTURA (CDP)
Del 25 d’agost al 6 de setembre de 2017
Aquest curs ofereix el currículum permacultural bàsic, de 72 hores, reconegut internacionalment.
Addicionalment, s’enfoca en la permacultura social, les eines per a l’organització i l’esperit.
El CDP és un curs intensiu que combina la teoria amb l’aprenentatge pràctic, el qual permet
als participants obtenir el Certificat de Disseny de Permacultura. (Aquest certificat avala que
es disposa de la base pertinent per a poder realitzar futurs treballs i estudis en matèria de
permacultura i és un prerequisit per a obtenir el Diploma en Disseny de Permacultura.) Els
participants aprendran els principis i les tècniques del disseny permacultural.
Facilitadors:
Starhawk, autora, activista, dissenyadora permacultural i una de les veus més respectades de l’espiritualitat basada
en la terra. Ha viscut i treballat en entorns cooperatius durant trenta anys. És autora de dotze llibres.
Alfred Decker, implicat des de 1998 en projectes permaculturals i moviments i projectes socials per Europa i Amèrica.
És el fundador de la consultoria 12 Principles Permaculture Design i està enfocat en facilitar formacions en matèria
de permacultura.
El curs s’ofereix en anglès amb traducció al francès.
Organitza: 12 Principles Permaculture Design & Permaterra.
Lloc del curs: Mas Alavall (Céret, Pirineus catalans).
POSSIBILITATS DE FINANÇAMENT.
Més informació i inscripcions al web: https://www.permaterra.fr/permaculture-design-course-starhawk-and-alfred-decker

El terme swaraj era emprat per Gandhi per descriure l’autonomia i l’autoorganització de les
persones i de les comunitats; el seu autogovern. És l’expressió més alta de la sobirania popular.
Les peticions d’autogovern i d’autodeterminació estan creixent arreu.
Per exemple, a l’Índia ha estat promulgada una llei sobre l’autogovern indígena (PESA) que
reconeix el dret a l’autogovern de les comunitats locals indígenes; també s’ha promulgat la Llei
sobre els drets dels boscos.
A Europa, les comunitats i les regions que s’han declarat «lliures de transgènics» han exercit un
contrapoder respecte al poder de les empreses transnacionals. I l’any 2014, quan la Comissió
Europea va provar de fer passar una llei que centralitzava a Brussel·les el dret de registrar les
llavors, cosa que hauria convertit en il·legals la diversitat i les varietats locals, els moviments i el
Parlament Europeu van complir amb el deure de protegir la diversitat i el dret dels agricultors de
conservar, utilitzar i intercanviar les llavors de varietats locals pol·linitzades al camp.
Als Estats Units, diverses comunitats s’estan declarant «zones lliures de fracking» per protegir les
seves terres i les seves aigües. I algunes comunitats de Hawaii s’estan organitzant sobre la base
del principi d’autodeterminació en resposta a la fumigació amb pesticides i la plantació de transgènics per part d’empreses transnacionals.
El principi de subsidiarietat, que es basa en el reconeixement que les decisions s’han de prendre
al nivell més baix possible, és una expressió de la democràcia descentralitzada.

LA COMUNITAT I ELS BÉNS COMUNS COM A FONAMENT DE LA NOVA
DEMOCRÀCIA
Les comunitats plasmen els béns comuns. Aquests són l’esfera de la vida que recau sota l’autogovern de les comunitats locals. No són governats pel mercat ni pels estats. Els estats poden, com a
o molt, reconèixer els drets de les comunitats locals, però no prohibir la llibertat de les comunitats
d’autogovernar els béns comuns.
La nova democràcia sobreentén que la sobirania i la llibertat són intrínseques a la comunitat i els béns comuns: la nostra sobirania sobre la terra, sobre el sòl i sobre les llavors

són la nostra llibertat de treballar, crear i
donar aliment. Les llavors i la biodiversitat
són el bé comú suprem. La nova democràcia implica també veure’s lliure de danys
potencials per mitjà de reglaments nacionals i internacionals sobre la bioseguretat i
la prevenció de la biopirateria.

ELS DRETS DE LA TERRA I DEL SÒL
SÓN FONAMENTALS EN LA NOVA
DEMOCRÀCIA
El futur de la humanitat estarà determinat
per la manera en què cuidem el sòl i la
terra. El benestar del sòl dona forma a la
riquesa i al benestar de la societat. Una
relació insostenible i violenta amb la terra
genera violència dins la societat. Haver reduït la natura a un conjunt de recursos per
a explotar en nom del creixement econòmic i no haver avaluat els costos de l’economia extractiva ha dut la humanitat a la
vora de l’abisme.
La nova democràcia reconeix la Terra i com
en depenem; es tracta de ser conscients
d’aquest fet i estar agraïts. Els drets humans
es desprenen del nostre deure de protegir el
sòl i la Terra.

Article elaborat amb extractes de la cinquena
part del manifest Terra Viva.
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Com ens inf lueix l’energia subtil?
Tant les tradicions orientals o metafísiques com la ciència més estricta
afirmen que som energia. Així com l’ull humà només pot veure una part de
l’espectre total de la llum (no veiem els raigs infrarojos ni els ultraviolats, ni
d’altres), hi ha un espectre d’energies més subtils que la del cos dens, que
formen part del que som i que ens afecten en diversos àmbits.

El nostre cos físic està immers en una estructura de matèria etèria, o bioplasma, que està constituïda per canals a través dels
quals circula l’energia subtil que vitalitza i sosté el cos i els seus
òrgans. En aquests canals hi ha també els centres energètics o
txakres que absorbeixen, distribueixen i digereixen l’energia amb
la qual funcionem. Aquest sistema funciona de manera intel·
ligent i respon a lleis naturals, com ara la tendència a l’homeòstasi; per això, requereix d’una quantitat d’energia adequada i
de bona qualitat. Si l’energia està neta, és suficient i flueix sense
obstacles en els diversos àmbits que ens constitueixen (el físic i
energètic, l’emocional, el mental i l’espiritual) gaudirem de benestar, mentre que si es produeix un desequilibri per excessos,
dèficits o bloquejos, això pot donar lloc a malalties i problemes
físics o psicològics.

Som un interessant sistema receptor
i emissor que està en interacció amb
totes les energies que hi ha al voltant
nostre, ja que vivim en un oceà
compost per energies.
Entre les energies que afecten aquest sistema hi ha les de caràcter
més dens, per exemple les que ens aporta l’alimentació o el prana que respirem, i les de tipus més subtil. Formen part d’aquest
darrer grup les emocions i els pensaments, que constitueixen el
que podem anomenar energies psíquiques (que venen a ser «paquets» d’energia que contenen informació). Aquestes s’instal·len
en certes dimensions d’un determinat txakra (els txakres també
fan una funció com a filtres) i, mentre romanguin en aquell lloc,
mantindran l’emoció, la idea o el programa. Imagineu el que

passa amb la por, l’estrès, un trauma o una
dependència que estiguin «instal·lats» allà:
quan entra energia, «toca» aquesta informació, de manera que la percepció de la
persona es veu afectada; i, per tant, també
es veuen afectats la seva resposta i el seu
comportament.
A més de l’energia pròpia, hi ha l’energia
que circula per la Terra; i els espais també
inclouen o mobilitzen energies que tenen
unes qualitats específiques. Per això hi ha
ambients que percebem com a agradables
i altres els sentim tan pesats que fins i tot
poden fer que emmalaltim (pot ser el cas
d’una oficina en què hi hagi molt d’estrès o
la sala d’urgències d’un hospital).
En la pràctica, som un interessant sistema
receptor i emissor que està en interacció
amb totes les energies que hi ha al voltant
nostre, ja que vivim en un oceà compost
per energies, que van des de les més denses fins a les més subtils, des de les més
harmòniques fins a les més inharmòniques.
Si desitgem gaudir de benestar, resulta fonamental que entenguem aquest món subtil, que fins fa poc desconeixíem o no teníem en compte, i que aprenguem a mantenir
la nostra energia neta, forta i en equilibri,
amb la qual cosa evitarem en gran mesura
patir congestions, debilitaments o la influència de vibracions que ens puguin afectar
negativament.
Ana María Vargas
Psicòloga i instructora de Sanació Prànica
www.IPHE.es

METALLS PESANTS

Com treure'ls de l'organisme?
Dia rere dia estem exposats a la contaminació per metalls pesants. Per molt que tractem
d’evitar-los, arriben a nosaltres mercuri, plom, alumini, cadmi... a través de l’aire que
respirem i els aliments que ingerim; també es posen sobre la nostra pell.

L’atmosfera, el sòl, l’aigua i els productes
que conreem acumulen partícules tòxiques
procedents de la indústria, la combustió dels
vehicles, els aerosols, els pesticides... No
oblidem tampoc la contaminació (principalment per mercuri) del mar, que es concentra sobretot en el peix i el marisc de grans
dimensions (la tonyina, el peix espasa, el
tauró...). Altres fonts de contaminació per
metalls tòxics són el tabac, els medicaments,
els estris de cuina i els productes d’higiene
personal i cosmètica (cremes, fotoprotectors,
desodorants...). Aquestes partícules tòxiques entren al nostre cos per mitjà de la
respiració i l’alimentació, o quan entren
en contacte amb la nostra pell. Al nostre organisme li costa molt eliminar-les,
de manera que s’hi van acumulant. Diversos
estudis conclouen que aquesta intoxicació
està darrere de malalties que poden afectar
el fetge, el ronyó o les vies respiratòries, i pot
derivar en problemes de tiroides, trastorns
neurològics o problemes d’aprenentatge,
entre d’altres.
El principal mecanisme d’eliminació dels
metalls pesants és la quelació. L’administració de substàncies amb capacitat d’unirse als metalls pesants té com a resultat
l’obtenció de compostos menys tòxics i més
fàcils d’eliminar. La natura pot ser una
font important de molècules que duen
a terme aquesta activitat, la qual es pot
reforçar amb l’administració de substàncies antioxidants:
• Coriandre (Coriandrum sativum): té
un fort potencial antioxidant i quelant, especialment pel que fa al mercuri, el plom
i l’alumini. També conté una gran quantitat
de vitamines, sobretot la A i la K.

• Clorofil·la: té propietats desintoxicants i
anticancerígenes, però en aquest cas resulta especialment interessant per la seva capacitat quelant en relació amb els metalls
pesants.
• Clorel·la (Chlorella pyrenoidosa): és
una alga molt rica en clorofil·la. És un superaliment molt interessant per les seves propietats nutritives, però a més estimula l’excreció fecal i urinària del cadmi.
• Seleni: si bé té efectes tòxics si se’n prenen
dosis altes (superiors a 400 μg per ingesta),
també és un oligoelement necessari per a
la vida. La RDA en recomana una ingesta
diària de 55 μg en el cas de les dones i de
70 μg en el cas dels homes, ja que, entre altres beneficis que presenta, realitza una important funció antioxidant. A causa de l’alta
afinitat que té pel mercuri pot evitar-ne els
efectes tòxics.
També és important canviar els hàbits de
vida per tal de limitar l’exposició als metalls pesants: consumeix fruites, verdures i

cereals procedents de conreu ecològic. Evita fer exercici físic en llocs on hi hagi molt
de trànsit. Opta per cremes i cosmètics bio
i pels tints naturals per al cabell, i evita els
desodorants que continguin alumini. Protegeix-te quan utilitzis productes de neteja
i pintures. Evita les amalgames dentals (els
empastaments de color de plata), perquè
contenen mercuri.
La dieta també pot ajudar-te a netejar el
cos. Pots incloure-hi:
• BRÒQUIL: ajuda a estimular el procés
depuratiu del cos i, per tant, a eliminar els
tòxics. Opta, preferentment, per cuinar-lo al
vapor.
• ALL: és un antioxidant potent. A més, és
un antibiòtic natural i també contribueix que
augmentin les nostres defenses.
• POMA: juntament amb altres fruites, com
les peres i les aranges, conté nivells elevats
de pectina, un quelant natural.
• VITAMINA C: ajuda el sistema immunològic a eliminar els tòxics.
Departament Mèdic de Soria Natural
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ECOLOGIA I ESPIRITUALITAT
Segons els pobles i les tradicions indígenes, a l’origen de les múltiples crisis que estem afrontant
actualment com a humanitat hi ha un problema de tipus espiritual. Per tant, només des de l’àmbit de
l’espiritualitat podrem arribar a trobar solucions vertaderes i duradores.
En l’actualitat vivim, com a humanitat, un
moment clau en la nostra història i la del
planeta. El ritme a què tenen lloc la desforestació, l’extinció d’espècies i la contaminació ha arribat a un punt gairebé insostenible i proper al no retorn. Dins d’aquesta
situació de crisi ens agrada enganyar-nos
pensant que només reciclant, passant-nos a les energies d’origen renovable, reduint el ritme econòmic o menjant productes ecològics solucionarem el
problema. No som conscients que aquest
té unes arrels estructurals molt més profundes, que són els fonaments mateixos de la
nostra cultura i la nostra manera de pensar.
Segons les tradicions indígenes (aquelles
que continuen connectades amb la Mare
Terra), el problema actual és de tipus espiritual: és la desconnexió essencial que
patim respecte de la Mare Terra i del nostre ecosistema i el fet que no percebem la
bellesa i el caràcter sagrat de cada ésser viu,
vall, muntanya i riu. És el fet que creiem que
tenim el dret de prendre el que vulguem sense
respectar l’equilibri natural (rta en sànscrit) ni
els drets de la Mare Terra ni els de la resta
d’habitants d’aquest planeta.
Si el problema de fons és espiritual, la
solució també ha de ser-ho: consisteix a
reconnectar amb el nostre cos, amb el
nostre sentir, amb la nostra empatia i la
nostra compassió. Consisteix a passar d’un
punt de vista antropocèntric (en què l’ésser
humà és el centre i es creu amb dret a tot) a
un de sistèmic, en què l’ésser humà es percep
com un organisme connectat, com una part
interdependent d’un sistema més gran que
té les seves pròpies regles homeostàtiques.
Aquest organisme és la Mare Terra, la qual,
al seu torn, forma part d’un organisme més
gran, que és el sistema solar, el qual forma
part de la via làctia i de l’univers.
És a dir, segons els pobles i les tradicions
indígenes, la solució consisteix a adoptar

La gran
alliberació
Mindfulness i
heartfulness

Cote Romero (ed.) i
J. V. Barcia Magaz (ed.)

La «gran alliberació» té a veure amb transcendir l’ego i viure la teva
identitat genuïna, buida de judicis, pensaments i sentiments innecessaris. Per a arribar a aquest estat es necessita la consciència plena,
mindful i heartful.

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.

L’autora il·lustra la qüestió amb sorprenent claredat i una no
menys inusual sinceritat: destapant la seva intimitat espiritual i els
ponts entre la seva creativitat artística, la seva vivència meditativa i la
indagació apreciativa.

Si bé és cert que cada cultura té els seus punts a favor i els seus punts en contra, potser és
hora que, com a humanitat, aprenguem de la visió d’aquells que van conviure en harmonia
amb els seus ecosistemes durant incomptables generacions. És possible que siguin els pobles indígenes i les cosmovisions integratives (entre les quals s’inclou el ioga) els que
tinguin la clau que ens permeti obrir-nos al repte evolutiu que se’ns està plantejant
com a humanitat i evitar el col·lapse (social, econòmic, ecològic i pel que fa a la supervivència) que s’està dibuixant a l’horitzó.
Namaste: saludo, honro i reconec l’esperit dins teu.
Patricio Moralo
Director de l’Escola Yoga Inbound - www.yogainbound.es
Docent de la UDSA (Universidad de Sabiduría Ancestral)

Per un nou model
energètic sostenible,
democràtic i ciutadà

De Miriam Subirana,
Ed. Kairós, Barcelona 2015

Miriam Subirana ens alerta del perill d’utilitzar el mindfulness
com una mera tècnica de concentració, allunyada dels seus
orígens ètics. Per això, planteja combinar-lo amb el heartfulness, que no és ja la pràctica de l’atenció, sinó el fet de viure en
consciència plena, connectat, des d’un cor generós, compassiu, respectuós, despert, obert i conscient; i ens convida a entreteixir-lo amb
la pràctica de la «indagació apreciativa», que ens impel·leix a cultivar
relacions plenes i crear institucions positives que incideixin en el món.

un canvi de perspectiva espiritual. En comptes de veure’ns com éssers aïllats cal que ens
obrim a l’amor, a la compassió i a la consciència a fi de trobar quin és el nostre punt d’unió
amb l’ordre de l’univers. Segons aquests pobles i tradicions, aquesta és la llavor que farà
que tots els nostres esforços socials i científics fructifiquin de la manera adequada. Així, segons ells, podrem trobar la unió entre els humans i podrem cooperar amb els altres regnes
de la natura: el mineral, el vegetal, l’animal i el dèvic.

Alta tensión

Ens exposa també com cada camí espiritual i religiós ofereix uns principis, uns manaments o unes disciplines per ajudar la persona que
busca ser més persona, que busca trobar sentit a la seva existència
i a la seva manera de fer i que vol viure estats de consciència més
plens a mantenir-se en el camí, a no desviar-se i a seguir un sender
beneficiós per a ella i per al món. Independentment de les creences religioses de cadascú, hi ha uns principis universals que,
quan els vivim i els respectem, fan que enaltim la vida; en
canvi, quan ens n’allunyem, fomentem la tensió, l’aversió i la destrucció. Alguns d’aquests principis son: interconnexió i interdependència;
respecte; la regla d’or; apreciar; acceptar; ser generós; no matar; no
crear patiment ni explotació; no robar; ser conscients de per a què
serveixen els nostres diners; exercir un consum responsable i conscient; i no mentir, entre d’altres.
Miriam Subirana és doctora en belles arts per la Universitat de Barcelona, artista, coach, professora i directora de YesOuiSi (Espai Internacional de Creativitat, Espiritualitat i Coaching) i fundadora d’IDeIA
(Institut Diàlegs i Indagació Apreciativa). Imparteix tallers i conferències arreu del món i és autora, entre altres títols, d’El poder de nuestra
presencia, Indagación apreciativa i Serenidad mental.

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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40.000 GRÀCIES!
L’independentisme ha tornat a demostrar, a les vuit del
matí d’un dia laborable, que és la principal força social
d’aquest país i que té capacitat per a marcar l’agenda
de la política i els mitjans de comunicació no només
de Barcelona o Madrid, sinó de tot Europa. El suflé no
baixa, sinó que s’acosta ràpidament al moment de la
ruptura. La fotografia d’Artur Mas, Joana Ortega i Irene
Rigau des de la porta del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya (TSJC), tots tres amb la mà al cor, ja són
una icona més del trajecte que acosta la societat catalana a la seva emancipació d’un règim que en nega
l’existència política.
El passeig de Lluís Companys de Barcelona va ser
l’escenari on més de 40.000 persones es van aplegar, el matí del dia 6 de febrer d’enguany, per donar suport a Artur Mas, Joana Ortega i Irene Rigau,
acusats d’haver organitzat el 9-N. Persones vingudes
de tots els punts del territori van desafiar l’hora i el fred
per mostrar que aquest dia ens jutjaven a tots els demòcrates. L’actual Govern i membres de l’anterior van
caminar des de la plaça de Sant Jaume fins a la seu del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya passant per
sota de l’Arc de Triomf, on hi havia una pancarta gegant
amb el lema «Love Democracy».
Sis observadors internacionals i més de cent periodistes
internacionals acreditats i amb connexions en directe
a televisions d’arreu del planeta van donar el tret de
sortida a un nou estadi del procés d’independència de
Catalunya, en internacionalitzar la denúncia de la judicialització de la política per part de l’Estat espanyol.
(Font: assemblea.cat)

ÒMNIUM REP UN AVÍS
D’EMBARGAMENT PER VALOR DE
240.000 EUROS
Òmnium Cultural ha estat informada que es farà efectiva
la sanció de 240.000 euros imposada per l’Agencia de
Protección de Datos (APD) arran de la denúncia sobre
l’ús de dades personals durant la gigaenquesta que es va
fer abans del 9N. La sanció per l’ús de les dades és de
200.000 euros als quals se suma un recàrrec de 40.000
euros per no haver fet efectiu el pagament. L’entitat es
nega a pagar aquesta sanció, que qualifica d’atac
polític desproporcionat. És per això que Òmnium manté el recurs iniciat a l’Audiencia Nacional i sobre el qual
encara no hi ha sentència ferma.

Òmnium Cultural considera que la multa per la gigaenquesta no té cap fonament i únicament persegueix desprestigiar i perjudicar financerament
i jurídicament les entitats que estan al capdavant
del procés sobiranista. L’entitat presidida per Jordi
Cuixart sosté que, davant la impossibilitat d’inhabilitar
la societat civil, l’Estat pretén embargar Òmnium Cultural amb l’únic objectiu de frenar el procés democràtic que viu Catalunya.
En aquest sentit, Òmnium recorda que l’entitat ja va ser
il·legalitzada i clausurada durant el franquisme entre els
anys 1963 i 1967. Cap d’aquests atacs no ha pogut dinamitar una entitat que avui treballa per als grans consensos de país, és referent en la cultura i la defensa de
la llengua catalana i és més forta i viva que mai, amb
més de 63.000 socis i trenta-tres seus arreu del territori.
(Font: www.omnium.cat)

AGENDA
XIX FÒRUM DE L’ENERGIA SOSTENIBLE

Aquest fòrum és un espai de diàleg i concertació entre els diversos actors en el camp de l’energia. El tema d’enguany és: «Tecnologia,
legislació i finançament per a una il·luminació exterior de qualitat, sana i eficient».
El dia 26 d’abril de 2017, de 8.30 a 13.30 h, a la Sala Cotxeres del Palau Robert (passeig de Gràcia, 107, Barcelona). La inscripció és
gratuïta però les places són limitades. Organitza: Ecoserveis i BarnaGEL (Barcelona Grup Local d’Energia). La jornada es pot seguir per
Twitter i es podran veure els vídeos després de l’esdeveniment. (Més informació a la pàgina 12).

XXXI CONFERÈNCIA CATALANA PER UN FUTUR SENSE NUCLEARS I ENERGÈTICAMENT SOSTENIBLE

El tema d’enguany és «Democràcia energÈTICA: la Energiewende alemanya cap a les renovables».
El dia 26 d’abril de 2017, de 17.30 a 21.00 h, a la Sala Cotxeres del Palau Robert (passeig de Gràcia, 107, Barcelona). Entrada lliure.
Organitza: Grup de Científics i Tècnics per un Futur No Nuclear (GCTPFNN). (Més informació a la pàgina 12).

VIURE DE L’AIRE DEL CEL - Una oportunitat per a fer les paus amb el planeta

El projecte Viure de l’Aire del Cel consisteix en la instal·lació d’un aerogenerador de 2.350 kW de potència a Pujalt (Alta Anoia). L’objectiu
principal del projecte és generar electricitat neta i «verda» tot fent possible la solidaritat entre les persones que viuen a zones urbanes i les
que viuen a zones rurals. El cost d’instal·lació i posada en funcionament es cobreix amb la participació de la gent (accionariat popular). Et
pots informar més sobre aquest projecte al web www.viuredelaire.cat

XXVIII CONFERÈNCIA ANUAL BIONEERS

MÉS DE 160.000 PERSONES
ASSISTEIXEN A LA
MANIFESTACIÓ DE «VOLEM
ACOLLIR» A BARCELONA
La plataforma Casa Nostra, Casa Vostra, que va convocar la manifestació «Volem acollir» que el dissabte
18 de febrer va omplir amb una «marea blava» el centre de Barcelona, va estimar en 500.000 persones el
nombre de participants.
El secretari d’Igualtat de la Generalitat, Oriol Amorós,
va defensar que és «una obligació dels estats democràtics» atendre els refugiats i va emplaçar l’Estat espanyol a complir els seus compromisos sobre aquest
tema. Sobre la manifestació, Amorós va dir: «Crec que
és la manifestació més gran que hi ha hagut mai a
Europa. Crec que era Berlín i ara Barcelona ha passat
davant, però no és una competició.»
Els coordinadors de Casa Nostra, Casa Vostra es
van congratular d’haver organitzat la manifestació més multitudinària pels drets dels refugiats.
Ruben Wagensberg, un dels coordinadors, va fer una
crida conjunta a la societat i les institucions per fer
un front comú per a dignificar la vida dels refugiats i
permetre la seva acollida. També va demanar a la UE
que deixi de gastar-se els diners dels contribuents en
tanques i ganivetes. «Volem acollir ara», va concloure.
(Font: www.vilaweb.cat)

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 la diversitat, el parentiu, la comunitat, la cooperació i la reciprocitat. Estem convidats a formar part
d’aquesta fèrtil xarxa. Marin Center – San Rafael (Califòrnia, EUA) – Del 20 al 22 d’octubre de 2017 – www.bioneers.org

BIOCULTURA BARCELONA 2017

Un any més té lloc, al Palau Sant Jordi, aquesta gran fira dedicada al consum ecològic i a les teràpies i productes naturals.
Organitza l’Associació Vida Sana. Del 4 al 7 de maig de 2017. Visita www.biocultura.org
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EL PACTE PER LA TERRA
La nostra supervivència requereix que fem un nou
pacte amb la Terra i entre els diversos pobles, basat
en una nova visió de la ciutadania planetària.Un
pacte basat en la reciprocitat, la cura i el respecte, en
prendre i retornar, en compartir els recursos del món de
forma equitativa entre totes les espècies. Aquest pacte
comença per veure i apreciar el sòl com una entitat
vivent la supervivència de la qual és essencial per a
la nostra. El futur es conrearà des del sòl i creixerà de la
terra, i ja no del tendenciós mercat global de les finances
fictícies, les personalitats corporatives i el consumisme.
Som al llindar de la transició des del paradigma que
veu els individus poderosos i les corporacions com a
conqueridors i amos de la Terra cap al paradigma de la
democràcia de la Terra, el qual reconeix que tots som
membres de la comunitat de la Terra. Com a ciutadans
del planeta, tenim el deure de tenir cura de tots els
éssers i compartir els regals de la Terra amb totes les
persones. En sortir de la cultura de la cobdícia i els cercles viciosos de violència que ha desencadenat, podem
començar a crear cercles virtuosos de no-violència; podem passar de les economies negatives de la mort i la
destrucció a tenir economies vives que preservin la vida
del planeta i les nostres vides; podem transformar les
polítiques i cultures negatives que promouen l’anihilament mutu en democràcies vives que incloguin la preocupació per totes les formes de vida i la participació
d’aquestes.
Aquests són els punts del pacte entre els pobles que
té per finalitat protegir el planeta i la humanitat. La
premissa del pacte és que el nostre futur és inseparable del de la Terra:
1. La prosperitat i la seguretat de la civilització rauen en
els sòls vius. La destrucció del sòl equival a la destrucció
de la civilització.

5. L’agricultura ecològica a petita escala i les xarxes de consum locals poden alimentar la gent i refredar el planeta.
6. El lliure comerç com a sinònim de la llibertat de les grans
corporacions constitueix una amenaça per al planeta i per
a les nostres llibertats.
7. Les economies locals vives protegeixen la Terra, creen
llocs de treball significatius i permeten satisfer les nostres
necessitats i el nostre benestar.
8. Les democràcies vives i participatives constitueixen la
base de la democràcia de la Terra.
9. Cal que hi hagi arreu horts per a l’esperança.
10. Som membres de la comunitat de la Terra, en la qual
totes les espècies, tots els pobles i totes les cultures tenen un
valor intrínsec i dret a subsistir.
Aquest pacte es va emprendre el dia 9 de novembre de
2015 amb la plantació d’un hort per a l’esperança al
jardí Marcotte de París juntament amb Navdanya, Solidarité, la xarxa AMAP de l’Illa de França, l’associació Cultures en Herbes i l’alcalde del districte 11 de París. Quatre
dies més tard, aquesta va ser una de les ubicacions dels
brutals atacs del 13 de novembre, la qual cosa va evidenciar un fort contrast entre els dos possibles futurs per
a la humanitat: un de violència, destrucció, odi i por, o bé
un de pau, creativitat, amor i la determinació de reclamar
la nostra humanitat comuna.
Et convidem a formar part del canvi que volem veure.
Moviments, organitzacions i individus estan donant suport
al pacte. Si us plau, signa’l i contribueix a estendre’l en llocs
web i per la xarxa.

2. Les llavors, la biodiversitat, els sòls, l’aigua, l’aire, l’atmosfera i el clima són béns comuns.
3. La llibertat de les llavors i la biodiversitat constitueixen la base de la llibertat alimentària i la resiliència
climàtica.
4. L’agricultura industrial globalitzada contribueix en
gran mesura a la crisi climàtica.

Pots llegir la totalitat del pacte i signar-lo a

http://seedfreedom.info/es/
campaign/pacto-por-la-tierra/

