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centre andorra sostenible

Com ja sabeu, cada 5 de juny celebrem el Dia mundial 
del medi ambient, una jornada que té una doble vessant 
festiva i alhora d’invitació a la reflexió. Ja és tradició 
també que el Programa de les Nacions Unides pel medi 
ambient proposi un lema per guiar aquestes celebracions 
i les reflexions, i el d’enguany és Set mil milions de somnis. 
Un únic planeta. Consumim amb moderació. Són tres con-
ceptes units que sintetitzen a la perfecció gran part de 
les preocupacions actuals sobre la sostenibilitat present i 
futura. I és que en aquests moments a ningú li semblarà 
estrany que el benestar de la humanitat i del medi ambi-
ent depenguin en última instància de la gestió respon-
sable dels recursos naturals del planeta, i que és evident 
que alguna cosa no s’està fent bé del tot...

Però anem per parts. Els set mil milions de somnis som 
els més de set mil milions de persones que habitem la 
Terra (“Pensa globalment...”). Una dada que, dita així, 
potser no és gaire indicativa, però que té al darrere un 
munt de connotacions. D’entrada és una dada rècord i 
històrica: som més gent que mai al planeta, i aquest mà-
xim s’ha assolit en un espai de temps relativament curt; 
la població mundial s’ha multiplicat vertiginosament 
en els darrers dos segles i ha passat dels gairebé 1.000 
milions de persones l’any 1800 a la simbòlica xifra dels 
7.000 milions, a la qual es va arribar el 30 d’octubre del 
2011. Per comprovar aquest ritme de creixement, només 
cal que mirem el comptador en temps real de persones al 
món que mostra el World Population Clock del Populati-
on Reference Bureau (http://www.prb.org/) i ens adona-
rem que és de gairebé 5 persones cada segon. 

Una cosa és clara, doncs: cada cop som més persones al 
món. I ara ve la segona part: aquesta població cada cop 
més gran vol participar d’un model de vida generalitzat 
al planeta basat en el consum. Consumir per satisfer les 
necessitats bàsiques, és clar, com els aliments. Però tam-

bé consumir per satisfer i facilitar-ne d’altres d’accessò-
ries (aparells electrònics, productes i serveis per a l’oci i 
el lleure, increment de la mobilitat, etc.) que s’han anat 
multiplicant i incorporant al nostre dia a dia. Aquesta 
generalització del model de vida actual, unida a la mag-
nitud de la població humana, han fet que el consum, o 
més ben dit la manera de consumir, sigui un problema de 
gran importància per a la sostenibilitat del planeta. 

Diem planeta, perquè de planetes Terra només en tenim 
un, encara que per l’economia de consum actual costi de 
creure. Aquí ve la segona part del lema, ja que està com-
provat que el ritme actual de consum implica que consu-
mim més recursos naturals dels que disposem i produïm 
més residus dels que la Terra pot assumir. I a més, com 
passa amb la població, aquest ritme no para de créixer. 
Ho podem resumir amb dues dades molt significatives. 
En primer lloc, cada any s’incrementa un 2% el consum 
mundial d’energia i les principals fonts (80%) continuen 
sent els combustibles fòssils; el resultat d’això és, entre 
altres coses, l’emissió a l’atmosfera d’uns 8 milions de 
tones de CO2 anuals, una quarta part més que fa una 
dècada. En segon lloc, el consum d’aigua en el darrer se-
gle s’ha multiplicat per sis, el doble que la taxa de crei-
xement demogràfic, i les Nacions Unides alerten que 
si es mantenen els hàbits actuals, en les properes dues 
dècades augmentarà un 40% més. Paral·lelament, 1.700 
milions de persones no tenen accés a aigua potable, una 
xifra que es preveu que s’incrementi fins als 2.500 mi-
lions al llindar de l’any 2025. Les previsions de cara a 
l’any 2050 auguren que si els patrons de consum i pro-
ducció actuals continuen sent els mateixos i es confirma 
l’esperat augment de la població (s’estima que aleshores 
la xifra arribarà als 9,6 mil milions de persones al món) 
necessitaríem tres planetes per mantenir les nostres 
formes de vida i de consum. I recordem-ho: de Terres 
només en tenim una.

Així doncs, ¿quina pot ser la solució? La resposta és com-
plexa, però a la pràctica si el model de consum ha estat 
la causa del problema, el canvi en el model de consum 
ha de poder ser, si més no, gran part de la solució. Si fins 
ara hem consumit de manera irresponsable, és molt pro-
bable que la clau estigui en un nou model de vida en ge-
neral i un consum més responsable en particular. D’aquí 
ve la tercera part del lema d’enguany, consumim amb mo-
deració; hem de vetllar per satisfer les nostres necessi-
tats amb el menor impacte negatiu per al medi ambient 
i alhora donar lloc a sinergies positives o valor afegit per 
la societat (equitat, justícia social, solidaritat i respecte 
als drets humans). En el fons, no és més que viure dins 
dels límits naturals del planeta (o com dirien les nostres 
padrines, no estirar més el braç que la màniga) i fer més 
i millor amb menys. 

Però també cal tenir present que aquest camí comença 
amb la reflexió personal i amb la voluntat de corregir dia 
rere dia els comportaments que, si els pensem bé, sabem 
perfectament que són de tot menys moderats i soste-
nibles. I més enllà, hem de continuar aquesta transfor-
mació amb la família, els amics, i generar una autèntica 
xarxa cada cop més gran de ciutadans responsables, i no 
simplement un ramat de consumidors i prou. Val la pena 
apostar per consumir menys béns i consumir en canvi 
més vivències positives amb la gent i amb la natura. ¿No 
us sembla?

Feliç Dia mundial del medi ambient!

TRIBUNA

Dia mundial del medi ambient 2015:
una crida a consumir de manera responsable

Treballem per fer més fàcils els moments més difícils ...
• Incineracions 
 (concessió ofi cial)
• Trasllats internacionals
• Repatriaments

• Venda i col·locació de làpides
• Servei de floristeria 
 nacional i internacional
• Gestió integral de tràmits per defunció
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