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La terra ens crida a transformar les nostres economies i societats per fer-les 
més respectuoses, més inclusives, justes i més connectades amb la natura, per 
poder recuperar el nostre planeta. 
 
En l’actualitat, estem utilitzant l'equivalent a 1,6 Terres per mantenir el nostre 
estil de vida actual. Els ecosistemes ja no poden satisfer les nostres demandes.  
 
La comunitat científica fa anys que ens n’alerta: per mantenir l'escalfament 
global per sota d’1,5 °C, aquest segle hem de reduir a la meitat les emissions 
anuals de gasos amb efecte d'hivernacle per a 2030. El 67% de les emissions 
de gasos amb efecte d'hivernacle estan associades al nostre estil de vida 
consumista no sostenible i, a tot el món, 9 de cada 10 persones estan 
exposades a nivells de contaminació que superen el llindar de seguretat 
assenyalat per l'Organització Mundial de la Salut (OMS).  
 

No són només dades, són senyals d’alerta! 
 

Sense dubte, el consum i la producció sostenibles ens han de dur a la 
consecució de millores econòmiques, socials i mediambientals, que afavoreixin 
la salut de les persones i alleugin la pobresa i les diferències socials. Calen 
canvis  en el model energètic, en la producció i consum d’aliments, en el 
comerç mundial i els transports, en el tractament dels recursos i de la 
biodiversitat del nostre entorn i dels nostres costums de vida a pobles i ciutats, 
que ens duguin a un món més sostenible, respectuós amb el medi ambient, els 
recursos i les persones, un món més just i més igualitari. 
 
Tots i totes podem i hem d’escollir el camí de la sostenibilitat i del respecte, 
amb suport social, dels governs i de les empreses que facin seu el motor del 
canvi cap a una economia circular que ha d’emmarcar la nostra ambició i obrir 
nous horitzons. 
 
El paper de les persones i de les organitzacions socials com la UGT de 
Catalunya ha de centrar-se en la defensa, la sensibilització i la participació en 
aquest tema sota criteris de transició justa. Com més alcem les nostres veus, i 
més emfatitzem la necessitat de canvi, més ràpid recuperarem el nostre 
planeta. 
 
Des d’aquesta perspectiva, la UGT de Catalunya exigeix a les empreses i a la 
Generalitat de Catalunya polítiques orientades a la immediata i necessària 
transformació de l’economia catalana cap a un model circular de producció i de 
consum sota el paraigua de la transició justa, amb actuacions immediates 
basades en tres pilars bàsics: afrontant el repte de l’emergència climàtica, fent 
un ús eficient dels recursos naturals, l’energia i de la biodiversitat del nostre 
país i garantint que el canvi no deixi ningú enrere, que el procés de 
transformació cap a una economia verda, descarbonitzada, circular i digital, 
potenciant la industrialització ecològica com a element essencial del Pacte Verd 
Europeu sigui una oportunitat de progrés per a tothom. 
 
Lluitem perquè el nostre planeta continuï sent per molts anys la nostra llar, un 
indret meravellós on viure de manera sostenible i amb respecte. 
 



 
 

Més informació: https://www.un.org/es/observances/environment-day 


