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22 d’abril, Dia Internacional de la Terra 2022 

«Invertir en el  nostre planeta» (Invest in our Planet) 

 

El 22 d’abril va ser declarat per les Nacions Unides Dia Internacional de la Terra per 
conscienciar sobre la importància de protegir el planeta Terra i els seus ecosistemes. 
Una diada per sensibilitzar-nos sobre la necessitat d’invertir i protegir el medi ambient, 
la natura i la seva biodiversitat per fer front als problemes que té i exigir la posada en 
marxa de mesures polítiques urgents i concretes per revertir l'emergència climàtica. 

Aquest any i sota el lema “Invertir en el nostre planeta”, celebrarem aquesta diada 
per fomentar l'harmonia amb la natura i per assolir un desenvolupament i un equilibri 
just entre les necessitats econòmiques, socials i mediambientals de les generacions 
actuals i futures. 

Tenim un planeta immers en una emergència climàtica, agreujada per l’activitat 
humana, per la nostra manera de fer, de consumir i explotar els recursos. La 
desforestació, l’ús del sòl, la globalització, el creixent comerç il·legal d‘espècies, la 
generació continuada de residus, la contaminació del territori i dels recursos naturals, 
entre d’altres, han afavorit l’augment mitjà de les temperatures, l‘increment dels 
incendis forestals, les grans inundacions i les sequeres, l’aparició de grans huracans i 
fenòmens meteorològics extrems que van en augment, la pujada del nivell dels 
oceans, el desglaç de glaceres, l’acidificació i la contaminació de les aigües i acabar 
amb els oceans plens de plàstics. 

Ens trobem en un context mundial de crisi mediambiental, social i econòmica sense 
precedents, que fa imprescindible el canvi cap a un model productiu més sostenible i 
més just per a les persones i per al medi. Aquesta crisi sistèmica en tots els àmbits, 
posa encara més en evidència la vulnerabilitat del nostre sistema de vida. Les 
activitats econòmiques i quotidianes de l’ésser humà sense criteris de sostenibilitat, 
consumeixen els recursos naturals a un ritme que supera amb escreix la capacitat de 
regeneració del nostre planeta, posant en perill la nostra supervivència i la de les 
futures generacions (anualment ja consumim 1,75 planetes Terra, excedint un 74% la 
capacitat dels ecosistemes per poder regenerar-los). 

En l’actualitat, s'estima que hi ha un total de gairebé 8.000 milions d’habitants del 
planeta. Una xifra extraordinària, tenint en compte que el 1804 la població era de 1.000 
milions d'habitants, i que en els darrers anys s'ha multiplicat per vuit. La caiguda de la 
mortalitat infantil i l'augment de l'esperança de vida, han contribuït a la inversió de la 
piràmide de població i han convertit el planeta en un lloc sobrepoblat d’humans que 
exploten els recursos naturals sense pensar en el demà. 
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Els ecosistemes que tradicionalment sustentaven totes les formes de vida de la Terra 
estan arribant als seus límits. La biodiversitat s'està deteriorant a tot el món a un ritme 
sense precedents en la història humana (al voltant d'un milió d'espècies animals i 
vegetals es troben actualment en perill d'extinció). I aquests canvis en la biodiversitat 
afecten el funcionament dels ecosistemes i ocasionen alteracions importants dels 
recursos, dels béns i dels serveis que aquests ens  proporcionen. Restaurar els 
nostres ecosistemes danyats ajudarà a acabar amb la pobresa, a combatre el canvi 
climàtic i a prevenir una extinció massiva (cada any es perden deu milions d'hectàrees 
de boscos, una extensió equivalent a Islàndia). 

Des de la UGT de Catalunya som conscients que ens trobem, per tant, en un punt 
d’inflexió, potser sense retorn, si no actuem amb immediatesa, depèn de tots nosaltres 
aturar aquesta greu situació i convertir-la en una oportunitat clau per fer un canvi 
necessari, un replantejament de la nostra societat i fer una transició cap a un nou 
model de creixement socialment just, equitatiu i inclusiu que respecti les limitacions 
dels recursos naturals i la capacitat de regeneració del planeta on tots i totes tinguem 
més oportunitats i opcions. 

Ara més que mai, hem de posar fre al canvi climàtic, a la pèrdua de biodiversitat i a la 
destrucció d’hàbitats mantenint l’equilibri i la sostenibilitat del nostre planeta, lluitant 
per les condicions de l’entorn i dels llocs de treball. 

Per tots aquests motius, des de la UGT de Catalunya exigim actuacions concretes i 
contundents dels governs i de les administracions, que recondueixin l’actual model 
econòmic i social obsolet per la via de la protecció i de la inversió en el nostre entorn i 
dels recursos que ens ofereix, caminant cap una economia circular i un 
desenvolupament econòmic i social, sostenible i just. 

Un camí que hem de fer amb accions immediates sota els criteris de preservació, 
inversió, justícia social i climàtica, que ens portin a una reducció dràstica de les 
emissions netes de gasos amb efecte d’hivernacle, per aconseguir la neutralitat 
establerta per les Nacions Unides als Objectius de Desenvolupament Sostenible 
definits a l’Agenda 2030 i fent que les persones siguin el centre de les accions perquè 
la transició sigui justa i no deixi ningú enrere. 

Necessitem un canvi cap a una economia més sostenible, més circular, més justa i 
solidària, equitativa i igualitària, que funcioni tant per a les persones com per al 
planeta. 

«La Terra no és una herència dels nostres pares, sinó un préstec dels nostres 
fills».  

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

 
 


