Emergència climàtica
De planeta només en tenim un, la majoria de gent ho sabem. Malgrat això, no es
fa cas a les advertències d’organitzacions ambientals i món científic que alerten
d’una crisi climàtica, d’una veritable emergència.
La contaminació, un creixement desmesurat que arrasa amb tot, i una nul·la
protecció del medi ambient, sobretot per motius econòmics i geo estratègics.
Els efectes són evidents i els notem en el dia a dia: alts nivells de partícules en
l’aire, i això vol dir ciutats on es respira brut, malalties i problemes de salut. Una
producció massiva de plàstic, que en molts casos arriba al mar, acabant amb la
vida d’animals i plantes. L’alt nivell d’emissions, l’escalfament del planeta, la
desfeta dels pols,... Ja no es tracta de pel·lícules de ficció, és la realitat. Aquests
són alguns exemples, la llista és enorme.
Els parlaments, on es poden elaborar lleis, sembla que han creuat els braços. Es
mostren incapaços de fer front a aquesta urgència de la que en depèn la
supervivència de la població mundial present i futura. S’ha pres alguna mesura,
però insuficient i amb molt de retard. Malauradament no és un tema que ocupi
els primers llocs de l’agenda política.
Per denunciar que les institucions mundials no estan fent el que els pertoca, un
gran moviment a escala global, està organitzant-se i està fent prendre
consciència. Ja no és només l’activista pel medi ambient Greta Thunberg, sinó
que arreu, associacions i població compromesa es mobilitza per exigir accions
immediates que puguin revertir o aturar aquest greu problema que ens afecta a
tothom. A Mollet, la plataforma Mollet pel Futur, i arreu de Catalunya i de l’Estat,
altres col·lectius se sumen a aquest moviment que és necessitat.
Des de Mollet En Comú ens sumem a la Vaga Mundial pel clima del proper 27
de setembre, així com a la concentració que tindrà lloc a la nostra ciutat el dia
abans, el 26. I seguirem treballant i proposant accions perquè a la nostra ciutat
lluitem contra el canvi climàtic.

