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El jovent pren la paraula
contra el canvi climàtic
Text > toni Vilà
Il·lustració > marc Vicens

E n els darrers anys es parla cada cop més del canvi 
climàtic. Tots constatem com ha canviat el temps 
i com els estius són cada cop més calorosos, però 
encara molta gent no és conscient d’aquesta cri-

si o la qüestiona, com el president dels Estats Units, que 
considera que l’escalfament global és un engany. De totes 
maneres, el canvi climàtic ha entrat a les agendes polítiques 
dels estats i també dels organismes internacionals, fins 
al punt que l’Organització de les Nacions Unides ha 
impulsat diverses cimeres i fa poc ha organitzat la 
primera cimera juvenil a Nova York, en la qual va 
sobresortir la intervenció de Greta Thunberg. 
Greta és una estudiant sueca que té la sín-
drome d’Asperger (ella considera que no és 
una malaltia sinó un do); actualment es de-
dica a conscienciar sobre la necessitat de pren-
dre mesures d’emergència per parar el deteriora-
ment climàtic i a recomanar que s’escolti els científics. 
Aquesta adolescent és un dels símbols del lideratge que 
està prenent el moviment dels joves en la lluita per preser-
var el planeta per a les generacions futures. 
 Tanmateix, aquesta conscienciació dels joves no ha sorgit 
del no-res. Des de fa anys, a les escoles i a altres entitats per a 
infants i joves, s’ha tractat i debatut sobre aquest tema. A les 
nostres comarques un d’aquests espais han estat les escoles 
de la natura, que dirigeixen les seves activitats vers l’educa-
ció, la sensibilització i la comunicació ambiental als infants, 
joves, famílies i centres educatius. A les comarques de Gi-
rona hi ha inscrites quaranta entitats d’educació ambiental.
 Per exemple, una de les experiències pioneres és l’Escola 
de Natura de Banyoles, que va néixer a iniciativa d’un grup 
de professionals de l’educació l’any 1989 i va començar a 
funcionar d’una manera estable tres anys més tard. El centre 
adreça les activitats cap a les escoles i hi participen anual-
ment uns sis mil nens i nenes de totes les edats. També or-
ganitzen activitats de turisme de descoberta de l’entorn per 
a les famílies i els infants, especialment els cap de setmana i 
per vacances, en les quals atenen unes mil persones a l,any, 
i a més fan campanyes ambientals, mitjançant exposicions, 
publicacions, etc. Aquesta experiència, per la seva ubicació 
en el sistema lacustre, és ideal per conèixer els ecosistemes 
aquàtics, la geologia o la fauna, i per parlar de com, naixent 
els estanyols, es forma el travertí, es construeixen les pes-
queres o per què serveixen els recs que travessen la població. 
 Potser us preguntareu què té a veure tot això amb el canvi 
climàtic. La resposta és que aquests espais pretenen que els 
participants coneguin el medi natural, que el valorin i l’esti-
min; només així el cuidaran i lluitaran contra els atemptats 
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que s’estan produint en els nostres mars, llacs, muntanyes, 
fauna, flora o, en definitiva, el medi ambient. El resultat de 
tot plegat és que molts dels joves que formen part del mo-
viment inspirat per Greta Thunberg (Greta Fridays for Fu-
ture) a la comarca han passat per les activitats de l’Escola 
de Natura.

António Guterres, secretari general de l’ONU, dona 
la paraula als joves

«Vull que les meves netes tinguin un planeta habitable. 
La meva generació té una responsabilitat i la vostra és 
la que ens ha de demanar comptes perquè no traïm el 
futur de la humanitat.»
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