
 
 

CARTA DE LES RESPONSABILITATS 
Tinguem cura del Planeta 

 

Nosaltres, la gent jove d’arreu del món i els delegats d’aquesta Conferència Internacional, us 
convidem a compartir la responsabilitat de tenir cura del Planeta. 

Aquesta Carta, que neix de la unió de 53 països, representa les responsabilitats i accions de 
diferents nacions amb diverses cultures, idiomes i societats. 

Som conscients dels reptes mediambientals als quals s’enfronta el nostre Planeta. Algunes 
persones diuen que la solució són els diners; d’altres que la intel·ligència. Però els diners no 
importen quan més de 400 nens i nenes s’apleguen per ocupar-se de la seva llar. Una llar que ha 
estat deteriorada en el temps i que té un futur insegur i inestable. 

Si volem estar protegits dels canvis mediambientals, nosaltres mateixos hem de dur a terme 
aquestes accions i assumir responsabilitats. 

Si no és ara, quan ho serà? Si no ho fem nosaltres, qui ho farà? 

 

Responsabilitats i accions 
1. Sensibilitzar i informar a les persones sobre l’ús eficient i responsable de l’aigua, 
l’energia i els recursos biològics i minerals, tot millorant així els nostres propis hàbits de 
consum com també els de tothom. 

Reduir el consum d’energia desconnectant aparells elèctrics que no s’utilitzin, optant per 
transports ambientalment respectuosos i utilitzant energies renovables amb una alternativa per 
reduir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle. 

Incentivar l’emmagatzematge i reutilització de l’aigua, sempre que sigui possible, conscienciant 
les persones sobre l’ús racional de l’aigua mitjançant  campanyes publicitàries, revistes escolars 
i ecoclubs. 

 
2. Reduir, amb la finalitat d’aturar, la contaminació de l’aigua, amb el suport i l’acció del 
govern, de les empreses, dels agricultors i d’altres entitats. 

Conscienciar sobre la contaminació de l’aigua mitjançant els mitjans de comunicació al nostre 
abast, de manera interactiva i dinàmica, tot adaptant-los a les realitats i el context de cada 
comunitat. 

Plantar arbres a les riberes dels rius per protegir-los comptant amb el suport actiu del govern, 
de les ONG, les organitzacions comunitàries i empreses, i posar cartells indicant que no s’hi 
han de llençar escombraries. 

 

3. Informar i estimular la gent per tal que redueixi les emissions de gasos amb efecte 
d’hivernacle, mitjançant l’ús de totes les energies renovables accessibles i disponibles, 
comptant amb el suport del govern, quan sigui possible, per a accions que tothom pugui 
posar en pràctica. 



 

Fer manifestacions públiques per estimular l’ús d’energies renovables, evitar l’augment de la 
contaminació i els canvis climàtics i lluitar pel suport polític i financer. 

Organitzar activitats creatives, pràctiques i educatives, relacionades amb l’ús adequat 
d’energies renovables i ecoeficients, en cadascuna de les nostres comunitats, per difondre 
coneixement sobre la contaminació i sobre alternatives sostenibles. 

Pressionar els governs en el sentit que estableixin progressivament impostos directament 
relacionats amb la contaminació emesa per diverses empreses. 

 

4. Estimular una agricultura sostenible, conscient i menys impactant socialment i 
ambientalment, sense agrotòxics ni transgènics, promoure l’educació rural per posar en 
pràctica maneres més eficients d’ús de recursos, assegurar la seguretat alimentària i, en 
alguns països, evitar els incendis forestals durant la preparació del camp.  

Difondre alternatives i informació sobre les conseqüències de l’ús d’agrotòxics i de transgènics, 
entre els productors i consumidors, i informar-los sobre la importància de l’agricultura ecològica 
i del consum de productes orgànics. 

Realitzar seminaris i campanyes públiques per a l’educació de nens i nenes sobre les 
tecnologies en l’agricultura i els seus respectius impactes ambientals. 

Militar a favor d’una distribució equilibrada i racional dels recursos alimentaris, de manera que 
es garanteixi la seguretat alimentària i s’eradiqui la pobresa extrema. 

Consumir productes alimentaris locals, tot estimulant l’economia sense explotació social. 

 

5. Tenir cura del medi ambient, enfortir i aprofundir els projectes d’educació, invertir en la 
participació dels joves i en les seves capacitats de presa de decisions, informar-los sobre 
educació ambiental i transformar comunitats i escoles en comunitats d’aprenentatge i també 
exigir que sigui respectat. 

Formar grups d’estudiants compromesos amb el medi ambient, que implementin educació 
ambiental a les escoles mitjançant projectes ambientals i implicar en el procés la premsa, les 
universitats i tota la comunitat. 

Estar constantment actualitzats en relació amb la situació socioambiental del nostre planeta, per 
tal que puguem educar amb el nostre propi exemple i implementar accions concretes, que 
posaran la nostra ideologia en pràctica, i formaran així una cadena sense fronteres per 
transmetre el missatge ambiental. 

Crear una gran organització juvenil que pugui organitzar maneres de pressionar el govern, els 
empresaris i altres, mitjançant manifestacions, peticions, sensibilització i compromís polític. 

Enfortir i aprofundir en projectes educatius mitjançant la premsa, la tecnologia, tallers i una sèrie 
d’activitats pràctiques en campaments escolars i educació a l’aire lliure. 

 

6. Crear grups ecològics, en escoles i comunitats, que protegeixin, preservin i valorin la 
biodiversitat, tenint cura dels ecosistemes per contribuir a la sostenibilitat de la biosfera, tot 
reduint les deixalles i fent servir els recursos naturals de manera racional. 

Cooperar amb organitzacions juvenils per tal que junts aconseguim pressionar el govern, 
realitzar campanyes informatives com manifestacions, peticions, campanyes de sensibilització, 
conferències i xarxes socials i virtuals per alterar les perspectives i els estils de vida de la 
humanitat. 

Crear clubs i grups d’estudi en totes les escoles d’arreu del món, per incentivar l’educació 
ambiental mitjançant jocs educatius, pel·lícules, ponències, xerrades i teatres per a la utilització 
conscient dels recursos naturals. 

 



 
7. Fomentar el consum adequat i la política de les 5 R (reflexionar, rebutjar, reduir, 
reutilitzar i reciclar) mitjançant la publicitat informativa, adoptar-lo en la vida diària, i 
constituir així societats i estils de vida sostenibles. 

Crear organitzacions no governamentals per al medi ambient que incentivin pràctiques 
relacionades amb les 5 R i fomentin ecopunts, mobilitzacions, publicitat i mercats de barata. 

Utilitzar mitjans de comunicació, com les pàgines de les xarxes socials i blocs, per publicar les 
seves idees, compartir vídeos, revistes, músiques i altres, a fi de crear xarxes ambientals que 
duguin a terme activitats ecològiques i enforteixin l’educació ambiental a tothom.  

Boicotejar productes que siguin perjudicials per al medi ambient o que no respectin els drets 
fonamentals dels éssers humans. 

 

8. Reduir l’ús d’energies impactants, conscienciant i mobilitzant la societat sobre l’ús de 
mitjans de transport ecològics, tot respectant els canvis que aquestes noves actituds 
portaran. 

Invitar les societats mitjançant els mitjans de comunicació, tallers didàctics i artístics i mitjançant 
el diàleg permanent amb la gent, per tal que coneguin els efectes negatius de les emissions de 
gas carbònic derivades de les nostres accions i utilitzin energies renovables i mitjans de 
transport alternatius com bicicletes, patins, patinets i patinadors. 

Pressionar els nostres governs per tal que inverteixin en tecnologies netes. 

Crear i difondre pàgines web que ajudin als conductors a organitzar-se per tal que portin més 
persones dins els cotxes quan vagin a un mateix lloc. 

Estimular perquè la població utilitzi filtres en els cotxes,  tot indicant els danys de les emissions 
de gas carbònic. 

Promoure el Dia Mundial Sense Cotxes, pressionant el govern perquè multi els qui utilitzin el 
cotxe, per a després donar-li continuïtat a llarg termini, mitjançant ajuts per a la disposició 
pública de cotxes ecològics i públics. 

 

9. Implementar perspectives i valors ambientals, a fi de millorar el punt de vista de la gent, 
per estimular amb això una ciutadania activa. 

Desenvolupar una cultura ecològica mitjançant pràctiques d’educomunicació i de l’art per 
estimular noves idees de sostenibilitat. 

Crear campanyes informatives en tots els mitjans de comunicació com premsa, ràdio, televisió i 
Internet, per estimular les persones, mitjançant exemples pràctics, a adoptar actituds positives. 

 

Avui, joves i adults d’arreu del món presents en aquesta Conferència, reconeixem i acceptem 
que tots som i serem responsables de tot el que succeeixi en la nostra estimada Terra. 

Som de diferents països i de diverses cultures i malgrat que estiguem separats per oceans i 
continents, tots som un, units per un objectiu comú: tenir cura del Planeta! 

Per això es necessita la meva ajuda, la vostra i la de tothom. Ens cal actuar ara i començar des 
de les nostres cases, les nostres escoles, perquè tenint-ne cura en tindrem de tota la humanitat 
i demostrarem que l’ésser humà no és el que diu sinó el que fa. 

 

     Uniu-vos a nosaltres! 

       Brasília, 10 de juny de 2010 

 

Signeu aquesta Carta a la pàgina web: http://www.cuidemoselplaneta.net  

http://www.cuidemoselplaneta.net/

