Emergència Climàtica

Els Esplais Catalans actuem enfront l’Emergència
Climàtica
Els esplais d’Esplac, no podem restar impassibles davant l’estat d’emergència climàtica en
el què es troba el nostre planeta: el desgel, la sequera, l’augment de temperatura i del nivell
del mar, l’extinció d’espècies i d’ecosistemes, són una petita mostra de les conseqüències
provocades per les nostres accions.
Com a entitat juvenil, inspirades en iniciatives juvenils sorgides arreu del món ens veiem
obligades a fer un pas endavant i a sumar-nos a les seves lluites i iniciatives.
Els esplais d’Esplac entenem que la situació actual està causada pel sistema capitalista i
cisheteropatriarcal en què vivim, que posa els interessos de les grans economies per davant
del dels planeta, els seus ecosistemes i tots els éssers vius que en formem part. El consum en
massa i la necessitat de creixement constant provoquen la desforestació, l’abocament de
residus als rius i mars o l’emissió de gasos d’efecte hivernacle són algunes de les causes de la
situació d’emergència que vivim.
El canvi climàtic no només ens afecta als éssers humans, sinó que afecta a tots els
ecosistemes i biomes presents a la Terra. L’extinció d’espècies sense precedents en un
període de temps molt curt és una de les conseqüències més colpidores de les nostres
accions a l’entorn on vivim.
És per això que els esplais catalans exigim i lluitarem per una transformació total 
del
sistema econòmic i polític i per tant, de la manera de consumir, d’alimentar-nos, de
relacionar-nos, de gestionar els residus… Només amb un canvi transversal que afecti a les
accions que ens acompanyen durant el nostre dia a dia, podem aconseguir una
transformació substancial.
Els esplais i les persones que en formen part, com a part activa del sistema, sabem que totes
les nostres accions tenen un impacte a l’entorn on vivim, és per això que la resposta a
l’emergència climàtica també passa per les nostres accions diàries. En aquest sentit, ens
comprometem a complir la carta de gestió de recursos per tal de transformar el
nostre model de consum, tot confiant en l’economia social i solidària, alhora que
treballem en xarxa per crear vincles amb entitats afins que treballin des d’aquest
model econòmic.
Des d’Esplac no ens aturem a l’hora de donar eines i no pretenem que aquest posicionament
sigui simplement una declaració, sinó també un compromís: un compromís de cara als
infants, al futur, al planeta, a la biodiversitat i als nostres ideals.
Esplac i els esplais ens comprometem:
-

Complir la Carta de Gestió Responsable de Recursos
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-

Difondre i donar a conèixer altres maneres de consumir més sostenibles amb
l’entorn.

-

A educar els infants i els joves en el pensament crític, tenint en compte l’entorn on
vivim.

-

Adherir-nos a les campanyes i accions per donar resposta a l’emergència climàtica

-

Un cop més, a fer extensible la Carta de Gestió de Recursos als nostres proveïdors de
serveis com Incoop i l’Escola Lliure el Sol i altres entitats de les que formem part
com IFM-SEI, CNJC o CJB.

-

Formar-nos en economia social i solidària

Esplac i els esplais exigim:
-

La readmissió de la llei catalana de canvi climàtic suspesa pel tribunal
constitucional.

-

A les administracions locals i generals que declarin l’emergència climàtica i actuin
davant d’aquesta.

Les monis ens comprometem a:
-

Actuar davant de l’emergència climàtica fent canvis en el nostre dia a dia.

-

Visibilitzar i difondre totes aquelles accions que afavoreixin un model sostenible i un
canvi de sistema econòmica

Els esplais estem a punt pel canvi. I tu?
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