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L'Estat del món 2007

El passat dimecres 28 de Març es va presentar a Barcelona la versió catalana de l'informe
L'Estat del Món 2007. Aquest any la publicació analitza el nostre futur urbà, i planteja premisses
com que les ciutats són claus per a afrontar la pobresa i el canvi climàtic mundial. L'estadística
indica que les ciutats ocupen només el 0.4% de la superfície del planeta i, tanmateix, generen
la major part de les emissions de carboni.
Els grans nombres, que solen ser sempre titulars escruixidors en la premsa diària, indiquen que
més de la meitat dels 1100 milions d'habitants que es preveu que s'incorporin a la població
mundial d'aquí al 2030, viuran en barris marginals amb falta de serveis bàsics. En l'actualitat,
un terç de la població urbana, 1000 milions de persones, viuen ja en aquest tipus de barris
marginals on no tenen garantida les necessitats bàsiques d'aigua potable, sanejament i
habitatge.
És aquesta urbanització desordenada, caòtica i desesperada la que perjudica greument la salut
de les persones i la qualitat del medi ambient, afavorint la inestabilitat social, ecològica i
econòmica en molts països. Es calcula que 1.6 milions de persones moren cada any per la falta
de condicions de vida dignes.
Des de Ide@sostenible ens agradaria convidar a la reflexió i a l'anàlisi, però no des de les
grans xifres sinó des de la nostra vida diària. Conèixer l'estat del món serà important i valuós
des del moment que aquesta informació es transformi en útil per a la nostra acció local.
S'ha demostrat que no podem deixar la solució dels grans reptes globals només als científics o
als polítics. El canvi real neix de la societat civil, és a dir, de cada un de nosaltres. No pensem
que canviar un petit hàbit en la nostra vida diària no tindrà una repercussió global, pensem que
amb les nostres accions quotidianes també eduquem a tots aquells que ens envolten i,
especialment, a les noves generacions que han d'aprendre de nosaltres la cura per l'entorn i el
respecte pel món en el qual vivim.
A l'enllaç: http://www.worldwatch.org/node/4752
capítols.
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