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5 de juny - Dia Mundial del Medi Ambient 

L’Assemblea General de l’ONU va designar el dia 5 de juny com el Dia 
Mundial del Medi Ambient. 

Enguany, el tema és “L’hora de la natura”. Malauradament, en un context mundial 
de crisi sanitària, econòmica, social i ambiental, hem de fer una profunda reflexió 
al voltant de l’afectació del nostre model de desenvolupament en la natura i la 
seva relació amb la salut de les persones. 

Ja el 2016, el Programa de Nacions Unides per al Medi Ambient (PNUMA) va 
alertar sobre l’augment de les epidèmies zoonòtiques (transferides d’animals als 
humans), assenyalant que el 75% de totes les malalties infeccioses emergents en 
humans són d’origen animal i estan estretament relacionades amb la salut dels 
ecosistemes terrestres. I és que la destrucció de la natura amenaça la nostra 
pròpia supervivència: el desequilibri (per causes naturals o antropogèniques) en 
els sistemes naturals on cada variable i organisme desenvolupa una funció 
fonamental, ocasiona conseqüències nefastes per a l’espècie humana. L’activitat 
humana canvia els usos del sòl: més assentaments, agricultura extensiva, tala 
indiscriminada d’arbres, etc., fragmenta els ecosistemes i destrueix zones 
d’amortiment naturals que separen l’espècie humana de la vida silvestre, creant 
ponts que faciliten el contagi dels animals a les persones. L’expansió de terres de 
cultiu i una ramaderia més intensiva properes i al voltant de les ciutats augmenta 
l’exposició a malalties, ja que el bestiar sovint serveix de pont epidemiològic entre 
la vida silvestre i els humans. La proximitat a diferents espècies animals en 
mercats humits o el consum d’animals silvestres també poden facilitar la 
transmissió d’aquests als éssers humans.  

La combinació entre creixement de la població, que s’ha duplicat en els últims 
cinquanta anys (segons Nacions Unides ja arribem als 7.700 milions d’habitants al 
món) i el ritme de consum de recursos (anualment consumim 1,6 planetes Terra) 
extingeix gran part de la biodiversitat del planeta i redueix els ecosistemes, 
afavorint la transferència de patògens d’animals a persones. Actualment, cada 
quatre mesos sorgeix una nova malaltia infecciosa en humans. En les últimes 
dècades, aquest tipus de malalties han proliferat alarmant la comunitat 
internacional: l’èbola, la grip aviar, la grip H1N1, la MERS, la febre de la Vall del 
Rift, la SARS, el virus del Nil Occidental, el virus ZIKA i ara la COVID-19 han 
causat pandèmies o han amenaçat de causar-les, deixant milers de morts i grans 
pèrdues econòmiques.  

La situació s’agreuja de forma alarmant a causa de la crisi climàtica, ja que els 
canvis de temperatura, d’humitat i d’estacionalitat influeixen directament en la 
supervivència dels microbis en el medi ambient. Des d’aquesta perspectiva, la 
inacció en aquests fronts ambientals evidencia que aquestes epidèmies seran 
cada cop més freqüents a mesura que el clima canviï. 
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Segons la comunitat científica hem de tenir clar que aquesta no serà l’última 
pandèmia, per aquest motiu hem de reflexionar, reaccionar i actuar. Hem de 
reconstruir millor les bases del desenvolupament de la nostra societat per la salut 
de les persones i la del planeta que directament ens sustenta. Prevenir futurs 
brots vol dir posar fre al canvi climàtic, a la pèrdua de biodiversitat, a la destrucció 
d’hàbitats i combatre el comerç il·legal d’espècies. En resum, és necessari i 
urgent mantenir l’equilibri planetari. És una necessitat, per tant, sortir de la crisi de 
la COVID potenciant la sostenibilitat i la transició ecològica. 

Des de la UGT de Catalunya alertem de la necessitat de modificar el nostre 
model de creixement i de desenvolupament com a societat, posant especial 
atenció en tots aquells col·lectius que són més vulnerables i que pateixen amb 
més intensitat les conseqüències negatives de les pressions globals. Volem sortir 
de l’immobilisme actual amb un paquet de mesures ambientals i socials a l’alçada 
de la situació en què ens trobem, per afrontar i reactivar l’activitat econòmica 
d’una manera climàtica i socialment justa, tenint en compte dos principis bàsics: 
afrontar una reducció dràstica de les emissions netes de gasos d’efecte 
hivernacle, aconseguint la neutralitat al més ràpidament possible i la consideració 
absolutament prioritària de les persones i dels col·lectius vulnerables, amb la 
garantia d’unes condicions de vida dignes per a tothom. Les persones han d’estar 
al centre, no podem permetre la continuïtat d’un model econòmic depredador amb 
les persones i amb el medi ambient que beneficiï una minoria en detriment d’una 
majoria. Per això, ara més que mai, cal garantir una transició justa cap a una nova 
economia que no deixi ningú enrere i es dugui a terme sota els criteris de la 
justícia social i climàtica. 

Una vegada aconseguim frenar i superar la pandèmia provocada pel nou 
coronavirus, estarem davant una oportunitat d'or per iniciar un nou camí de 
protecció i cura mediambiental basat en un desenvolupament econòmic sostenible 
i just, on les persones estiguem realment en el centre. 

 

 


