Companyes i companys, mestres i tots aquells que ens puguin escoltar. La
terra està malalta i hem de curar-la. No podem continuar per aquest camí. Els
rius, els mars, els boscos, els deserts, les muntanyes, els llacs, les platges, les
ciutats, els pobles, les praderies, les valls... Tot està contaminat i ferit de mort
per plàstics químics, per oli, per papers, per piles, per milers de productes.
Tothom deu conèixer que la terra no és una herència dels nostres pares sinó
una herència dels nostres fills. I quina terra volem per a tots?
Una terra on no para de créixer el nombre d'espècies animals desaparegudes o
amenaçades?
Una terra amb grans tempestes, grans riuades o mesos senceres sense pluja?
Una terra bruta de contaminació perquè els nostres governants no es
preocupen per fer una transició energètica real i efectiva?
O volem una terra on poder viure amb equilibri amb la natura? Qui perd l'origen
perd la identitat i ara ja no sabem el nostre origen o sembla que l'hem oblidat.
La terra ens donarà oportunitats fins a l'any 2030 perquè els científics ens han
advertit que aquesta data és el punt de no retorn. O la humanitat canvia el seu
model de vida i deixa ja de contaminar al nivell al qual ho fem ara o no hi haurà
salvació per a ningú.
És molt curiós l'alt nivell de recuperació que ens demostra sempre la natura.
Dia darrere dia ens mostra un món de possibilitats i oportunitats per canviar
però no ho fem.
Una gran part de la culpa és el nostre model insostenible de vida però no
podem sempre culpar a la resta dels nostres propis errors. Per què? qui no fa
coses que no deuria?
I podem començar per aquí per l'escola, qui s'anima?
Des del taller de consciència ecològica volem canviar les coses a l'Olivera i per
això ens comprometem a ocupar-nos del reciclatge però, necessitem la
col·laboració de totes les mestres i tots els mestres de l'escola. Volem que

esteu pendents del reciclatge de veritat, que controleu que els vostres alumnes
llancin a la paperera groga el material que va al groc i al blau al que és del blau.
Després nosaltres com equip del taller de consciència ecològica ens
encarregarem de porta-ho als contenidors una vegada a la setmana.
Enrecordeu companyes i companys que es tracta d'un moviment internacional,
una protesta global. Ara mateix hi ha milers d'estudiants a més de 90 països
que estan fent aquesta manifestació per defensar el nostre planeta.
Fent cinc cèntims, tenim tots l'oportunitat i l'obligació moral de canviar les
coses i fer d'aquest món un lloc millor. Jo no m'esperaré a demà, jo començo
avui, qui m'ajuda?

