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Martí Boada: "Un món solidari no és possible sense un
desenvolupament sostenible"

Divendres 3 d'octubre de 2003
El gran paper del medi ambient en la nostra societat i la necessitat de comptar amb
un desenvolupament sostenible van ser alguns dels aspectes destacats ahir pel
geògraf i naturalista, Martí Boada, en una conferència sota el títol Medi ambient.
Una crisi de civilització, en el marc de la VIII Setmana Verda. Boada, que és
professor de la Universitat Autònoma de Barcelona i Premi Global 500 de les
Nacions Unides, va pronunciar, va explicar que vivim en un món insostenible, on el
principi de solidaritat no funciona. Si això canviés, va dir, i si tot el món pogués
viure igual com ho fem a Occident, caldrien 2 o 3 planetes per a suportar-ho, ja que
el nivell de consum i generació de residus creixeria exponencialment. "Aquest
model nostre té un nivell de consum tant gran que encara que ens incomodi, fa
que sigui impossible aplicar el principi d'equitat i solidaritat", va afirmar
Boada. "Per tant, el mal dit Tercer Món, tot i que hi té tot el dret, no pot tenir
el nivell de cotxes ni de producció de deixalles ni de consum que tenim
nosaltres, lamentablement. Això només seria possible en formulacions de
desenvolupament sostenible, que vol dir durable", va afegir el conferenciant. Per
aconseguir aquest tipus de desenvolupament, caldria funcionar a partir de l'estalvi,
"no ens hem de menjar el capital i hem de treballar amb l'excedent. Això és el
què s'ha de fer amb el riu i els boscos", va puntualitzar Martí Boada. D'altra
banda, Boada també va fer una especial incisió en el fet que Catalunya és un país
eminentment forestal, el més forestal de l'Europa Occidental. Per això va dir, que és
important ser-ho i reconèixer-ho, ja que sinó passa el què passa, i és que "els boscos
estan en una situació de ruïna. No econòmica, sinó en el sentit forestal", va dir
el geògraf.
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