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Ens queden nou anys pel no retorn. 
 
Fa temps que ha començat el compte enrere. Els experts porten dient-nos-ho des de fa               
dècades: si continuem amb aquest mode de vida, el canvi climàtic serà irreversible.             
Fixem-nos en el què ens envolta; vosaltres també ho veieu? Veieu com s’incrementen les              
borrasques i els temporals? Veieu com la fauna i la flora desapareix de Collserola mentre la                
humanitat es baralla per un tros de terra? No noteu els canvis de temperatura radicals d’un                
dia a l’altre? I és que això no és casualitat. Qui no ho vulgui veure, és per què no ho vol                     
veure.  
 
Si estem aquí avui, és perquè tornem als carrers després d’aquest període de somnolència              
per reivindicar el dret a respirar aire net; el dret a la salut; el dret a tornar a formar part de la                      
naturalesa; el dret a la vida. Avui és el dia de la vaga internacional pel clima. Des de Fridays                   
for Future, aquí i arreu, volem que us quedi clar una cosa: ara és el moment. Ens trobem                  
davant dos possibles camins: o bé escollim el canvi cap a un món sostenible, o bé ens                 
quedem en el que ens porta a l’autodestrucció gradual. Però canviar no és un risc? Doncs                
sí. Però ens quedarem de braços creuats mentre uns pocs beneficien del sistema a curt               
termini? Ens quedarem de braços creuats mentre la gran majoria en pateix les             
conseqüències? Permetrem que els nostres fills i filles visquin en un món marcat per les               
desigualtats i condemnat a una mort segura?  
 
Ara més que mai, amb la pandèmia, és el moment de decidir com serà el món a partir d’ara.                   
Tenim o bé la opció de deixar-ho tot en les mans d’aquells que miren cap a una altra banda,                   
o bé prendre la situació en les nostres i construir entre totes un futur. Hem d’establir les                 
bases de la nova normalitat des d’ara, perquè la nostra “normalitat” fins ara NO era normal.                
Durant el confinament, hem vist com la terra continua girant sense nosaltres; però nosaltres              
mai podrem continuar vivint sense ella. És fonamental entendre, per tirar endavant aquesta             
societat, que formem part de la natura; que la natura, som nosaltres. I per tant, destruir-la és                 
destruir-nos.  
 
Han passat 2 anys. Dos anys des de que Fridays for Future va arribar a la nostra ciutat. I en                    
aquests dos anys, què ha canviat? Sí, hi ha hagut bones intencions. Hi ha hagut               
declaracions, hi ha hagut paraules. Però hi ha hagut accions? Alguna. Però suficients? No.              
Volem reivindicar que no estem aquí per millorar el dia d’avui. I és que ja gairebé no vivim                  
en el present. El jovent estem constantment preocupats pel nostre futur. D’aquí uns quants              
anys, nosaltres prendrem el relleu d’aquesta societat, i necessitem un marge per canviar les              
coses. Depenent del que fem avui, podrem construir un demà.  
 
I nosaltres tenim dret al nostre demà, igual que totes aquelles persones que ens han               
precedit.  
 


