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La  crisi del coronavirus posa de manifest el conflicte capital-vida del nostre sistema
econòmic. La forma en què afrontem aquesta crisi sanitària és una mostra més que el
nostre sistema econòmic es basa en una relació d’extracció i explotació de recursos
humans,  materials  i  energètics  i  del  manteniment  d’un  model  insostenible  de
producció  a  qualsevol  preu.  Aquest  sistema  implica  que  el  benestar  social  només
depengui del creixement il·limitat d’un indicador macroeconòmic com és el PIB que no
té en compte, per exemple, els costos de l’impacte ambiental del sistema productiu o
la felicitat de les persones. La globalització d’aquest model econòmic fa encara més
evident que aquest grau de dependència a escala mundial posa contra les cordes, a
tots els nivells, tot allò que posa la reproducció de la vida al centre.

L’analogia d’aquesta crisi sanitària amb la crisi climàtica  i ecològica és òbvia, en tant
que la  primera pot  ser  una avantsala  del  que  ens tocarà viure  aviat si  no  canviem
urgentment de paradigma econòmic i  productiu. És per això que  cal afrontar  la crisi
global mitjançant un procés de reflexió profunda i  de transformació  que apel·li  a la
responsabilitat individual però també, i especialment, a la responsabilitat col·lectiva. 

La nostra salut depèn de la salut dels ecosistemes de la Terra, i més particularment,
dels ecosistemes dels llocs on vivim, dels territoris on es purifica l’aire que respirem,
els  que  recullen  l’aigua  que  bevem,  o  aquells  on  creixen  els  aliments  que  ens
nodreixen.  Deteriorant  els  ecosistemes,  deteriorem els  principals  fonaments  de  les
nostres economies, societats, salut i qualitat de vida a tot el món.  Cal que la solució
sigui compartida, solidària i comunitària, i que neixi del suport mutu. 

Conseqüentment, la forma d’actuar, amb contundència i rapidesa, és clau per prevenir
catàstrofes  i costos  majors: cal reaccionar abans no sigui massa tard, cal demostrar
que  la  vida,  en  totes  les  seves  dimensions,  passa  per  davant  dels  indicadors  de
creixement  econòmic  i  del  manteniment  d’un  sistema  productiu  insostenible  i  que
sempre posa en perill als més vulnerables. La solidaritat i la responsabilitat col·lectiva
són el camí a seguir en moments d’emergència global.

Amb aquest  horitzó,  i  conscients  dels  reptes que tenim per davant,  des de la  XCN
seguirem  treballant  en  xarxa  i  recolzant  la  incommensurable  tasca  de  les  entitats
ambientals  que dia darrere dia s’esforcen per conservar  la  natura  i  per  garantir  un
model de desenvolupament humà sostenible, per a la Terra i per a totes nosaltres.


