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Des de 2006 ja portem... 1.200.523Kg de plàstic estalviat. Tenint en compte que...

Des de 2006, ecofestes ha repartit milions de gots reutilitzables arreu de Catalunya, de tot l’estat i d’alguns països de la Unió
Europea. Si valorem com a mitjana que cada got equival a 5gr d’estalvi podem afirmar la xifra resultant d’estalvi global.

LES NOSTRES PROPOSTES PER UN SANT JORDI
D'ECOLOGISME I SOSTENIBILITAT

21/04/2021
Un dia abans del dia del llibre us proposem algunes  lectures que ens parlen de sostenibilitat, ecologisme i medi ambient. 

Bona Lectura! 

1. Paraules d'Arcadi. Què hem après del món i com podem actuar. Arcadi Oliveres. Angle Editorial , 2021 

Fent memòria de les seves lluites i de la seva vida, l’economista altermundista i referent dels moviments socials Arcadi
Oliveres repassa en aquest llibre els conceptes que han guiat el seu posicionament: democràcia, refugiats i migracions,
capitalisme, canvi climàtic, antiarmamentisme, cultura de la pau... … Podem, així, entendre fins on hem arribat, què hem après
de tot allò viscut i explicar on són les claus per creure, encara, que aquest és un món habitable. L’Arcadi ens adverteix: estem
obligats a l’esperança. Perquè l’esperança és l’únic motor per a l’acció. 

2.  Si el cel es tornés vermell. El canvi climàtic. Conèixer-lo per combatre'l. Cori Calero. Viena Edicions, 2021 

Totes les televisions, tots els diaris, tothom en parla a les xarxes... No hi ha cap altra notícia al món. Passen els dies i el cel
continua sent vermellíssim. I els científics asseguren que això és degut a les emissions de gasos per l’activitat humana. I
n’aporten proves irrefutables. Sens dubte tothom sortiria immediatament al carrer a demanar que es fes ja alguna cosa perquè el
cel tornés a ser blau. I els polítics correrien a promulgar lleis. Però la realitat és que els efectes de l’escalfament global no són
tan visibles, la qual cosa  no vol dir que no existeixin. Aquest llibre vol demostrar que el cel s’està tornant vermell encara que
no ho veiem i pretén esperonar-nos a actuar. 

3. Ecosofia. La saviesa de la Terra. Raimon Panikkar. Fragmenta Editorial, 2021 

<< Tornar
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La Terra no és una simple subministradora de matèries primeres per a la humanitat. És el nostre cos extern, el nostre espai vital,
la nostra llar. Un dels reptes més grans del segle xxi és aprendre a integrar-nos dins la biosfera. Aquest és el propòsit de
l'ecosofia. ¿N'hi ha prou amb estudiar la Terra com un objecte, amb les eines de l'ecologia i de les ciències naturals? Fa prop de
mig segle, tres grans pensadors, procedents de mons filosòfics ben diferents, van arribar a la mateixa conclusió: ens cal
ecologia, sí, però encara més ens cal ecosofia. Panikkar va ser el primer a arribar a aquesta idea i qui la va explorar més a fons. 

4. En flames. La defensa (encesa) del Green New Deal. Naomi Klein. Empúries Editorial, 2021 

Naomi Klein la tracta en aquest llibre no tan sols com un repte polític sinó també com un d’espiritual i de la imaginació
humana. Denúncia i crida a l’acció, alhora, a través dels reportatges de primera línia sobre les catàstrofes ecològiques actuals
causades per les corporacions i els governs, Klein proposa un canvi de paradigma de pensament que ens permeti afrontar la
conversió ecològica. La bona notícia és que molta gent ja s’ha alçat per demanar aquest canvi. L’anomenat Green New Deal:
l’última ocasió abans de destruir el planeta. 

5. Refugiats climàtics. Miguel Pajares. Raig Verd, 2020  

Miguel Pajares s’endinsa en el dilema sobre la consideració de refugiades de les persones expulsades dels seus països pel canvi
climàtic. Inicia el llibre amb dos capítols sobre la crisi climàtica que responen fins i tot a les més feroces teories negacionistes.
La seva anàlisi també indigna per la inacció dels nostres governs que des de fa dècades coneixen la situació i han actuat de
manera irresponsable. Les conseqüències devastadores ja es comencen a produir en els països pobres, tot i que la principal
causa és la sobreproducció i el sobreconsum dels països rics. 

6. La bossa o la vida. Salvador Lladó. Tigre de Paper, 2020. 

A ‘La bossa o la vida’, Salvador Lladó ens planteja d’una forma clara, didàctica i amena diferents perspectives de la crisi
ecològica en la que estem immersos. Des de la seva causa principal, la necessitat imperiosa de créixer del nostre sistema
econòmic, passant pel seu principal símptoma, l’emergència climàtica, fins a desembocar en el ventall de propostes polítiques
que neixen de la necessitat de posar fre a un ritme de producció i de destrucció de la natura sense precedents. 
  
7. I ara jo què faig? Com véncer la culpa climàtica i passar a l'acció. Andreu Escrivà. Sembra Llibres, 2021 

L’ambientòleg i activista valencià Andreu Escrivà ens ofereix en aquest llibre bàsic i didàctic un manual per a entendre l’arrel
del problema i prendre partit, de manera personal i col·lectiva, desde l’activisme quotidià. Lluny de teories grandiloqüents i
solucions màgiques, aquest llibre pretén contribuir a sembrar el canvi des de baix. Un llibre ple de preguntes i també d’eines
per a guanyar un futur d’esperança, encara possible.

DESTACATS!


