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La fundació internacional Plant-for-the-Planet i el Consorci de les Gavarres han signat un conveni de col·laboració per crear la Xarxa
d’Ambaixadors per la Justícia Climàtica de les Gavarres. Es tracta d’un nou projecte territorial que s’uneix al grup de joves que ja formen
actualment la Xarxa d’Ambaixadors per la Justícia Climàtica de Plant-for-the-Planet Espanya, els quals lluiten contra el canvi climàtic a
partir d’un pla d’accions concretes i de formar nous joves amb mentalitat ecològica i sostenible.

Els participants a l'acte de presentació

La col·laboració establerta amb el Consorci de les Gavarres acorda celebrar al llarg d’aquest 2017 un mínim de 6 jornades formatives,
anomenades acadèmies, per un total de 300 joves procedents dels 20 municipis circumdants del Massís de les Gavarres, els quals se
situen entre les comarques del Gironès i del Baix Empordà. Les acadèmies començaran aquesta primavera i tindran lloc a Can
Villalonga de Cassà de la Selva, unes instal·lacions cedides pel Consorci de les Gavarres.

La presentació del projecte de col·laboració entre la fundació internacional Plant-for-the-Planet i el Consorci de les Gavarres, entitat
pública dedicada a la protecció i revalorització del patrimoni cultural del Massís de les Gavarres, va tenir lloc divendres passat a les
12.30 h a Cassà de la Selva, a la sala Can Trinxeria. Els encarregats de presentar la iniciativa han estat tres dels actuals joves
ambaixadors de Plant-for-the-Planet a les comarques gironines: Iu Alegre, Judit Delemus i Ferran Tubert, el qual va denunciar
públicament la contaminació que suposava l’atracament del vaixell Harmony of the Seas a Barcelona.

L’acte fou presidit per Fermí Santamaria, president del Consorci de les Gavarres,  i Martí Vallès, alcalde de Cassà de la Selva. També
va comptar amb la presència Jordi Juanós, director de la fundació Plant-for-the-Planet Espanya i d’Oriol Armet, Director del Consorci de
les Gavarres.

El president del Consorci de les Gavarres, Fermí Santamaria, va manifestar que "en aquest projecte hi estem implicats tots perquè les
Gavarres és un patrimoni del país". En aquest mateix sentit el director de la fundació Plant-for-the-Plantet Espanya, Jordi Juanós,
destacà que “volem fer d'aquest projecte una prova pilot per exportar-lo a altres punts del país i del món". L’alcalde de Cassà de la
Selva, Martí Vallès, es va mostrar molt satisfet de poder acollir aquesta proposta i la va qualificar d'“idea extraordinària que per
descomptat hem de recolzar des del món local”.

Acadèmies formatives
Les acadèmies de Plant-for-the-Planet són jornades formatives de 6 hores en forma de taller que inclou diverses activitats teòriques i
pràctiques amb l’objectiu d’introduir els participants en la lluita contra el canvi climàtic i ensenyar-los com esdevenir líders en la causa.
Al final de les acadèmies els participants fan una plantació d’arbres, contribuint així a l’objectiu de la fundació Plant-for-the-Planet
d’arribar a plantar un bilió d’arbres per contribuir a la millora del medi ambient.

La fundació Plant-for-the-Planet difon el seu missatge a través de la Xarxa d’Ambaixadors per la Justícia Climàtica, iniciativa pionera en
la lluita contra el canvi climàtic a Espanya creada per joves ambaixadors educats amb mentalitat ecològica i sostenible, per lluitar contra
el canvi climàtic. L’objectiu de la xarxa és aconseguir que joves de tot el món treballin per a solucionar el canvi climàtic a partir del pla de
3 punts que estableix la fundació Plant-for-the-Planet: reduir les emissions de gasos de l’efecte hivernacle, mantenir l’escalfament global
del planeta per sota dels 2ºC i plantar 1 bilió d’arbres en tot el món, ja que els arbres absorbeixen milions de tones de CO2. El projecte
ja ha plantat més de 14.000 milions d’arbres arreu del món.

La fundació Plant-for-the-Planet
El projecte Plant-for-the-Planet va ser ideat el 2007 per un nen alemany anomenat Felix Finkbeiner quan tenia 9 anys després de
realitzar un treball a l’escola sobre com la crisi climàtica afectava el planeta. Com a proposta per lluitar contra aquest problema a
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Finkbeiner li va sorgir la idea que tots els nens del món poguessin plantar un milió d’arbres en els seus països per contribuir a netejar
l’aire.

La fundació Plant-for-the-Planet és present avui en diferents ciutats catalanes com Lleida, Barcelona i Girona; i espanyoles com Madrid,
Saragossa o Murcia, amb més de 24 acadèmies celebrades i 1.500 joves espanyols ambaixadors per la Justícia Climàtica.

El Consorci de les Gavarres

El Consorci de les Gavarres és un ens creat el novembre de 1998 amb l’objectiu de protegir i gestionar l’Espai d’Interès Natural (EIN) de
les Gavarres. Els objectius del consorci són la protecció, restauració i millora del patrimoni natural i cultural del massís de les Gavarres,
promoure el desenvolupament local que millori les condicions de vida de la població de l’espai natural, basat en l’aprofitament sostenible
dels recursos naturals, l’ordenació de las activitats lúdiques i fomentar l’educació ambiental i la investigació científica.
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