Tots podem fer alguna cosa
El planeta es troba en un moment, quant menys, delicat. Cada setmana els telediaris s'omplin de notícies relacionades amb el canvi climàtic, que si incendis, que si pluges torrencials, que si tancament de
platges per alts nivells de contaminació, que si el Mar Menor... Els
fenòmens meteorològics s'accentuen a causa del calfament global i el
mar, és un dels grans castigats.
La setmana passada vaig veure a les xarxes socials aquesta imatge:
Em vaig quedar una estona mirant-la i em va fer reflexionar moltíssim
respecte a la classe de món que deixaré els meus fills i nets si algun
dia els tinc. Em va fer fàstic, molt de fàstic. Veure com la classe política
(gran part d'ella) afirma que l'anomenada «Transició Ecològica» és un
invent per a coartar la «llibertat» que molts (i moltes) reivindiquen ara.
Però, qui pensa en la
llibertat de tots els que vindran? Ells no la tindran. Aquesta setmana,
amb el col·lapse del Mar Menor, tot són balons fora. Ningú es vol
responsabilitzar del fet que ha passat, d'acord, ho entenc, estem
parlant de la política, però com que no es vol solucionar? S'està
utilitzant una crisi mediambiental de primer nivell com a arma política,
per desqualificar-se entre uns i altres.
Publicació INSTAGRAM, usuari @vistoenlasredes

Els abocaments de brossa que arriben al mar són molt perillosos per la flora i la fauna marina i, en conseqüència,
pels humans també. Els microplàstics i la contaminació que ve del mar està en el peix que mengem, en l'aigua que
bevem i en l'aire que respirem. Què fem aleshores? Hem de ser més intel·ligents que els que ens governen i anar
més enllà.
Amb el tema de les mascaretes la cosa s'agreuja. Són la nova «brossa estrela» al mar. Estem omplint els nostres
oceans del que ens protegeix contra la covid-19, però qui protegeix el mar dels humans? No hi ha una «mascareta»
que protegeix el mar, l'hem de protegir nosaltres, sinó, qui ho farà?
Si una mascareta quirúrgica s'ha de canviar
cada 4 hores, una persona necessita una
mitjana de 28 mascaretes a la setmana. Les
mascaretes reutilitzables són una bona alternativa a les d'«usar i tirar» i a la nostra zona hi
ha moltes d'aquestes, de producció local que
ajuden a l'economia dels pobles i ciutats del
voltant. A conseqüència de la pandèmia, les
empreses tèxtils d'Ontinyent i afins es van
reconvertir en temps rècord per fabricar material sanitari.
Així es va constituir el Clúster Sanitari Tèxtil
Ontinyent. Hem d'estar orgulloses i orgullosos de la capacitat de resiliència de les
nostres empreses que, a banda de fabricar
mascaretes quirúrgiques, EPIs... i FFP2,
també es fabriquen mascaretes reutilitzables
que, ens permeten reduir de manera exponencial la quantitat de brossa per persona. A
més, si utilitzem mascaretes «Tèxtil Ontinyent», contribuïm a la millora de l'economia
local i la reducció de l'atur a la nostra zona.
Más mascarillas en el mar que en la boca: la pandemia que viene,
https://www.traveler.es/viajeros/articulos/mascarillas-problema-contaminacion-residuos-oceanos/18142

Desgraciadament, no tenim un Planeta B i està en la nostra mà deixar un món millor, o almenys no pitjor, a tots els
que vindran. Les mascaretes @TextilOntinyent són una oportunitat. Un pas més. Perquè ningú pot fer-ho tot, però
tots podem fer alguna cosa.
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