
4. Preservar els fruits i la bellesa de
la Terra per a les generacions pre-
sents i futures
Reconèixer que la llibertat d’acció de
cada generació està condicionada
per les necessitats de les generacions
futures.
Transmetre a les generacions futures
valors, tradicions i institucions que
fomentin la prosperitat a llarg termi-
ni de les comunitats humanes i e-
cològiques de la terra.

Per complir aquests quatre compro-
misos generals, cal:

II. INTEGRITAT ECOLÒGICA

5. Protegir i restaurar la integritat
dels sistemes ecològics de la Terra,
amb especial atenció a la diversitat
biològica i als processos naturals que
sustenten la vida.
Adoptar, en tots els àmbits, plans de
desenvolupament sostenible i regu-
lacions que facin de la conservació
ambiental i de la rehabilitació part

integral de totes les iniciatives de
desenvolupament.
Establir i salvaguardar reserves via-
bles de la natura i de la biosfera, in-
cloent-t’hi terres verges i zones ma-
rines, per protegir els sistemes de
suport a la vida de la Terra, mante-
nir la biodiversitat i preservar la nos-
tra herència natural.
Promoure la recuperació de les espè-
cies i els ecosistemes en perill.
Controlar i eradicar els organismes
exògens o genèticament modificats
que siguin perjudicials per a les
espècies autòctones i el medi am-
bient, i prevenir la introducció d’a-
quests organismes perjudicials.
Administrar l’ús dels recursos reno-
vables com l’aigua, el sòl, els pro-
ductes forestals i la vida marina de
forma que no se n’excedeixin les
possibilitats de regeneració i que es
protegeixi la salut dels ecosistemes.
Administrar l’extracció i l’ús dels re-
cursos no renovables, com els mine-
rals i els combustibles fòssils, de for-
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cions, de les empreses, dels governs
i de les institucions transnacionals.

PRINCIPIS

I. RESPECTE I CURA DE LA
COMUNITAT DE VIDA

1. Respectar la Terra i la vida en to-
ta la seva diversitat
Reconèixer que tots els éssers són
interdependents i que tota forma de
vida té valor, independentment de
la seva utilitat per als éssers humans.
Afirmar la fe en la dignitat inherent
a tot ésser humà i en el potencial
intel·lectual, artístic, ètic i espiritual
de la humanitat.
2. Tenir cura de la comunitat de vida
amb enteniment, compassió i amor
Acceptar que el dret a posseir, ad-
ministrar i utilitzar els recursos na-
turals comporta el deure de preve-
nir els danys ambientals i protegir
els drets de les persones.
Afirmar que més llibertat, coneixe-
ment i poder comporta més respon-
sabilitat de promoure el bé comú.
3. Construir societats democràtiques
que siguin justes, participatives, sos-
tenibles i pacífiques
Assegurar que les comunitats garan-
teixin en tots els àmbits els drets hu-
mans i les llibertats fonamentals i
que ofereixin a tothom l’oportunitat
de desenvolupar tot el seu potencial.
Promoure la justícia social i econò-
mica, i possibilitar que tothom
atenyi una forma de vida segura i
digna que sigui responsable ecolò-
gicament.

societat civil global està creant no-
ves oportunitats per construir un
món democràtic i humà. Els nostres
reptes ambientals, econòmics, polí-
tics, socials i espirituals estan inter-
relacionats i junts podem forjar so-
lucions inclusives. 

RESPONSABILITAT
UNIVERSAL

Per portar a terme aquestes aspira-
cions, hem de prendre la decisió de
viure amb un sentit de la responsa-
bilitat universal i d’identificar-nos
amb la comunitat terrestre global,
així com amb les comunitats locals.
Som alhora ciutadans de diferents
nacions i d’un sol món en el qual
els àmbits local i global estan estre-
tament vinculats. 
Tots compartim la responsabilitat
pel benestar present i futur de la fa-
mília humana i del món vivent en
tota la seva amplitud. L’esperit de
solidaritat humana i d’afinitat amb
tota vida s’enforteix quan vivim
amb reverència el misteri del ser,
amb gratitud el do de la vida i amb
humilitat el lloc que ocupa l’ésser
humà en la natura.
Necessitem, urgentment, una visió
compartida dels valors bàsics que
donin un fonament ètic a la comu-
nitat mundial emergent. Per tant,
junts i amb esperança, afirmem els
principis interdependents següents,
per a un sistema de vida sostenible,
com a fonament comú amb el qual
s’haurà de guiar i valorar la conduc-
ta de les persones, de les organitza-


