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In support of the United 
Nations Environment 

Programme's 
environmental outreach 

"La supervivència de nosaltres, els nens i joves bé mereix la pena" 
 
Plant-for-the-Planet fa una crida als Caps de Govern del G7 a donar suport al projecte 
de reforestació més gran de tota la història de la humanitat 
 
(Tutzing, Alemanya, 26 de maig del 2015). La iniciativa de nens i joves Plant-for-the-Planet 
fa una crida als Caps de Govern del G7 a donar suport al projecte de reforestaciò més gran 
de tota la història de la humanitat.  "En els últims 8 anys, nosaltres els nens hem gestionat la 
plantació de 14.000 milions d'arbres amb l'ajut dels adults", ha comentat Yugratna 
Srivastava, de 19 anys i membre des de fa temps del Consell Global de Joves de Plant-for-
the-Planet.  "Ara es l'hora de que els Caps de Govern facin la seva tasca per assegurar la 
nostra supervivència".  Aquest missatge i un manifest han estat els principals resultats de la 
seva Cimera de Joves (Youth Summit) que ha comptat amb la participació de 88 participants 
de 23 països arreu del món.  Aquest manifest ha estat desenvolupat conjuntament amb 
economistes i científics especialistes en clima i política.  A més, el manifest resultant de la 
Youth Summit 2015 serà també entregat de forma personal pels joves a totes les 
Ambaixades i consulats a Berlín.   
 
Hi incorpora com a primer objectiu plantar 1 bilió d'arbres.  Aquests nous arbres tindran la 
capacitat de segrestar una quarta part del CO2 generat per l'acció humana i serviran a més 
de preparació per al segon dels nostres objectius: una revolució energètica d'àmbit global 
que necessita ser desenvolupada abans del 2050.  Un estudi conjunt liderat per la 
Universitat de Yale, que serà publicat en els propers mesos, prova que hi ha prou espai i 
disposició al planeta per a la realització d'aquest gran projecte de reforestació.  "La 
supervivència d'uns 3 milions de nens i joves ha de tenir més importància que les inversions 
que s'han destinat a salvar els estalvis d'alguns bancs", diu en Felix Finkbeiner, l'avui 
adolescent que va crear Plant-for-the-Planet l'any 2007, referint-se a les quantitats de diners 
que els governs de molts països del món han aportat als bancs després de la crisi financera 
del 2008. 
 
"Si cada empresa o milionari de la llista Forbes es comprometés a plantar 1.000 milions 
d'arbres podríem cumplir el nostre objectiu de plantar 1 bilió d'arbres abans de l'any 2020", 
diu en Felix Finkbeiner. 
 
La Youth Summit 2015 ha estat organitzada en cooperació entre la iniciativa de nens i joves 
Plant-for-the-Planet, el Programa de Nacions Unides per al Medi Ambient (PNUMA) i 
l'Evangelische Akademie de Tutzing.  Tots els líders globals estan convidats a la propera 
Youth Summit 2016 que tindrà lloc també a Tutzing, Alemanya entre els dies 11 i 16 de maig 
del 2016, per a treballar conjuntament en el desenvolupament de la revolució energètica. 
 
El material gràfic i audiovisual dels missatges escrits en els globus aerostàtics d'heli amb els 
missatges dels joves per als líders del G7 i gravats també amb drons des de l'aire estaran 
disponibles a:   t1p.de/g45o 
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You can find further information here: 

 
Website:   http://www.plant-for-the-planet.org/ 
 
Facebook:    Stop talking. Start planting 
 
Twitter:   #gys15 
    #PftP_int 
 
Introductory video:   www.t1p.de/vygf 
 
 
 
 
 
 
For any questions, please contact: 
 
Carolin Büttner 
carolin.buettner@plant-for-the-planet.org 
Tel:      +49 (0)8808 92108 126 
Mobile: +49 (0)17631798586 
 


