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Considerant que la Humanitat està

començant a viure una etapa que pretén

harmonitzar la satisfacció de les necessi-

tats presents amb el benestar i la qualitat

de vida de les generacions futures.

– Recordant que la Conferència de

les Nacions Unides per al Medi Ambient i

el Desenvolupament, celebrada a Río de

Janeiro el juny de 1992, es va adreçar a

tots els habitants d’aquest Planeta

sol·licitant-los que es comprometessin a

assegurar la protecció i la millora del

nostre medi ambient per tal de transme-

tre’l en les millors condicions possibles

als nostres descendents.

– Tenint present que el Comitè

Olímpic Internacional ha assumit com a

pròpia la voluntat de fomentar el respec-

te al medi ambient, i ha recollit en la

Carta Olímpica, (Cap. 1, art. 2-10) aquest

objectiu.

– Ja que el Consell d’Europa, en

adoptar la Carta Europea de l’Esport, ha

donat rellevància a les qüestions

ambientals (art. 10, art.1b) i que el Codi

d’ètica esportiva del mateix Consell diu

en la definició del joc net (art. 7) que “el

compromís responsable en certes activi-

tats pot contribuir a desenvolupar les

responsabilitats respecte al medi

ambient” i que en diferents recomana-

cions estimula els governs, les organitza-

cions esportives i els esportistes, perquè

tinguin presents les seves responsabili-

tats vers la natura en les activitats espor-

tives.

– Tenint present el profund respecte

que els esportistes senten per la competi-

ció i per un medi ambient sà, i que les

lleis generals de l’esport de la majoria de

països recullen, a més dels principis de

caire esportiu, la responsabilitat ambien-

tal del sector.

– Estant convençuts que, als vol-

tants del segle XXI, un ideari esportiu que

no tingués en compte el respecte a la

natura i als seus elements (l’aire, l’aigua,

el sòl, el paisatge, la fauna i la flora) que-

daria endarrerit repecte la voluntat de la

Humanitat, manifestada reiteradament

en els fòrums internacionals.

– Tenint en compte que és necessari

adoptar les mesures que portin a crear

les bases presents sobre les quals haurà

d’edificar-se el benestar dels esportistes i

els ciutadans del futur.

– Recordant que sense un medi

ambient adient es dificultaria la pràctica

esportiva, ja que, essencialment, aquesta

es realitza en contacte amb els elements

de la natura, aire, aigua i sòl; i que la qua-

litat d’aquests és un objectiu irrenuncia-

ble dels esportistes.

– Constatant que l’exercici de l’es-

port involucra no tan sols els esportistes

sinó també a tercers, com són el públic

en general, els quals hauran d’observar

un comportament adient en la relació

amb el medi ambient i que l’esport és el

context adient per promoure valors

ambientals i organitzar campanyes

d’educació cívica i ambiental.

– Conscients que formem part d’un

sector privilegiat de la Humanitat i que

això ens obliga a participar activament

en els canvis econòmics, socials i cultu-

rals que el seu benestar actual i futur

necessita, 

DECLAREM:

1. Que és responsabilitat de tots i de

cadascú desenvolupar activitats amb ple

respecte vers els principis de conserva-

ció, defensa i millora del medi ambient.

2. Que seguint aquests principis

universals, acollits per la humanitat, els

estats tenen la responsabilitat de pro-

moure i salvaguardar la protecció del

medi ambient, també en l’àmbit espor-

tiu, per a la qual cosa hauran de dictar la

legislació adient i propiciar polítiques i

actuacions dirigides en aquest sentit.

3. Que les organitzacions esportives

hauran de seguir l’impuls del Comitè

Olímpic Internacional i ordenar totes les

seves activitats de manera responsable

amb el medi ambient. Les organitzacions

esportives hauran d’incorporar en els

seus estatuts, reglaments i normes de

competició, un conjunt de regles clares

en aquest sentit.

4. Que els esportistes hauran de ser

exemple per a tots els ciutadans d’un

comportament sensible i respectuós amb

l’entorn natural.

5. Que tots els qui participem de

l’activitat esportiva en els seus diferents

vessants (tècnics, jutges, esportistes,

educadors, professionals, administra-

dors, investigadors i patrocinadors) hem

de comprometre’ns a fer de l’esport

l’estendard social de la sintonia entre

l’home i la natura.

6. Que som conscients que tot esde-

veniment esportiu comporta impactes al

medi ambient i que és responsabilitat dels

organitzadors prendre les mesures enca-

minades a preveure’ls, minimitzar-los i
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compensar-los. El respecte haurà d’esten-

dre’s no solament a l’entorn natural sinó a

les condicions socials, històriques i cultu-

rals de les poblacions amfitriones.

7. Que les instal·lacions esportives

hauran de ser projectades, construïdes i

mantingudes tenint en compte les seves

implicacions ambientals amb l’enfoca-

ment bioclimàtic de l’arquitectura i dels

espais urbans, procurant la multifunció i

els usos futurs del sòl.

8. Que la pràctica de l’esport que es

desenvolupa en contacte amb la natura

haurà de realitzar-se de forma que tingui

en compte els ecosistemes en els quals es

practica, evitant posar en perill la fauna i

flora, com també la qualitat de l’aire, de

l’aigua i del sòl. El mar haurà de conside-

rar-se com un ecosistema fràgil i integral,

font de tota vida.

9. Que el sector esportiu fa seus els

valors de la cultura ambiental, i es com-

promet a tenir presents els principis de

reducció, reutilització i reciclatge, com

també sotmetre totes les activitats que

poden afectar el medi ambient a avalua-

cions de l’impacte ambiental i a audito-

ries ambientals.

10. Que la pràctica esportiva és un

dret dels ciutadans que requereix que els

elements ambientals, especialment l’aire

i l’aigua, gaudeixin de les millors condi-

cions de qualitat i que és el nostre dret i

el de tots els ciutadans que es garanteixi

el seu gaudiment, per sobre dels dese-

quilibris o desigualtats econòmiques o

culturals.

11. Que hem d’assegurar que en els

esports en què participen animals,

aquests siguin tractats amb la dignitat

que cal i que en aquells que consisteixen

en la seva caça o captura, es respectaran

els cicles biològics i els hàbitats naturals

de les diferents espècies.

12. Que creiem fermament que

l’educació és l’únic instrument segur per

millorar el comportament i la condició

del ser humà i que és responsabilitat de

tots participar en aquest procés. Els

poders públics i les organitzacions espor-

tives hauran de realitzar esforços sostin-

guts en la realització d’accions educati-

ves orientades a portar a la població els

valors de l’esport i del medi ambient.

13. Els sistemes públics educatius

hauran d’incorporar o reforçar els seus

continguts en educació ambiental i

esportiva. Les universitats hauran de ser

agents actius en aquest procés poten-

ciant la formació i investigació en

l’esport, en el medi ambient i en les seves

relacions.

14. Que tota reunió esportiva és un

moment idoni per fer present la simbio-

si entre l’esport i l’ambient, i orientar els

espectadors cap a comportaments res-

pectuosos tant amb el contrari com amb

l’entorn. El desenvolupament d’aquests

principis és un instrument eficaç per

combatre la violència en l’esport.

15. Que l’esport, com a moviment

humanista universal, acollirà i promocio-

narà els valors ètics ambientals i contri-

buirà a la difusió de noves pautes cultu-

rals en la relació de l’home amb la natu-

ralesa.

16. Que els sectors preocupats per al

medi ambient, ciutadans, investigadors i

educadors, com també les organitza-

cions i empreses dedicades a la protecció

del medi ambient, reconeixem els valors

morals i culturals de l’esport i la seva

coincidència amb els que defensem. La

conjunció d’aquests farà possible que

assumim el lideratge ètic que la societat

del proper segle demanda.

17. Que tots ens comprometem a

educar els nostres fills amb l’amor a la

vida, a l’esport i al medi ambient, i a

garantir que dedicarem els nostres

esforços a transmetre’ls un Planeta habi-

table.


