
MOCIÓ CONTRA LA CRISI ECOLÒGICA I CLIMÀTICA I DE SUPORT A LES 
MOBILITZACIONS CLIMÀTIQUES 

  

La setmana del 20 al 27 de setembre ha esdevingut la màxima expressió de la mobilització 
ecologista contra la crisi ecològica i climàtica, que ens afecta a nivell planetari. Una crisi que ha 
empès a centenars de persones i joves als carrers per denunciar la inoperància de les 
institucions i de la classe política per combatre el canvi climàtic, la desertització, els grans 
incendis forestals, els fenòmens meteorològics extrems o la contaminació ambiental i la pèrdua 
de biodiversitat al planeta. 

La consolidació del capitalisme a escala internacional ha necessitat, històricament, intensificar 
l’explotació tant de les classes treballadores com dels recursos naturals per mantenir el 
creixement econòmic. En un planeta on els recursos naturals són finits i el canvi climàtic és un 
fet, cal avançar cap a un model que aposti decididament per la sostenibilitat, la minimització i la 
transformació dels residus, que impulsi el desenvolupament de les energies renovables i 
l’autoconsum, que implanti una nova cultura de l’aigua i dugui a terme una política integral de 
gestió del territori que possibiliti l’explotació racional i sostenible dels seus recursos naturals. 

A Catalunya, la Llei de Canvi Climàtic, una de les més avançades d’Europa, s’ha vist retallada i 
desdibuixada pel Tribunal Constitucional espanyol amb l’objectiu de blindar els privilegis de les 
empreses contaminants i garantir el manteniment de l’actual model productiu industrial, que 
s’ha demostrat insostenible i que aboca al planeta al col·lapse mediambiental. 

Davant de l’emergència climàtica que estem vivint, ens cal donar una resposta ferma que 
impliqui polítiques energètiques, ambientals i de sostenibilitat decidides des de totes les 
administracions. Hem de seguir passant del compromís a l’acció i apostar per aquelles accions 
que ens permetin generar canvis reals. 

A proposta de tots els Grups Municipals (CUP-ALL-AMUNT, ERC-AM, JxCAT-JUNTS i PSC-
CP) es PROPOSA al Ple que adopti els següents 

ACORDS 

PRIMER.- Donar suport a la setmana de mobilitzacions pel clima que culminaran en la Vaga pel 
Clima el 27 de setembre, que demanen que es declari de manera immediata l’emergència 
climàtica i la posada en marxa urgent de mesures i actuacions concretes per reduir ràpidament 
a zero les emissions netes de gasos d’efecte d’hivernacle. 

SEGON.- Estendre el sistema de recollida “porta a porta” per continuar millorant el servei i les 
dades de % de recollida selectiva i promoure polítiques actives encaminades al Residu Zero. 

TERCER.- Continuar fomentant l’estalvi, l’eficiència energètica i l’ús d’energies renovables en 
els edificis municipals i particulars. 

QUART.- Protegir i conservar els espais naturals i les zones verdes del municipi.  

CINQUÈ.- Fomentar la mobilitat sostenible per interactuar amb els nostres entorns urbans i 
naturals d’una forma saludable i respectuosa. 



SISÈ.- Exigir al govern espanyol el compliment dels compromisos vigents en el marc de la 
normativa europea sobre clima i energia 2030 que demana: 

- Mínim del 40% de reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle en relació als nivells 
de 1990.  

- Mínim el 27% de millora d’eficiència energètica.  

- Mínim el 27% de quota d’energies renovables. 

 

No obstant això, el Ple acordarà allò que estimi oportú. 

 

Llagostera, 23 de setembre de 2019  

 


