Carta al Govern de Girona per emplaçar-lo a concretar les
polítiques destinades a fer front a l’Emergència Climàtica
El passat mes de novembre es va declarar institucionalment l’Emergència Climàtica pel Ple
de l’Ajuntament arran de la petició que més d’una quinzena d’entitats i col·lectius ecosocials
de la ciutat havíem fet setmanes abans. Es tracta d'un fet que vam valorar positivament
perquè representa l’acceptació d’aquesta situació d’emergència, així com demostra, una
vegada més, la importància de la mobilització popular per empènyer a governs i institucions
a actuar.
Tanmateix, no volem que això quedi en una mera declaració d’intencions o en mesures de
dubtosa contribució a reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH) com
considerem que és la recent notícia sobre l’obertura d’una oficina “verda” a la ciutat. No
volem que tots aquests posicionaments públics i polítiques de greenwashing institucional
serveixin per callar-nos i seguir amb la inacció política, com fins ara. És per això que exigim
al govern que comenci a treballar des de ja per avançar en la consecució dels compromisos
adquirits en la Declaració.
Amb aquest objectiu, a inicis del mes de desembre ens vàrem posar en contacte amb el
regidor de Medi Ambient, Martí Terés, i l’alcaldessa, Marta Madrenas, per demanar-vos una
reunió en la que s’expliqués com i quan teníeu pensat començar a treballar per elaborar un
pla estratègic enfocat a reduir les emissions de GEH i a actualitzar el PACES (Pla d’Acció
pel Clima i l’Energia Sostenible) per fer-lo més ambiciós i acord amb l’últim informe de
l’IPCC (Grup Intergovernamental pel Canvi Climàtic) per estabilitzar l’augment de
temperatura a 1,5ºC de mitjana. No se’ns va arribar a donar resposta, ni hem observat cap
mena d’intenció d’afrontar aquesta emergència de forma prioritària per part del Govern.
Entre les qüestions relatives a l’elaboració d’aquest pla, n’hi ha una de cabdal que és la
seva corresponent transversalitat, així com de l’acció davant l’emergència climàtica. Com
hem reiterat en altres ocasions, això no es pot reduir a la regidoria de Medi Ambient ja que
aquesta problemàtica traspassa el seu àmbit d’actuació, i afecta a la ciutat i a la ciutadania
des de molts fronts diferents. De la mateixa manera, la majoria de polítiques encaminades a
mitigar i adaptar-nos al canvi climàtic han de provenir d’àmbits que van des de l’economia a
l’urbanisme, i sempre sota criteris d’alts nivells de justícia social. I és per aquest motiu que la
nostra intenció és que sigui l’alcaldessa qui també assisteixi a la reunió, i doni les
explicacions públiques pertinents, com a mostra d'interès, determinació, responsabilitat i
d’aquesta necessària transversalitat.
Un altre aspecte rellevant i destacable, i que no queda detallat en la Declaració, és la
implicació i participació d’entitats i col·lectius ecosocials de la ciutat, com actors actius i no
com a mers espectadors i avaladors del que aprovi el Govern. Així mateix, tampoc queda
clar com, i des de quin espai, es durà a terme el seguiment i control ciutadà dels
compromisos i polítiques aprovades pel consistori.
Sumat a això també volem que s’expliquin quines mesures d’urgència es pretenen engegar
per començar a reduir de manera efectiva i imminent les emissions de GEH aquest mateix

any. Sobretot tenint en compte que en els pressupostos de 2020 no s’ha notat l’emergència
i no es veuen per enlloc grans partides de diners destinats a l’emergència climàtica, mentre
se segueixen incrementant partides pressupostàries a altres conceptes com, entre d'altres,
la neteja viària. Si es vol afrontar aquesta crisi, s’hauran de canviar els enfocaments i fer
sacrificis.
Finalment els diferents col·lectius i entitats ecosocials clamem perquè es doni resposta als
talls de llum de Font de la Pólvora ja que tot aquest procés ha d’anar acompanyat de justícia
social i és imprescindible que en un context de crisis com l’actual es garanteixi, a tota la
població, l’accés a les necessitats bàsiques com són l’energia o l’aigua. I no pot ser que el
Govern es posi al costat de les empreses de l’oligopoli de l’energia i responsables de gran
part de les emissions de GEH al nostre territori, com és Endesa.
Sota aquest pretext i context demanem, doncs, poder-nos reunir amb el Govern, liderat per
la seva alcaldessa Marta Madrenas, i que puguin concretar-nos, a nosaltres i a tota la
ciutadania de Girona, quin és el full de ruta per fer front a l’emergència climàtica.
Restem a l’espera de resposta i esperem que aquest sigui un assumpte de màxima
urgència. El canvi climàtic avança inexorablement i no podem anar dilatant més aquest
procés. Hem d’actuar ja!
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