
DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE 

GRAMENET DE SUPORT A LES MOBILITZACIONS JUVENILS DE LLUITA CONTRA EL 

CANVI CLIMÀTIC, I PER FER UN MÓN SOSTENIBLE I PELS DRETS MEDIAMBIENTALS DE 

LES PRESENTS I FUTURES GENERACIONS. 

 
En els darrers mesos ha nascut un moviment estudiantil internacional engegat per una jove 

sueca, Greta Thunberg, anomenat, "Fridays for Future", "Els divendres per al futur". Aquest 

moviment neix de la mà dels i les joves sueques i avui és ja un moviment global, al que s'han 

sumat joves d'arreu del món, societat civil i entitats ciutadanes, que reclamen i exigeixen com 

a llegat deixar un món habitable, un planeta sostenible. 

 

El moviment combina activitats, vagues, aturades i mobilitzacions a les diferents ciutats del 

món, reclamant accions i compromís social, empresarial i polític per tal de garantir els drets 

mediambientals del present i del futur. Un moviment juvenil necessari que, tant des de 

l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet com des de la societat civil de la nostra ciutat, 

amb accions ja fetes i les que calgui impulsar en el futur, compartim amb complicitat, al mateix 

temps que donem suport a aquestes mobilitzacions, les quals volen garantir els drets 

mediambientals de tota la ciutadania i de les futures generacions. 

 

Fridays for future, com un clar exemple d’una societat que combat el canvi climàtic amb totes 

les seves forces,  i amb el suport de més de 100 entitats i col·lectius, va convocar una jornada 

de mobilització divendres passat 27 de setembre en suport de la lluita climàtica. 

 

Afrontem, com a país, ciutats, comunitat, i ciutadania, el repte més urgent del nostre temps: 

l'emergència climàtica. Tenim al davant reptes tant importants com la contaminació de l’aire i 

de l’aigua provocades per l’activitat humana sense control,  l’abocament de residus a rius, 

mars i oceans, la pèrdua de biodiversitat dels ecosistemes i l’extinció d’espècies animals i 

vegetals, els fenòmens meteorològics extrems i devastadors, les migracions de població per 

causes climàtiques, la desforestació i crema de boscos i la desaparició dels pulmons verds del 

món. Totes elles com a conseqüència del model econòmic d’especulació que ha fomentat el 

consumisme sense consciència i la sobreexplotació dels recursos naturals. Són molts i 

importants els reptes que ens obliguen a declarar-nos en emergència climàtica i poder engegar 

polítiques per tal de  superar la degradació ambiental que posa en perill la vida i el futur de la 

nostra llar, el planeta Terra.  Cal recordar que no hi ha Planeta B i que, any darrera any, 

superem la capacitat de renovació dels recursos naturals de la Terra. 

 

La crisi climàtica amenaça, també, la pau i la seguretat internacionals. La salinització de l’aigua 

i els cultius posen en perill la seguretat alimentària, l’alta concentració de CO2 afecta a la salut 

dels éssers vius i els enfrontaments pels recursos naturals bàsics es desenvolupen en tots els 

continents. 

 

L'Organització de les Nacions Unides juga un paper clau en aquesta lluita per l'impuls de la 

conscienciació dels estats i països en implicar-los en l'abordatge d'aquesta crisi climàtica, i ho 



està fent a través del compromís de desenvolupament dels Objectius de Desenvolupament 

Sostenible i l'agenda 2030, que vol desplegar els 17 objectius amb tota una sèrie d'accions a 

portar endavant.  

  

Un paper, el de Nacions Unides, fonamental per assolir les fites que les diferents cimeres, 

especialment la darrera de París, han situat per tal de garantir aquests drets mediambientals 

que els i les joves del món reclamen amb raó. 

Cal lluitar també contra les noves formes de negacionisme del canvi climàtic, que provenen 
dels EUA i de Brasil, però també de l’extrema dreta dels nostres territoris europeus, i 
que apunten cap a un intent de paralització dels acords internacionals d’aplicació de  les 
mesures vinculants per evitar l’escalfament global liderades per Nacions Unides. 
  

És per tant que des de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet ens comprometem a: 

 
1. L’Ajuntament de Santa Coloma, assumeix els objectius d’aquesta mobilització com a 
institució compromesa en la lluita contra el canvi climàtic i dona suport i anima els i les joves i 
estudiants de Santa Coloma, i a la ciutadania en general, a què s'impliquin en la causa contra el 
canvi climàtic.  

 

2. Tot seguint el Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses que és una iniciativa europea que 

suposa una oportunitat per rellançar i posar en pràctica la visió global del canvi climàtic a nivell 

municipal, i que suma les polítiques d’adaptació a un compromís molt ferm de reducció 

d’emissions de gasos amb efecte d'hivernacle. Establir els compromisos polítics, normatives i 

recursos necessaris per a garantir reduccions de gasos d'efecte d'hivernacle per a arribar al 

balanç net zero a la ciutat no més tard de 2040 i si pot ser abans de 2035. En aquest sentit, es 

imprescindible continuar la tasca que es realitza des de l’administració local, amb la 

inestimable col·laboració institucional d’altres administracions, especialment la Diputació de 

Barcelona, per tal de detenir la pèrdua de la biodiversitat i continuar amb la tasca de 

recuperació dels ecosistemes existents en l'entorn de la nostra ciutat, com a única resposta 

possible per a evitar un col·lapse de tots els sistemes naturals, inclòs l'humà. 

 

3. Abordar, des del municipalisme, iniciatives que vagin encaminades a la sensibilització́ de la 

població́ envers la reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle, la  cura del medi 

ambient, la biodiversitat i els nostres entorns naturals, impulsant la creació́ d'espais educatius 

(com ara l’Aula Ambiental Isabel Muñoz o Ecometròpoli ), d’informació́, educació i formació́ 

sobre l’emergència climàtica per a infants i adolescents, però̀ també ́ per a tota la població́ 

adulta de la ciutat. 

 
6. Desenvolupar institucionalment l'Agenda 2030 a través dels instruments al nostre abast, 
com ara el PAM 2020-2023, i enfortir les aliances amb la resta d’administracions públiques i 
amb la societat civil,  per avançar en l’acció contra el canvi climàtic.  Cal intensificar algunes 
accions ja en marxa com són la mobilitat més sostenible, el foment del reciclatge de residus, la 
lluita contra el malbaratament alimentari, l'economia circular o el consum responsable d'aigua 
i l'ús d'energies netes, entre d’altres. 



  
7. Cercar amb la resta d'administracions i institucions supramunicipals, autonòmiques, 
nacionals i europees complicitats per treballar plegats amb l’objectiu d’aplicar mesures que 
abordin la crisi climàtica, la contaminació a les ciutats i la preservació del medi ambient. 

  
8. Demanar als governs de la Generalitat de Catalunya i d'Espanya a presentar les lleis sobre 
canvi climàtic que abordin com cal aquesta urgència climàtica i, per tant, declarar l'emergència 
climàtica. 

  
9. Demanar a la Comissió Europea, un lideratge europeu decidit envers els reptes de la crisi 
climàtica, la contaminació a les ciutats; així com, l'impuls de les regulacions necessàries per 
abordar les problemàtiques sobre el consum de plàstics i el seu reciclatge.  

  
10. Demanar als Estats parts dels acords de 2015 que compleixin els acords establerts a la 
cimera climàtica de Paris amb celeritat i resultats. 
 
11. Traslladar aquests acords a la Comissió Europea, al Govern d’Espanya, a la Generalitat de 
Catalunya, a l’Alto Comisionado del Gobierno de España para la Agenda 2030, al Pacte 
d’Alcaldes i Alcaldesses pel clima i l’energia de la Diputació de Barcelona, a Fridays for Future 
Barcelona, a Favgram i a l’entitat Rebelión o Extinción Gramenet 

  

  

  

Santa Coloma de Gramenet, 30 de setembre de 2019 

  
 


