
Moció presentada al Ple de l’Ajuntament de Girona del 14‐12‐2015 

 

MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-CRIDA PER GIRONA PER UN 
‘COMPROMÍS DE GIRONA AMB EL CLIMA’ 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Ja fa molts anys que juguem amb els límits del nostre planeta, i el rellotge de sorra 
s’està buidant. El 2015 és un any clau pel que fa a la lluita contra un dels problemes 
més greus d’aquest segle, el canvi climàtic, i és necessari que aquest any sigui un 
punt d’inflexió, de canvi de model, si volem preservar el planeta tal com el coneixem. 
 
Aquest 2015 serà probablement l’any més càlid mai registrat de la història del planeta, 
revelant, així, una tendència marcada i clara d’un escalfament global cada vegada més 
ràpid, que porta fenòmens meteorològics extrems més freqüents i intensos, amb 
conseqüències ja tangibles que afecten, principalment, les parts més vulnerables de la 
població. 
 
Després de 23 anys de conferències globals dins el marc de les Nacions Unides,la 
crema de combustibles fòssils no ha minvat sinó que ha augmentat globalment un 
60%. Durant aquestes últimes dècades, s’han promogut respostes a la crisi climàtica 
poc efectives que només faciliten nous beneficis econòmics a aquells qui han generat 
aquesta situació i que no ataquen l’arrel del problema, confiant que les regles del lliure 
mercat podran resoldre’l. Aquest any se celebra a París la 21a Conferència de les 
Parts (COP21) de la Convenció Marc de les Nacions Unides pel Canvi Climàtic, on 
s’hauria d’arribar a un acord global i ambiciós per a solucionar la crisi climàtica i 
sistèmica a la qual ens enfrontem com a societat. 
 
Si volem fer front al canvi climàtic de forma efectiva i eficient, hem de començar per 
qüestionar el creixement econòmic imposat al nostre sistema i oblidar les polítiques i 
acords ineficaços. Per culpa de la manca d’acció fins avui, ens trobem molt a prop del 
punt de no retorn del nostre sistema climàtic i, per tant, el canvi ha de succeir molt més 
ràpidament, i la transició cap a un món sense combustibles fòssils haurà de ser molt 
més radical com més temps esperem a prendre mesures. 
 
I no només és un problema estrictament ambiental: el model econòmic en què ens 
basem necessita de la cerca i extracció de recursos fòssils, fet que origina conflictes 
arreu del món. També perpetua un sistema energètic que centralitza en mans de 
poques persones i empreses la producció i els beneficis, generant situacions de 
pobresa energètica per desenes de milers de famílies a Catalunya i a l’Estat Espanyol. 
 
El canvi climàtic és, doncs, el crit d’alerta que fa la Terra perquè canviem radicalment 
el nostre model de producció i de consum, però també és l’oportunitat de crear una 
societat més sostenible i justa que acabi amb les desigualtats socials i ambientals que 
ens han dut al model utilitzat fins ara, i canviï la nostra relació amb la natura i el 
planeta. 
 
Tenint en compte que Girona disposa d’un òrgan com la Taula Municipal sobre el 
Canvi Climàtic i que la celebració de la COP21 a París és una bona oportunitat per 
sensibilitzar la ciutadania i les institucions gironines de la problemàtica del canvi 
climàtic i de la necessitat d’impulsar alternatives des de l’àmbit local que ajudin a 
mitigar-lo; 
 
Per tot això, el grup municipal de la CUP-Crida per Girona proposa al Ple de 
l’Ajuntament l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Redactar un Compromís de Girona amb el Clima que tingui per objectiu 
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reafirmar els compromisos adquirits en la lluita municipal contra el canvi climàtic, així 
com marcar-ne de nous que situïn aquest eix en una de les prioritats de l’actual 
mandat i els posteriors. 
 
Segon.- Elaborar aquest document a partir del treball realitzat fins ara en el marc de la 
Taula Municipal sobre el Canvi Climàtic, i prenent d’exemple la proposta impulsada 
recentment per l'Ajuntament de Barcelona en termes similars. Igualment, el document 
fixarà com a mínims els acords presos a la Conferència de París, i haurà de ser 
elaborat i acordar en el marc de la Taula Municipal sobre Canvi Climàtic amb les 
entitats i els moviments socials gironins que dinamitzen aquesta lluita en l’àmbit 
municipal. 
 
Tercer.- Aprovar aquest Compromís de Girona amb el Clima abans de l'estiu del 2016, 
i organitzar, en el marc del seu procés d’elaboració, una jornada oberta i participada 
per la ciutadania de Girona. 
 
Quart.- Aprovar la incorporació de Girona a la coalició mundial de ciutats "Compact of 
Mayors", sorgida del 2014 United Nations Climate Summit, que treballa amb un 
mètode comú les polítiques municipalistes contra el Canvi Climàtic.  
 
Cinquè.- Comprometre l'Ajuntament amb la difusió i la visibilització de tots els actes 
que busquin conscienciar sobre els efectes del canvi climàtic i la necessitat de 
transformar les polítiques públiques per aturar aquest procés de destrucció del planeta 
Terra. 
 
 
Girona, 10 de desembre del 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biel de Montserrat i Valls 
En representació del GM de la CUP-Crida per Girona 
 


