
 

 

Grup Municipal d’Esquerra Republicana  

Districte de Sant Martí 

AL CONSELL PLENARI DEL DISTRICTE DE SANT MARTÍ 

 

El passat divendres 27 de setembre la ciutadania de Barcelona es va mobilitzar amb 

força en la defensa del planeta i instant a les administracions i diferents grups polítics a 

actuar en conseqüència i desenvolupar polítiques que facin front al xoc climàtic que 

amenaça el present i futur de tota la ciutadania però principalment del jovent.  

 

Des de 1990 ha augmentat gairebé un 50% les emissions mundials de diòxid de 

carboni, i des de 2016, el 90% dels habitants de les ciutats respirava aire que no 

complia les normes de seguretat establertes per l’OMS, el que provocà un total de 4,2 

milions de morts degut a la contaminació atmosfèrica. A l’Àrea Metropolitana de 

Barcelona moren mes de 3.000 persones cada any de forma prematura per culpa de la 

contaminació atmosfèrica. Aquesta és una dada intolerable per qualsevol societat.  

 

Per fer front a aquestes greus conseqüències del xoc climàtic, entre d’altres, les 

Nacions Unides han establert els objectius pel desenvolupament sostenible, 

l’anomenada agenda 2030. Aquests 17 objectius han de contribuir a reduir les 

desigualtats mundials, garantir drets bàsics com l’aigua i l’aliment a tota la població, 

quan des de fa anys es produeix prou aliment com per alimentar vàries vegades a la 

població de tot el planeta. En definitiva, els objectius per un desenvolupament 

sostenible han de fer possible que la nostra existència sigui compatible amb el planeta, 

cosa que d’altra banda només serà completament possible si hi ha un canvi de model 

econòmic. El capitalisme s’ha mostrat incompatible amb la sostenibilitat i la reducció 

de desigualtats, cal doncs acabar amb aquest model econòmic i substituir-ho per un 

que socialitzi la riquesa i no es basi en la desigualtat, ni tingui com a objectiu el 

creixement econòmic per sobre de tot, fins i tot de la vida.  

 

En conclusió, cal doncs que tota la societat actuem a favor del planeta contribuint als 

canvis de model necessaris i fent realitat aquests objectius pel 2030 abans que sigui 

massa tard. Això obliga a tots els individus però també a les societats i, per tant, a les 

administracions a actuar en conseqüència i de forma contundent.  

 

És per això que, d’acord amb els articles 65 i 73 del Reglament Orgànic Municipal, i l’ 

article 34.5 del Reglament intern d’organització i funcionament del Districte de Sant 

Martí, es formula la següent: 

 



 

 

Grup Municipal d’Esquerra Republicana  

Districte de Sant Martí 

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL 

 
El Consell Plenari del Districte de Sant Martí acorda:  

 

1. Mostrar públicament el seu compromís amb els objectius pel desenvolupament 

sostenible establert per Nacions Unides.  

2. Recolzar totes les mobilitzacions a favor d’actuar vers les conseqüències del xoc 

climàtic.  

3. Realitzar un protocol ecologista amb professionals i les entitats d’Horta-

Guinardó pels actes i esdeveniments organitzats pel propi Districte, així com 

per posar-ho a disposició de les diverses entitats dels barris en els 

esdeveniments que aquestes organitzin.  

4. Realitzar campanyes i formacions respecte el xoc climàtic amb l’objectiu de 

conscienciar a la població i fomentar l’ecologisme.  

 

 

 

 

 

 

 

Eva Campos       Lourdes Arrando 

Consellera Portaveu BComú     Consellera Portaveu ERC  

 

 

 

 

 

Sílvia López        Maria Arenillas 

Consellera Portaveu PSC     Consellera Portaveu JxCat 

 

 

 

 

 

Eugenia Angulo       Pedro Vargas 

Consellera Portaveu C’s     Conseller Portaveu BpC 


