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MOCIÓ PER AL RECONEIXEMENT DE L’ESTAT D’EMERGÈNCIA CLIMÀTICA 
PROPOSADA AL PLE MUNICIPAL DE SANT CELONI 

 

 
 
Les entitats sotasignades s’adrecen al ple de l’Ajuntament de Sant Celoni i a tots els 
grups polítics que s’hi vulguin adherir, per tal d’instar el reconeixement de l’estat 
d’emergència climàtica a la qual ens enfrontem la humanitat, mitjançant  l’aprovació de 
la present moció i de les mesures que se’n derivin. 

 
L’Ajuntament de Sant Celoni reconeix que el planeta, així com els éssers vius i els 
ecosistemes, en les condicions actuals per a la vida, es troben en greu perill a causa, 
principalment, de l’estil de vida dels països rics. Prova d’això són els recents informes 
sobre l’estat de la biodiversitat de la Plataforma Intergovernamental de Ciència i 
Política sobre Biodiversitat i Serveis dels Ecosistemes (IPBES) i sobre l’escalfament 
global de 1,5 ºC del Grup Intergovernamental d’Experts sobre el Canvi Climàtic (IPCC), 
que alerten d’un rumb que porta a l’extinció d’una gran part dels ecosistemes 
terrestres. Un milió d’espècies estan amenaçades per l’activitat humana. Es tracta 
d’una catàstrofe ecològica autèntica. 

 
També s’està a la vora del punt de no retorn enfront del canvi climàtic. No respondre 
davant la crisi ecològica i civilitzatòria suposaria la mort de milions de persones i de 
grans moviments migratoris, tal i com ja ha anunciat l’ONU, a més de l’extinció 
irreemplaçable d’espècies imprescindibles per a la vida a la Terra, donades les 
complexes interrelacions ecosistèmiques. 

 
En aquest sentit, acceptem la veritat sobre la crisi climàtica, així com la gravetat de la 
situació. Admetre les evidències científiques, així com la necessària reducció de les 
emissions, és l’única manera de protegir l’existència d’un futur per al municipi. La 
ciutadania ha d’entendre la urgència i la irreversibilitat d’aquesta lluita i l’Ajuntament de 
Sant Celoni pot tenir un paper clau en la formació, educació i la informació sobre la 
necessitat de frenar les emissions i realitzar una adaptació vital a les conseqüències 
de l’increment de la temperatura global. 

 
Declarar l’emergència climàtica requereix assumir el compliment de compromisos 
polítics reals i vinculants, molt més ambiciosos que els actuals, amb la consegüent 
assignació de recursos per fer front a aquesta crisi: un full de ruta vinculant capaç de 
garantir les reduccions de gasos d’efecte hivernacle anuals necessàries, abandonar 
els combustibles fòssils, apostar per una energia 100% renovable i reduir a zero les 
emissions netes de carboni com més aviat millor, de manera urgent i prioritària, en línia 
amb les indicacions de l’informe de l’IPCC. Un estat d’emergència implica redirigir tots 
els recursos disponibles dels ajuntaments per afrontar la crisi climàtica amb els 
problemes associats que comporta. 

 
La declaració d’emergència climàtica suposa iniciar un procés d’educació, formació i 
conscienciació a tota la població sobre la veritat de la crisi ecològica i l’enorme canvi 
necessari per frenar l’emergència. Però comporta, a més, assumir que l’economia no 
pot seguir creixent indefinidament. Que el mite del desenvolupament sostenible amaga 
en realitat la impossibilitat de reciclar l’energia i que cal emprendre polítiques de 
reducció dels consums energètics.  
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Per tot això, l’Ajuntament de Sant Celoni es compromet a reconèixer la situació 
d’emergència climàtica i dur a terme les següents accions orientades tant a la 
minimització de l’impacte ambiental de Sant Celoni i la Batllòria com a la seva 
adaptació al context de canvi climàtic: 
 
 
PRIMER: Implantar, dins del present mandat, un sistema de recollida d’escombraries 
porta a porta, que permeti assolir les màximes quotes de recollida selectiva. 
 
 
SEGON: Avançar cap un model urbanístic que minimitzi la utilització del vehicle privat. 
Aquest model implica, entre d’altres mesures, proporcionar una cobertura de transport 
públic adaptada a les necessitats dels veïns i veïnes de Sant Celoni i la Batllòria, així 
com facilitar l’ús de la bicicleta mitjançant la instal·lació de pàrquings segurs a zones 
estratègiques del poble (com l’estació de tren) i implicar-se activament (mediant, si cal, 
amb altres administracions locals o supramunicipals) en la construcció de carrils bici a 
les zones més allunyades del poble com els polígons, el poble de la Batllòria o l’escola 
Tordera. 

 
TERCER: Re naturalitzar zones urbanes del poble per tal de generar espais de confort 
tèrmic i incrementar la capacitat d’absorció de CO2. 
 
QUART: Avançar cap a l’autoconsum energètic, tant en els habitatges particulars 
(mitjançant bonificacions en els impostos municipals com l’IBI) com en els edificis 
municipals, en els que caldrà assolir una quota d’autoconsum del 50% de l’energia 
consumida abans de 2030. L’autoproducció d’energia inclou tant l’electricitat (energia 
solar fotovoltaica, eòlica, etc.) com els sistemes tèrmics (energia solar tèrmica, 
geotèrmica, etc.). 
 
CINQUÈ: En el mateix horitzó temporal (2030), l’energia necessària per al 
funcionament dels edificis municipals que ho hagi estat auto-produïda haurà de 
provenir de fonts renovables: en el cas de la calefacció, els combustibles fòssils es 
substituiran per d’altres renovables com la biomassa, i en el cas de la xarxa elèctrica, 
es prioritzarà la contractació d’empreses/entitats de subministrament que ofereixin 
energia 100% renovable. 
 
SISÈ: Avançar cap a la sobirania alimentària mitjançant l’impuls de la producció local 
ecològica. Aquesta tasca implica incorporar les activitats ramaderes, forestals i 
agrícoles en la gestió del territori, així com estudiar l’aplicació d’incentius fiscals per a 
les produccions locals ecològiques que, a més, contribueixen a reduir les emissions de 
CO2, procedents del transport. 
 
SETÈ: Reconèixer i comprometre’s a protegir els valors ambientals del Montnegre i el 
Montseny com a garantia de la viabilitat climàtica a les comarques del Vallès Oriental, 
la Selva i l’Osona i per la seva influència vital quant a la compensació d’emissions de 
CO2. La conservació dels cabals hídrics, els hàbitats i les espècies que hi tenen 
aixopluc en aquests sistemes muntanyosos és un element indispensable dins d’una 
política ambiental que respongui a la situació d’emergència climàtica que estem patint i 
cal que vagi acompanyada per la recuperació del sector primari dins del massís, 
pràctica coherent amb el manteniment d’una economia sostenible i amb la preservació 
de la biodiversitat. 
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VUITÈ: Treballar per un municipi i una ciutadania actius i compromesos amb la justícia 
climàtica. Assumint la transparència com a un pilar fonamental de la justícia climàtica, 
es faran públics de forma periòdica ―i començant pel present mandat― indicadors 
tant qualitatius com quantitatius de l’impacte ambiental del poble com ara l’estat de 
l’aire (incloent la presència de compostos orgànics volàtils) o el balanç net en la 
producció de gasos d’efecte hivernacle. Dins d’aquest compromís, s’impulsaran 
activitats d’educació ambiental par tal de preparar la població per l’emergència 
climàtica, mantenint sempre la perspectiva de gènere i de forma inclusiva amb els 
col·lectius més vulnerables. 
 
NOVÈ: Aturar i re-pensar projectes actius que entrin en contradicció amb les mesures 
esmentades en aquesta moció. 
 
DESÈ: Fer públic el present acord i comunicar-lo a la Generalitat de Catalunya per tal 
que en tingui coneixement i establir les sinèrgies polítiques i de finançament 
necessàries per a fer front a l’emergència climàtica com a país. 
 
 
 
Signen la present declaració:  
 
 
Banc del Temps de Sant Celoni 
 
 
Coordinadora per a la Salvaguarda del Montseny 
 
 
Escudella Molotov 
 
 
Universitat Popular del Baix Montseny 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
     
 Sant Celoni, 27 de desembre de 2019 
 


