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Encara que costi d’admetre, ens trobem immersos en una emergència 
climàtica. Segons l’últim informe de l’IPCC (la màxima autoritat científica 
al món en aquest àmbit) només tenim 12 anys per aturar el desastre 
climàtic. Per tal de limitar la temperatura mitjana mundial a +1,5ºC i evitar 
així els pitjors escenaris, cal reduir un 45% les emissions de CO2 per a l’any 
2030 respecte dels nivells de 2010. I aquesta reducció ha d’arribar al 100% 
per a l’any 20501.

Les ciutats, malgrat ocupar menys del 2% 
de la superfície de la Terra, consumeixen el 
67% de l’energia mundial i són responsables 
de més del 70% d’emissions de Gasos 
d’Efecte Hivernacle (GEH)

Prendre’s seriosament les dades de l’IPCC implica transformar amb 
urgència i estructuralment les societats modernes, exercint un realisme 
radical que ja no podem posposar. Cal accelerar i intensificar les accions 
que ja estan en marxa per superar les societats fòssils. I cal generar no-
ves actuacions que mitiguin el canvi climàtic i alhora serveixin per adap-
tar-se als canvis ja desencadenats, augmentant la resiliència en tots els 
nivells d’organització social.

LA METRÒPOLIS DE BARCELONA  
CAP A LA JUSTÍCIA CLIMÀTICA 
Mesures per afrontar l’emergència climàtica

La metròpolis de Barcelona cap a la justícia climàtica
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Les ciutats, malgrat ocupar menys del 2% de la superfície de la 
Terra, consumeixen el 67% de l’energia mundial i són responsables 
de més del 70% d’emissions de Gasos d’Efecte Hivernacle (GEH)2. 
Davant la incapacitat dels Estats de prendre les mesures necessàries que 
exigeix aquesta crisi sense precedents, les metròpolis globals -la metròpolis 
de Barcelona- han de jugar un rol clau en la reducció dels gasos d’efecte 
hivernacle. 

Les administracions catalanes han donat algunes passes endavant per 
gestionar la crisi climàtica, com la Llei Catalana sobre Canvi Climàtic o els 
Plans Clima de l’AMB i de l’Ajuntament de Barcelona, marcant-se objec-
tius de reducció del 40% per a l’any 20303. Aquests plans contenen 
mesures recollides en processos participatius que, si realment es concreten 
i generalitzen, tindran un impacte positiu però que al mateix temps entren 
en contradicció amb altres polítiques públiques i enfronten importants 
resistències. De fons, existeix el perill d’avalar la fal·làcia del desacoblament 
entre creixement econòmic i impacte ambiental, una premissa discutida des 
de molts àmbits4 i que s’ha demostrat ineficaç. 

Però no podem delegar tota la solució a les administracions públiques, com 
tampoc seran suficients per si soles les accions individuals o la iniciativa pri-
vada. Tot està en joc i de tothom depèn, el qual no ha d’amagar les respon-
sabilitats diferenciades segons la petjada de carboni actual i històrica. No 
obstant, la manca de centralitat de la lluita contra el canvi climàtic a 
l’agenda política i al debat social sembla indicar que, malgrat el consens 
en el diagnòstic, a l’hora de parlar clar sobre el que realment hem de fer 
amaguem el cap sota l’ala i només podem concebre una superació molt 
gradual de l’statu quo. 

La resistència al canvi té molt a veure amb els interessos de grups econò-
mics poderosos, així com amb mecanismes de negació, tant individuals 
com col·lectius. El que hi ha darrere de la inacció és sobretot la contradic-
ció de fons entre capitalisme i autolimitació. I el triomf del neoliberalis-
me no ha fet més que erosionar la capacitat de regulació del sector públic, 
just en el moment històric en què és més necessària per transitar cap a una 
societat baixa en carboni. En paral·lel, la pèrdua de vots que poden implicar 
determinades mesures, necessàries per acatar l’imperatiu ecològic, tampoc 
ajuda. Són doncs urgents lideratges polítics més valents, determinats

La metròpolis de Barcelona cap a la justícia climàtica
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i coordinats, tant en la presa de decisions com en l’amplificació de 
missatges. 

Per impulsar una acció eficaç, des del Moviment per la Justícia Climàtica 
hem fet aquest recull de propostes*, elaborades conjuntament per un 
gran ventall d’actors, a qui agraïm la seva participació. Les mesures van 
dirigides tant a les administracions públiques com a la societat, per articu-
lar-les i exigir-les mitjançant les nostres iniciatives i la nostra organització. 
Ens hem centrat en el territorio metropolità de Barcelona a causa de la 
responsabilitat central de les ciutats en la crisi climática, el qual no impe-
deix que moltes d’aquestes mesures siguin extrapolables a altres municipis 
de Catalunya. I hem entès el territori metropolità des del punt de vista del 
metabolisme urbà, més enllà dels seus diversos límits administratius.

No pretenem que aquest sigui un llistat exhaustiu ni definitiu. Algunes me-
sures són molt específiques i altres més genèriques, però hem tendit a bus-
car la concreció. Hem buscat també reprendre el camí obert per documents 
com les “14 mesures per impulsar l’economia social i solidària a escala 
local”, “La carta per a una sobirania alimentària des dels nostres municipis” 
o la “Proposta energètica municipalista”5. 

Avui sabem que encara no estem condemnades al desastre ni a falses 
solucions neocolonials com les plantacions en règim de moncultiu, el gas 
natural o les perilloses propostes de la geoenginyeria. Tenim alternatives 
reals, diverses, solidàries, descentralitzades i viables, i potser la prova 
més contundent és que encara avui el 80% de la humanitat segueix alimen-
tant-se amb pràctiques d’agricultura i pesca de baixes emissions6.

* Les dades d’emissions que utilitzem en aquest recull no són agregades sinó que, de 
vegades, fan referència a emissions diferents (per exemple, de vegades són GEH, altres 
CO2 i altres GEH sense CO2). I altres vegades en un mateix àmbit convergeixen emissions 
registrades en diferents sectors i, per tant, es solapen entre elles. D’aquesta manera es pot 
comprendre que les ciutats o l’alimentació comptabilitzin cadascuna més del 50% de les 
emissions.

La metròpolis de Barcelona cap a la justícia climàtica
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MOBILITAT SOSTENIBLE

La forma dominant de moure’s a les ciutats i àrees metropolitanes 
amb transport motoritzat és molt problemàtica. El transport per carre-
tera i la combustió de carburants són responsables del 20% de les emis-
sions de CO2 al món7. A Barcelona, el transport és la principal font d’emis-
sions de GEH, 30% del total8, i un dels àmbits prioritaris i més factibles on 
es pot actuar; cal reduir la presència i l’ús del transport privat motoritzat. 

S’ha d’establir un peatge de contaminació (urbà) per circular 
per la ciutat de Barcelona i que la recaptació es destini a la millora 
del transport públic. També cal establir mesures fiscals i tarifàries 
que incrementin proporcionalment les taxes per circular i apar-
car als automòbils de major grandària, cilindrada i consum.

S’han d’aturar les ampliacions viàries (Ronda Litoral, l’autovia 
Sant Andreu–Sagrera i l’ampliació de la C-58) i convertir els carrils 
en autovies en carrils bus als principals accessos de Barcelona amb 
connexions amb la xarxa de transport públic urbà. 

S’ha d’aprovar la targeta T-Ambiental, un abonament mensual 
amb viatges il·limitats amb preu inferior a 4 targetes T10 i vàlid per 
a dues zones.

La bicicleta ha d’assolir el 20% del repartiment modal, amb l’ex-
tensió i millora de la xarxa urbana i interconnexió metropolitana. 
També s’han de desenvolupar i implementar itineraris per a via-
nants accessibles, còmodes i segurs que incentivin la marxa a 
peu en trajectes urbans, així com impulsar els vehicles de mobilitat 
personal i cicles de més de dues rodes en carrils propis per conver-
sió de carrils de cotxes. 
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S’ha de fer una integració tarifària catalana del transport pú-
blic i establir fórmules perquè el turisme assumeixi el cost real 
del sistema de transport públic (que no paga via impostos). 

S’ha de modificar l’actual relació entre l’espai públic de-
dicat a l’automòbil i el dedicat als autobusos públics i la 
mobilitat no motoritzada. Calen mesures que afavoreixin 
la segona, com plataformes reservades per a autobusos, in-
crement de l’amplada de les voreres o augment de l’extensió 
dels espais de prioritat ciclista i per als vianants. I en paral·lel, 
mesures que dissuadeixin de l’ús de l’automòbil, com polítiques 
tarifàries o de control de l’oferta en aparcament, especialment 
per a les persones no residents. 

S’ha de reduir la velocitat de circulació mitjana: establint 
els 30 km/h com a velocitat màxima general en tot el municipi 
(en determinades vies 50 km/h) i limitant a 70 km/h la velocitat 
de circulació en les vies de circumval·lació i en les carreteres 
d’accés al municipi.

Cal implementar mesures per impulsar la mobilitat elèctrica 
d’ús compartit, i engegar plans d’inversió per a la incorporació 
de vehicles elèctrics en les empreses municipals de transport i 
en les flotes de vehicles municipals.

S’ha de fomentar que la distribució de mercaderies a la ciutat 
s’organitzi a través de plataformes de distribució centralitzades 
per barris diferenciats, encarregades de rebre les mercaderies 
i posteriorment distribuir-les al destí, mitjançant vehicles 
elèctrics o de tracció humana, evitant així el trànsit actual de 
vehicles motoritzats per a la càrrega i descàrrega en el porta a 
porta.

S’han d’executar plans per protegir els llocs més vulnerables 
dels impactes del tràfic motoritzat, com els centres educatius, 
els centres sanitaris o les residències de la tercera edat.

Cal unir els tramvies per la Diagonal a la ciutat de Barcelona.
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SOBIRANIA ENERGÈTICA

El model energètic global i local és insostenible. Als coneguts proble-
mes mediambientals i climàtics s’uneixen problemes socials i econòmics: 
més gent que ho té difícil per accedir a l’energia, menys transparència 
per part dels operadors energètics. El sector energètic és responsable de 
aproximadament dos terceres parts dels GEH i del CO2

9. Cada dia és més 
urgent una transició energètica justa i ràpida que promogui tant un ús mo-
derat de l’energia com la preservació del dret humà a accedir-hi. Per fer-ho, 
cal transitar des d’un model de combustibles fòssils i energia nuclear cap a 
un model basat en l’estalvi, l’eficiència i les energies renovables. L’evolució 
d’aquestes últimes en els últims anys ha estat important i el seu abaratiment 
permet accelerar la substitució.

S’han d’impulsar més programes d’eficiència energètica als 
equipaments públics. Per exemple, el projecte 50/50 per cen-
tres educatius consisteix en tornar el 50% dels estalvis assolits a la 
pròpia escola, mitjançant subvenció directa, tot reinvertint l’altra 
meitat en noves mesures de millora.

Les millores energètiques no s’han de limitar a les instal·lacions 
municipals, sinó que cal estendre-les a tota la ciutat. Els projec-
tes-pilot han d’estar dissenyats no només per servir d’exemple, 
sinó per escalar. La propietat i la gestió de les infraestructures 
(xarxes, instal·lacions, empreses) ha de tenir un pes important 
del sector públic i cooperatiu, al que es sumin les inversions 
familiars i les iniciatives d’empreses.

És necessari fomentar les energies renovables en l’àmbit públic 
(parc eòlic marí, panells solars..) i en l’àmbit privat, especialment 
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mitjançant l’autoconsum compartit (microxarxes, fons de garantia). 
Això inclou promoure sistemes de cooperació públic-privat i 
la utilització intensiva de desgravacions fiscals i subvencions 
-modulades segons nivells de renda- a la instal·lació d’energies 
renovables.

Estendre a tota la zona metropolitana (3,5 milions de persones, 
43% de la població de Catalunya) la creació d’operadors ener-
gètics públics 100% renovables i la rescissió dels contractes 
amb empreses de l’oligopoli elèctric. L’extensió no s’ha de limi-
tar només a la comercialització d’electricitat, sinó que ha d’incloure 
àmbits com l’energia calorífica, la rehabilitació energètica d’edificis 
o la producció d’origen renovable.

Aquest sistema energètic metropolità ha de ser descentralitzat, 
resilient, localitzat, de baix impacte i distribuït, operant en xarxa 
i basat en mòduls que tendeixin a l’autosostenibilitat. I ha de ser 
democràtic, amb lideratge públic i participació pública real, basada 
en fórmules no tant “participatives-representatives”, sinó sobretot 
cooperatives.

Sobirania energètica
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SOBIRANIA ALIMENTÀRIA

L’expansió continuada del sistema agroindustrial està destruint la 
biodiversitat, els ecosistemes locals, el clima mundial i els mitjans 
de subsistència de les generacions presents i futures. Tot i que aquest 
procés es produeix lluny de la mirada del consumidor urbà, l’agricultura 
emet el 10-12% de les emissions de GEH globals que no són CO2

10 i, si 
considerem el conjunt del sistema alimentari, la proporció d’aquests escala 
fins al 56%11. L’alternativa és l’agroecologia camperola, basada en l’accés a 
la terra i el control de l’aigua. La metròpolis de Barcelona ha de superar un 
proveïment alimentari que promou els aliments quilomètrics, els productes 
tòxics, la desaparició de la pagesia, la sobrepoblació porcina i el supermer-
cadisme, així com les importacions de palma africana o soja transgènica.

Cal recuperar i protegir el sòl agrari de l’especulació i l’expansió 
urbana, establint el Cinturó Agrícola Metropolità. Això impli-
ca planificar l’accés a les 5.728 ha. cultivables que resten a l’àrea 
metropolitana i als recursos productius, mitjançant la creació de 
bancs de terres, bancs de llavors, taules de l’aigua, centrals 
de distribució i acords de custòdia del territori participatius. 
Cal evitar la requalificació del sòl no urbanitzable i destinar espais 
urbanitzables a usos agroramaders.

Cal revisar el Pla especial de protecció i millora del Parc 
Agrari del Baix Llobregat, ampliant el seu àmbit al màxim, així 
com aprovar la creació d’un parc agroforestal al Vallès, d’acord 
amb les propostes que ja s’han formulat per part dels moviments 
socials.

S’han de crear departaments específics de Sobirania Alimen-
tària dotats de recursos propis a tots els Ajuntaments. 
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Hem de dedicar més recursos als circuits curts, escalant la xar-
xa ja existent de fires agroecològiques, mercats de pagès, paradis-
tes agroecològics de mercats municipals i botigues cooperatives.

Cal crear ordenances i mesures fiscals que penalitzin els 
aliments quilomètrics, i/o destructors del medi ambient i/o 
perjudicials per la salut. Cal aplicar la denegació de permisos 
per grans superfícies comercials a tota la metròpolis i prohibir els 
establiments de menjar ràpid al voltant de les escoles. És necessari 
estudiar mesures concretes que, tal com es fa amb fusta certifica-
da, garantitzin que els aliments i farratges consumits no provinguin 
de la destrucció de l’Amazones (soja) o la selva tropical de Indone-
sia (palma africana).

És necessari revertir la dependència dels combustibles fòssils 
en totes les baules de la cadena alimentària. Calen mesures 
orientades a reduir l’erosió, recuperar la fertilitat i capturar carboni 
al sòl, afrontant així tant la crisi energètica com la petjada de carbo-
ni del sector.

Des de les administracions locals s’han de crear canals d’informa-
ció per donar a conèixer els efectes del model agroindustrial. Cal 
prohibir la publicitat d’alimentació no saludable als infants 
en tots el mitjans de comunicació públics, així com el patrocini 
d’esdeveniments esportius i equips on participin corporacions vin-
culades al sistema agroindustrial.

A tots els municipis metropolitans s’han de superar els obsta-
cles normatius als circuits curts, com ara les limitacions a la 
venta no-sedentària al carrer. A la ciutat de Barcelona cal derogar 
l’ordenança municipal que prohibeix l’activitat ramadera i 
apícola a Barcelona, així com la venda d’aliments cultivats a 
la ciutat.

És necessari apostar amb més fermesa per la compra pública ali-
mentària agroecològica, estenent el model de menjador escolar 
ecològic, local i de temporada a totes les escoles, així com a 
tots els serveis de catering públics.

Sobirania alimentària
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REDUCCIÓ D’ALIMENTS D’ORÍGEN ANIMAL 

Les emissions globals de la ramaderia -incloent el canvi d’usos del 
sol- representen un 14’5% del total13, equiparable a les emissions 
del sector del transport. I s’estima que les emissions d’aquest sector es 
duplicaran les properes dècades, vinculades a un increment del consum 
de carn a tot el món. Les cinc principals corporacions productores de carn 
i lactis son responsables d’un major nombre d’emissions anuals de gasos 
amb efecte d’hivernacle que Exxon, Shell o BP14. A Catalunya, l’impacte de 
la ramaderia és molt important degut principalment a la indústria del porc, 
que també és responsable del 70% de la petjada hídrica catalana i de la 
contaminació a gran escala dels aqüífers15. I malgrat que la meitat de tota la 
producció agrícola catalana es destina a farratges, la producció no cobreix 
tota la demanda i s’importa massivament soja transgènica, contribuint a la 
desforestació i la concentració de terres al Sud global. Frenar el canvi climà-
tic implica des-incentivar dràsticament el consum de carn i altres aliments 
derivats d’animals d’origen agroindustrial.

Els municipis s’han de sumar a la iniciativa “Dilluns sense carn” 
i que aquest dia de la setmana només es puguin oferir als men-
jadors públics aliments d’origen vegetal. També cal promoure la 
mesura entre el sector privat. I d’aquí al 2020, ampliar a almenys 
2 dies a la setmana.

S’ha d’incentivar el consum d’opcions veganes a tots el menús 
de menjadors públics, mitjançant l’elaboració d’un Pla d’Acció 
que implementi fortes reduccions del consum de carn als menja-
dors públics col·lectius.
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Cal establir criteris de reducció del consum de carn en les 
polítiques de compra pública en paral.lel a promoure els 
productes de ramaderia local, ecològica i extensiva. Tots els 
esdeveniments promoguts per l’Ajuntament han d’oferir només 
aliments d’origen vegetal, ecològic, local i de temporada, 
també en els casos puntuals en els que s’ofereixin productes d’ori-
gen animal.

La sobreproducció i el consum excessiu de carn i productes lac-
tis representa una amenaça important per a la salut pública. Cal 
realitzar campanyes municipals d’educació ambiental sobre els 
costos socials i ambientals de la producció i el consum dels 
diferents tipus de carn, incloent la creació d’un punt d’informa-
ció per a persones vegetarianes i veganes. 

Reducció d’aliments d’orígen animal
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DECREIXEMENT TURÍSTIC

El turisme és el principal sector econòmic de moltes grans ciutats. 
Tanmateix, el transport marítim i l’aviació (la forma de transport més 
intensiva en carboni) són responsables del 2.5% i més del 2% d’emissions 
globals de GEH, respectivament16, amb una previsió de creixement 
d’emissions important per les pròximes dècades. A Barcelona, malgrat que 
aquests dos sectors van emetre l’any 2017 un total de 5,9 milions de tones 
de CO2 (3,2 milions de tones el port i 2,7 tones l’aeroport) 17, ambdues 
infraestructures han acordat i projectat noves ampliacions que permetran 
incrementar el volum de passatgers i les emissions. Les noves dues termi-
nals de creuers de gran capacitat que es construiran al port de Barcelona 
permetran superar l’actual barrera de 2,7 milions de creueristes i arribar als 
4,4 milions18. Alhora, la possible ampliació de l’aeroport de Barcelona, amb 
17 nous equipaments, faria incrementar els actuals 47,3 milions de passat-
gers de l’any 2017 als 70 milions abans del 202619.

S’ha d’elaborar un pla i un calendari d’actuació que permeti 
complir amb els objectius climàtics l’any 2030. 

S’han d’aturar les noves ampliacions de les terminals de creu-
ers (acord Port-Ajuntament de Barcelona que implica l’ampliació 
dels molls adossats) i la possible ampliació de l’aeroport.

Cal introduir una ecotaxa als creuers, la recaptació de la qual 
reverteixi en millorar el transport públic de la ciutat, de ma-
nera que també permeti reduir el nombre de creueristes.
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Per assolir les reduccions d’emissions acordades a la Llei cata-
lana de Canvi climàtic, cal limitar tant el nombre màxim de 
creueristes que arriben a Barcelona a 1,4 milions per any, amb 
unes emissions màximes del sector creuerista de 560000 tones/
any, com el nombre d’operacions de l’aeroport de Barcelona 
a 190.000 anuals, amb unes emissions màximes d’1,6 milions de 
tones/any de CO2. 

Cal substituir el Consorci de Turisme Barcelona, creat ori-
ginàriament per promoure el turisme a la ciutat, per un obser-
vatori municipal que faci un control estricte de les condicions 
laborals del sector i els seus impactes urbanístics i ambientals. 

En aquells aspectes en què els ajuntaments no tenen competèn-
cies per executar determinades polítiques o les tenen limitades, la 
seva funció serà avançar fins on ho permeti el marc competencial 
(resolucions, pressió a institucions superiors, adopció de mesures 
complementàries, etc.) i no arribar a acords que facilitin el creixe-
ment turístic.

Decreixement turístic
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NOVA CULTURA DE L’AIGUA

Un dels elements naturals que més patirà els efectes del canvi climà-
tic serà l’aigua. Les sequeres i inundacions a Catalunya, i en general 
al planeta, seran cada vegada més recurrents. Ens enfrontem a una crisi 
mundial de l’aigua provocada per la sobreexplotació i una mala planificació 
global. La situació ha esdevingut insostenible a causa de la contaminació, 
les extraccions abusives i la desforestació, agreujades per la privatització. 
L’aigua, com a font de vida, ha de ser un dels eixos prioritaris de l’agenda 
social i ha de ser pública, ja que quan els mercats gestionen béns comuns 
l’interès privat és el que prima.

A la metròpolis de Barcelona s’han de prendre les següents mesures 
per adaptar-se als efectes del canvi climàtic:

La planificació hídrica s’ha de fer d’acord amb el Cicle Integral 
de l’Aigua, treballant de manera transversal i holística. Cal que el 
Dret Humà a l’Aigua i al Sanejament sigui inclòs en les nor-
matives municipals.

Recuperació d’aqüífers del Llobregat i del Besòs del Pla 
de Barcelona
Restauració de boscos de ribera al Llobregat i el Besòs
Redimensionament del clavegueram
Reducció de pèrdues d’aigua de la xarxa
Reaprofitament d’aigües depurades
Aprofitament d’aigües pluvials
Construcció de dipòsits i restauració de basses de retenció 
per riuades
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Creació de sistemes de drenatge sostenible
Construcció de més espais verds de drenatge que no 
només permeten la recuperació d’aigua sinó que també 
eviten l’escalfament de les ciutats
Impuls a les dessalinitzadores per evitar les sobrecàrre-
gues dels aqüífers i la seva salinització
Increment del nombre d’accessos públics a aigua, espe-
cialment en èpoques càlides, tant per a les persones com 
per als altres animals
Identificació els sectors més depredadors d’aigua i treba-
llar sobre ells: la planificació del sector agropecuari és 
vital, en ser el major consumidor d’aigua

Per fer possibles aquestes polítiques i encarar les restriccions futu-
res, la gestió de l’aigua als municipis metropolitans ha de ser 
pública. Això no obstant, la multinacional Agbar intenta boico-
tejar les municipalitzacions, especialment a Barcelona, mal-
grat haver rebut a dit l’abastiment de 23 municipis metropolitans 
i estar esquitxada per diversos casos de corrupció21. Per prioritzar 
la sostenibilitat necessitem models de gestió públics i comunitaris 
que permetin que la ciutadania pugui participar de forma activa i 
decisiva, creant espais de control ciutadà (observatoris) per tal 
de millorar la transparència i la rendició de comptes
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BIODIVERSITAT I PAISATGE VIUS

El canvi climàtic ens està mostrant ja el futur: més desertització i 
més fenòmens meteorològics extrems, amb greus impactes sobre 
la natura i les persones. Les tempestes i altres fenòmens meteorològics 
potencien l’erosió del sòl. L’aigua d’escorrentia, combinada amb la manca 
de cobertes vegetals, provoca la pèrdua de fertilitat dels sòls per la lixiviació 
dels nutrients i la desestructuració. La pujada del nivell del mar posarà en 
perill diversos espais de la costa. Tots aquests fenòmens afecten la biodiver-
sitat, que és un índex de la qualitat de la vida a la Terra. La seva pèrdua re-
presenta una gran crisi ambiental, malgrat que és poc coneguda pel públic 
i els responsables polítics. A les cimeres de la Convenció de la Diversitat 
Biològica s’ha acordat que els governs locals han d’integrar les qüestions 
de la diversitat biològica de manera transversal a tots els seus àmbits de 
gestió22. Les administracions metropolitanes han d’estar a l’alçada de les 
circumstàncies.

Collserola, la Serralada de Marina, Sant Llorenç del Munt i l’Obac, 
el Garraf-Ordal i el Delta del Llobregat són autèntics pulmons 
verds metropolitans, i és crucial vetllar per al seu manteni-
ment, dotant-los de més recursos de gestió: més pressupost, nous 
instruments legals i personal suficient. Els espais naturals han de 
garantir la conservació del paisatge, reduint els impactes antròpics, 
eliminant espècies invasores i restaurant ecosistemes degradats. 

L’aprovació del Pla Especial de Protecció dels Espais Natu-
rals del Delta del Llobregat, amb l’ampliació a zones de la nova 
llera, és urgent. Tampoc es pot posposar la protecció legal dels 
connectors ecològics Garraf-Delta-Vall baixa del Llobre-
gat-Collserola-Montserrat. 
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Aquests connectors han de ser espais els més amplis possibles per 
tal que siguin plenament funcionals: permetre el pas 
i intercanvi genètic entre poblacions de fauna i flora dels diferents 
espais naturals protegits.

La gestió forestal i urbanística ha de tendir a recuperar les co-
munitats vegetals més pròpiament mediterrànies, resilients a 
la sequera i que funcionin com a embornals de carboni, amb 
una productivitat econòmica que sigui compatible amb la conser-
vació dels valors protegits. La jardineria urbana s’ha de transformar 
cap a l’ús exclusivament d’espècies autòctones i característiques 
xerofítiques23 (cactus).

Cal millorar la biodiversitat i la capacitat de recuperació dels 
boscos, revertint la pèrdua de coberta vegetal per incrementar 
la captura de carboni. S’han de promoure i seleccionar espècies 
vegetals que s’adaptin a un futur més càlid i sec. Mitigar el can-
vi climàtic (suavitzant les temperatures i regulant el cicle hídric) 
exigeix promoure l’agroforesteria ecològica, la gestió forestal 
ramadera i la creació de bancs de llavors locals d’espècies 
resilients.

S’ha de mostrar una ferma oposició institucional des dels muni-
cipis metropolitans a qualsevol nova construcció d’infraestruc-
tures fòssils a Catalunya: gasoductes, plantes de fracking, refi-
neries, línies de molt alta tensió, incineradores, grans superfícies 
comercials i autovies.

El maneig agroecològic del sòl permet una captura neta de 
CO2, contràriament a l’efecte produït per l’agricultura industrialit-
zada. Les mesures recollides a l’apartat de Sobirania Alimentària 
són centrals en les estratègies de reducció de la petjada de carboni 
i manteniment de la biodiversitat i el paisatge.
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RESIDU ZERO

Tot i que en els inventaris d’emissions no es tenen en compte les emissions 
dels residus produïts durant tot el cicle de vida dels productes, les emissions 
de residus que sí es comptabilitzen i que provenen d’abocadors i incinera-
dores, contribueixen globalment amb un 6,6% del total dels GEH24. Cinc 
empreses que es dediquen a cremar residus contaminen més que 
tots els vehicles de Catalunya, segons un estudi de la Plataforma Anti-
incineració de Montcada. A escala municipal, una gestió dels residus que 
tingui un objectiu de Residu Zero és un dels àmbits on més es pot intervenir 
per reduir les emissions. 

S’ha de garantir o vetllar perquè la prevenció, la reutilització - i 
la preparació per a la reutilització- estiguin en el centre de les 
polítiques de gestió de residus. Per tal de reduir la generació de 
residus cal fomentar un canvi d’hàbits de consum entre la ciutada-
nia, incentivar i posar en valor les alternatives reutilitzables 
i establir objectius ambiciosos de reducció per les diferents 
fraccions de residus, especialment per als productes d’un sol ús.
 
S’ha d’estendre o millorar la recollida selectiva de la fracció 
orgànica i vegetal a tots els municipis, fomentant el compos-
tatge comunitari o en instal·lacions locals. Cal assegurar un fi-
nançament municipal suficient de les polítiques de residus muni-
cipals i taxes de residus dissenyades per incentivar una bona 
separació en origen.
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S’han de fomentar polítiques que garanteixin una correcta i total 
implantació del principi de Responsabilitat Ampliada del 
Productor (RAP), com a eina imprescindible per assolir un model 
d’economia circular baixa en carboni: el principi de la RAP ben 
implementat ha de fomentar l’ecodisseny de productes perquè 
siguin duradors, reparables i reciclables (allargant la seva vida útil) 
i assumint tots els costos de neteja i gestió de residus per part dels 
fabricants.

S’ha d’implementar dins el  PMGRM (Programa Metropolità 
de Gestió de Residus Municipals ) 2020-2025 el tancament 
de la incineradora i que es descarti la crema del rebuig que 
realitzen les plantes de tractament (Ecoparcs) tant a incine-
radores com a cimenteres, en paral·lel a l’execució de plans am-
biciosos de desplegament d’energies renovables i de prevenció i 
recuperació de residus. 

Davant l’obsolescència programada cal fomentar l’allargascèn-
cia. Això inclou la pressió per obtenir canvis legals (llei d’obsoles-
cència, IVA zero o reduït) i el suport logístic i financer a les inicia-
tives locals que practiquen aquesta modalitat d’economia circular: 
serveis de reparació, establiments de segona mà, lloguer i inter-
canvi d’objectes, etc.

Barcelona Energia no ha de certificar l’energia procedent 
de la planta incineradora de TERSA com energia renovable 

Residu zero
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ARQUITECTURA ECOLÒGICA

El formigó és el material més emprat en l’edificació actualment a nivell 
mundial. La producció de ciment és un important emissor de CO2, gene-
rant un 5% del balanç total d’emissions globals25. Dins de la producció de 
ciment, el 50% del total d’emissions prové del procés de calcinació. El 40% 
restant prové de la combustió i el 10% del seu transport i sinterització26. A 
l’Estat espanyol, la major part de les cimenteres superen les emis-
sions de la mitjana europea27. La solució implica construir i rehabilitar 
edificis perquè siguin més sans i transpirables, amb materials que no impli-
quin o minimitzin dràsticament l’ús de combustibles fòssils. És a dir, mate-
rials locals de producció sostenible, amb una petjada de carboni controlat i 
un cicle de vida de baix impacte.

S’ha de quantificar les emissions vinculades a tot el cicle de 
la vida (extracció, transport, posada en obra, ús i retirada). I definir 
dins la instrucció tècnica dades quantitatives i objectius especí-
fics de compliment obligatori. Això inclou obra nova, rehabilitació 
i demolició. Establir, en conseqüència, un sostre d’emissions de 
CO2, així com límits a la petjada de carboni en l’avaluació del cicle 
de vida de l’edificació. Per això, és primordial l’exigència de la 
traçabilitat del producte en totes les fases d’extracció, fabricació i 
distribució.

Cal crear una base de dades de recursos i materials que incor-
porin alternatives més respectuoses, de km0, que ajudin a reduir 
fins a un 50% la petjada de carboni dels projectes. Aquest 
catàleg podria seguir la línia de la base de dades de les “Millors 
Tecnologies Disponibles”28 o el “Catàleg de recursos” de l’Institut 
Balear de l’Habitatge (IBAVI)29. Cal promocionar un segell per a 
qui en faci ús, o bé promocionar l’ampliació i revisió del “Distintiu 
de Garantia de Qualitat Ambiental”. 
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És necessari prohibir les fustes provinents de zones tropicals o en 
conflicte, l’origen de les quals no es pugui garantir. Cal optar per 
fustes europees certificades.

S’ha de normalitzar i promocionar la bioconstrucció, inse-
rint-la en els plecs dels concursos d’obra. Cal promocionar l’ús 
de materials de bioconstrucció en la rehabilitació d’edificis i obra 
nova, començant per les obres de la pròpia administració pública. 

Calen campanyes per a la recuperació de les pràctiques de 
construcció tradicional de bioconstrucció. Exigir en els pro-
grames docents de les escoles d’enginyeria i arquitectura l’ensen-
yament d’aquestes tècniques (sistemes de construcció amb terra, 
fusta, canya, palla, etc.).

Arquitectura ecològica
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HABITATGE DIGNE I DRET A LA CIUTAT

L’esclat de la bombolla immobiliària va suposar un punt d’inflexió pel model 
urbà promogut durant dècades. Actualment, la terciarització, la turistifica-
ció i els processos de gentrificació han derivat en una progressiva expulsió 
urbana i privatització de l’espai públic. La dificultat per accedir a l’ha-
bitatge és el resultat de la seva mercantilització, i els elevats preus 
de lloguer dels locals comercials representen un obstacle sovint 
infranquejable per les iniciatives econòmiques locals, sostenibles i 
de petita escala. Al mateix temps, els edificis emeten al voltant del 10% 
de les emissions directes de CO2 globals, xifra que s’eleva a un 30% si 
comptabilitzem l’electricitat30. La nova directiva d’eficiència energètica dels 
edificis diu que tots els edificis d’obra nova han de tenir un consum d’ener-
gia gairebé nul a partir de l’any 2021. Tanmateix, el major potencial d’estalvi 
d’energia i emissions recau en la rehabilitació i en el canvi a noves tecnolo-
gies en els edificis ja existents, minimitzant l’obra nova31.

Cal assolir la regulació pública del mercat immobiliari i incen-
tivar contractes de llarga durada.

És necessari generalitzar i incrementar les ajudes municipals per la 
millora de l’eficiència energètica dels edificis. Una d’elles podria 
ser lliurar els nous pisos de protecció oficial en lloguer “calent”, 
que vol dir que els ajuntaments es fan càrrec de pagar la factura de 
calefacció a l’hivern amb la condició que el llogater contracti elec-
tricitat d’origen renovable. D’aquesta manera, els ajuntaments es 
responsabilitzen no només del bon ús de l’energia, sinó també d’un 
bon disseny dels edificis i de les seves instal·lacions, donant així 
solucions més ecològiques a la pobresa energètica.

Col·lectius especialment afectats per l’emergència habitacional i la 
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pobresa energètica són les dones, les famílies amb menors i les 
famílies monomarentals. La desigualtat de gènere és un factor 
de risc que augmenta la vulnerabilitat. Cal promoure l’atenció 
especialitzada a aquestes famílies en els centres educatius i sani-
taris. Cal prevenir situacions de risc (onades de fred i calor) en els 
programes de rehabilitació. 

S’ha de continuar promovent la gestió del dret d’ús del sòl pú-
blic, la reactivació del patrimoni en desús i l’impuls als models 
alternatius d’habitatge -cessió d’ús, masoveria urbana o 
lloguer social- construïts o rehabilitats amb materials sosteni-
bles. Cal divulgar aquestes opcions i estendre a tots els municipis 
metropolitans la promoció de la rehabilitació energètica.

Cal superar l’obsolescència ambiental del MPGM vigent32. El 
nou Pla General Metropolità i el Pla Director Urbanístic han 
de vertebrar-se a través de conceptes com el metabolisme social i 
l’urbanisme circular. S’hi ha de prioritzar la conservació dels sòls 
no urbans i la reconfiguració de l’ús de l’energia a l’espai públic. I cal 
una moratòria en la construcció de noves àrees residencials, 
especialment aquelles que s’ubicarien fora del sòl urbà consolidat. 

El canvi climàtic imposarà condicions climàtiques més severes que 
cal mitigar a través del disseny urbà. Per exemple, creant punts 
de drenatge d’aigües als carrers asfaltats o despavimentant. Cal 
fomentar aquestes orientacions en els plecs dels concursos de 
disseny urbà i d’obra civil.

Les dones, en estar tradicionalment associades a les cures i als 
espais privats, són la població més afectada per aquest model 
segregador que promou la separació entre àrees residencials, 
comercials i productives. Això deriva en una mobilitat amb un cost 
de temps i recursos molt alt. Per això és important, promoure un 
pla urbà de mixticitat d’usos i la millora de les xarxes de transport 
alternatiu, basat en un sistema col·laboratiu que faci més eficients 
els desplaçaments. Això passa pel foment de xarxes de barri i dels 
espais per a les cures a la ciutat. Aquest pla ha de trencar amb 
la dicotomia entre espai públic i espai privat i reformular la con-
tinuïtat entre habitatge i espai públic.
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EDUCACIÓ ECOLÒGICA

La problemàtica climàtica -i ecològica en general- és inseparable de 
la crisi de la civilització. Una crisi de la cultura occidental, de la raciona-
litat i la modernitat, que és també la crisi d’una economia que conté en el 
seu ADN l’extralimitació dels límits biofísics del planeta. Superar el para-
digma de dominació heteropatriarcal passa -entre moltes altres mesures- 
per la integració de l’educació ecològica en tots els nivells educatius, tant 
reglats com informals, i en tots els segments d’edat. Necessitem reforçar 
l’ecologia com a matriu generadora de sentit en el sistema educatiu.

Cal reforçar les assignatures, graus i orientacions ecològiques 
en tots els àmbits i nivells, tant en les especialitzacions com de 
forma transversal. S’han de generalitzar orientacions educatives 
basades en temàtiques com l’agricultura ecològica, el bio paisat-
gisme, les energies renovables, la permacultura, la bioconstrucció, 
l’urbanisme feminista, l’economia ecològica, el compostatge, l’es-
tudi dels sòls, l’agroecologia, el decreixement, la història ambien-
tal, la sociologia i la filosofia ecològica, l’agroforesteria, l’artesania, 
la pesca amb arts menors, el pastoreig, etc. 

S’han de promoure espais educatius biocèntrics, ecosistemes 
vius i integrats que comptin amb punts d’aigua i refugis d’insectes 
pol·linitzadors i ocells, així com una diversitat de vegetació, trans-
formant espais educatius en oasis verds. Aquests espais seran així 
educativament més interessants, al mateix temps que actuaran 
com a termoreguladors, netejaran l’aire i milloraran les condicions 
ambientals de l’entorn proper.
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Cal aplicar criteris ecològics als concursos que proveeixen serveis  
de cafeteria i hostaleria als centres educatius, tant en relació a 
l’origen dels aliments com en relació als materials que es fan servir 
per contenir-los i als residus produïts.

En l’àmbit de la recerca, cal aplicar el principi de precaució i no 
invertir en investigacions universitàries orientades a falses solu-
cions (transgènics, geoenginyeria, etc.).

Per incentivar l’ús del transport públic s’ha de crear la T-estu-
diant, una targeta que doni accés a totes les formes de transport 
públic amb una bonificació tarifària especial semblant a la dels 
jubilats i que duri tot el curs acadèmic -del dia 1 de setembre fins al 
30 de juny. 

Educació ecològica
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COMUNICACIÓ PER LA TRANSICIÓ

Les dinàmiques de l’espai públic físic i virtual juguen un rol central 
en la conformació de la cultura. Els carrers, parcs i places de les ciutats 
són símbols de benestar col·lectiu plens de possibilitats; llocs de trobada 
i espais importants per la deliberació política. Tanmateix, a l’espai públic 
s’expressen també amb gran intensitat una diversitat d’interessos comer-
cials. Els anuncis que trobem majoritàriament a l’espai públic ens animen 
a accelerar l’espiral del consum, contribuint al creixent deute dels consu-
midors, a problemes socials i a l’actual emergència climàtica. Al seu torn, 
l’espai virtual de la comunicació moderna fa possible com mai abans una 
comunicació horitzontal a gran escala, però es tracta d’un terreny de con-
flicte en què l’acció positiva per frenar, mitigar i adaptar-se al canvi climàtic 
sovint es dissol en la saturació de missatges i manipulacions.

S’ha de reduir la comercialització de l’espai públic, establint 
criteris restrictius a l’hora de permetre posar-hi anuncis. S’ha de 
donar prioritat a la funció informativa i reduir significativament els 
usos comercials. Es poden establir o taxes sobre anuncis basa-
des en la petjada de carboni d’allò que s’està anunciant i utilitzar 
els beneficis per finançar campanyes informatives sobre el canvi 
climàtic i els seus impactes.  

Cal desvincular la infraestructura pública d’estratègies de 
‘rentat verd d’imatge’ de part d’empreses que són responsables 
d’emissions de GEH. Per exemple, traient la paraula ¨sostenible¨ 
dels autobusos de TMB que funcionen amb gas natural o espe-
cificant quins són els productes realment ecològics o de Km0 als 
Mercats Municipals. 
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S’han de fer campanyes d’informació regulars sobre la crisi 
climàtica, tant de les múltiples causes com de les conseqüèn-
cies ecològiques i socials, reals i projectades. En diversos capítols 
d’aquest document es proposen campanyes específiques per a 
diferents sectors. També cal amplificar les mesures que es prenen 
des de l’administració o el teixit social, començant pels plans Cli-
ma, que han passat gairebé desapercebuts.

S’ha de promoure des de tots els àmbits, col·lectius i institucions 
el consum crític i responsable de persones, empreses i adminis-
tracions, en àmbits com higiene i cosmètica, alimentació, aigua i 
energia, roba i complements, tecnologies, etc. 

Tot i que l’acció col·lectiva és la més important per frenar el canvi 
climàtic, cal donar a conèixer també les quatre accions indivi-
duals que a escala global més poden ajudar a combatre el canvi 
climàtic: no tenir cotxe, no viatjar en avió (vols transatlàntics), tenir 
una dieta basada en els vegetals i tenir menys fills (un fill menys 
per família)33.

Els portaveus polítics han de vincular, en el seu relat mediàtic, 
les situacions que estan en primera línia de preocupació ciutadana 
amb les causes de fons vinculades a la crisi ecològica, climàti-
ca i dels recursos.
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SEGURETAT I MIGRACIONS EN CLAU 
DE JUSTÍCIA CLIMÀTICA

El canvi climàtic posa en risc la pau i la seguretat, agreujant les ten-
sions ja existents. La meitat de totes guerres entre estats que hi ha hagut 
des de 1973 han estat pel petroli34. La guerra a Síria no ha estat causada 
directament pel canvi climàtic, però dotze anys de sequera hi han contri-
buït. El canvi climàtic i la crisi dels recursos intensificaran els conflictes i els 
fluxos migratoris, situació que ja s’està tgestionant amb “solucions” milita-
ritzades. Tanmateix, la militarització portarà més inestabilitat -la seguretat 
real només pot basar-se en la justícia ambiental- i, a més, incrementarà les 
emissions. El complex militar nord-americà és el sector que consumeix més 
energia al món. La guerra de l’Iraq va ser responsable de 141 milions de 
tones d’emissions de carboni en els seus primers quatre anys, l’equivalent 
anual a les emissions de 139 països35. Cal doncs frenar la maquinària dels 
combustibles fòssils, però també posar sorra als engranatges del complex 
militar-industrial.

S’ha de pressionar des de la societat i els municipis perquè les 
emissions derivades del sector militar i policial siguin incloses 
a l’Acord de Paris.

Cal prohibir el potencial tràfic d’armes des del port de Barce-
lona i fiscalitzar l’activitat de la corporació Indra, denunciant 
aquelles pràctiques que promoguin una resposta militaritzada als 
conflictes socioambientals.

La repressió dels moviments que lluiten per frenar els projectes 
de grans infraestructures vinculades a l’economia fòssil36 s’ha de 
respondre amb el suport social. Les administracions locals i les 
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organitzacions socials hem de donar suport polític i logístic als 
activistes amenaçats. 

A escala municipal i metropolitana cal rebutjar totes les infraes-
tructures que formen part d’una gestió militaritzada dels 
fluxos migratoris, des dels CIE’s a la llei d’estrangeria.

Els municipis i les organitzacions socials s’han de plantejar l’ober-
tura d’Oficines de Suport als Refugiats Climàtics. 

La destrucció dels boscos, la contaminació de l’aire i les aigües 
ataquen directament el dret a la salut. Cal combatre qualsevol 
mesura que exclogui els immigrants de la sanitat pública.
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SUPERAR L’ESPIRAL DEL DEUTE

El finançament de les administracions municipals recau en excés 
sobre el mecanisme de l’endeutament. Al endeutar-se principalment 
amb institucions de l’àmbit privat, que exigeixen el pagament d’interes-
sos, s’entra en una espiral que requereix cada cop més recursos per pagar 
el deute. Aquesta espiral, segons l’ortodòxia econòmica, només es pot fer 
front a partir del creixement dels ingressos, el que implica un creixement 
econòmic sovint basat en una sobreexplotació dels recursos naturals i acti-
vitats contaminants. En el cas de Catalunya i en concret de la ciutat de Bar-
celona, implica, per exemple, la dependència del turisme. En aquest sentit, 
proposem definir, a mitjà i llarg termini, nous mecanismes de finançament 
municipal que trenquin amb la dependència des d’allò públic d’estratègies 
de creixement econòmic i sectors insostenibles des del punt de vista social i 
ambiental.

Entre aquestes noves vies de finançament, implementar sistemes 
de bons municipals per finançar, entre la ciutadania, infraestruc-
tures de transició energètica amb crèdit popular a molt baix 
interès (cas de Viladamat)37.

També cal explorar la constitució d’entitats de finançament 
intramunicipal que segueixin els principis de la banca ètica, o 
establir convenis de finançament amb la banca ètica i banca 
amb valors.

Barcelona i l’AMB han de liderar les demandes dels municipis 
per reformar la normativa sobre hisendes locals i el model 
de finançament entre administracions públiques, construint 
una fiscalitat suficient, justa i redistributiva, és a dir, social, de 
gènere i sostenible. 
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Les reformes han de trencar la dependència dels municipis 
respecte dels ingressos vinculats a l’activitat urbanística -en 
particular Impost sobre la Construcció, Instal·lacions i Obres-, amb 
mesures com la consideració de la contaminació en l’Impost 
sobre Vehicles de Tracció Mecànica, la fiscalitat sobre els 
habitatges buits o fer preceptiu el concepte de pagament per 
generació en les taxes de residus, entre d’altres.

Cal crear un Comissionat de Canvi Climàtic que actuï trans-
versalment, redacti i coordini l’aplicació dels Pla Clima, plantegi 
noves mesures i incideixi en la planificació i finançament de totes 
les àrees municipals. El Comissionat també s’ha de fer càrrec d’un 
Inventari d’emissions de GEH municipals, que sigui públic i 
accessible. 

S’ha de crear un observatori independent que faci seguiment de 
les polítiques climàtiques.

Superar l’espiral del deute
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DESINVERSIÓ FÒSSIL I ECONOMIA SOCIAL

Les emissions es reduiran quan posem el focus en l’extracció i pro-
ducció de combustibles fòssils. Només es pot generar una economia 
baixa en carboni desinvertint en la indústria del carbó, petroli, nuclears i 
gas, però avui aquesta decisió està en mans dels mercats i les elits finance-
res. El sector ha entrat en una fase de declivi, i es manté gràcies a enormes 
fluxos de capital que alerten del risc d’una bombolla especulativa38. Les 
empreses energètiques podrien perdre entre el 30 i el 60% del seu valor 
borsàtil39, sense comptar els impactes sistèmics. Les persones estan molt 
exposades a través de plans de pensions, comptes corrents i fons d’inver-
sió40 així com a l’habitual socialització de les pèrdues dels grans inversors41. 
La campanya Fossil Free suma ja 7000 milions de dòlars de compromisos 
a la desinversió42, fons que es poden orientar cap a la transició energètica, 
econòmica i social.

Els ciutadans particulars i totes les organitzacions socials hem de 
desinvertir i exigir a gestors, bancs i asseguradores que no 
inverteixin en combustibles fòssils i inverteixin en iniciatives 
orientades a la gran transició.

És necessari mobilitzar-se i realitzar campanyes sobre la impor-
tància de canalitzar l’estalvi -compte corrent, fons d’inversió, 
plans de pensió- cap a canals alternatius als mercats financers 
i per al finançament de l’economia social, solidària i sosteni-
ble: cooperatives d’energies renovables, autoconsum, mobilitat i 
logística sostenible, producció, distribució i consum agroecològic, 
reciclatge i economia circular, rehabilitació i bioconstrucció, etc.
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Cal pressionar les Comissions de Control de Fons de Pen-
sions, i que els sindicats informin els treballadors i exigeixin a 
les gestores la desinversió en combustibles fòssils i la inversió en 
empreses socials i sostenibles.

Les administracions de la zona metropolitana han d’exercir la seva 
competència i la seva influència per fomentar mesures estructu-
rals de desinversió en la indústria dels combustibles fòssils en tots 
els àmbits de la societat.

S’han d’establir clàusules socials i ambientals més específiques de 
desinversió en combustibles fòssils i canvi climàtic en la com-
pra pública i la contractació.

Cal intensificar el control ciutadà i reclamar als actors competents 
una auditoria i monitoratge transparents de la despesa públi-
ca, així com de les subvencions directes o indirectes a la indústria 
dels combustibles fòssils.

S’han d’aplicar mètodes d’anàlisi i verificació molt més estric-
tes i efectius de la ISR (Inversió Socialment Responsable). 
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FALSES SOLUCIONS

Sovint, els actors que més es beneficien de les economies fòssils 
(grans empreses energètiques, constructores, bancs, fons d’inversió) 
són els mateixos que utilitzen la seva capacitat de lobbie per plante-
jar solucions verticals i controvertides al problema climàtic. Aquestes 
falses solucions desvien l’atenció, generen confusió, estan dissenyades per 
apuntalar els seus beneficis i, en última instància, no contribueixen a reduir 
les emissions. Els mercats de carboni no han aconseguit fer decréixer les 
emissions i han mercantilitzat l’aire. Necessitem que els mecanismes de 
pagament per contaminació estiguin dissenyats de manera que realment 
desincentivin les emissions en orígen43. La geoenginyeria, una perillosa ma-
nipulació tecnològica intencional a gran escala sobre el conjunt de la bios-
fera, tampoc és una solució vàlida a la crisi climàtica doncs està basada un 
enfocament reduccionista i mecanicista que no té en compte la complexitat 
dels sistemes naturals i ignora els greus danys col·laterals que pot provocar41.

Hem d’evitar considerar el Gas Natural (GN) com a combusti-
ble de transició, tal com sosté la indústria gasística. El Gas Na-
tural té menys emissions que la resta de combustibles fòssils quan 
es crema però les pèrdues no es comptabilitzen44. El Gas Natural 
és principalment metà, molt més potent que el CO2 a l’atmosfera, 
i per tant, les fuites de metà tenen un fort impacte, sobretot a curt 
termini. Així doncs, no s’ha de promoure ni vendre com a ‘verd’ l’ús 
de Gas Natural ni per les flotes de transport públic municipal ni 
per incentivar els canvis domèstics de calderes eficients.

Aquests plantejaments de la indústria “verda” impliquen infraes-
tructures d’energia i transport que no milloren l’eficiència del 
sistema sinó que afavoreixen el creixement del consum mate-
rial i d’energia, i els seus impactes depassen les pròpies fronteres 
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territorials. La línia de molt alta tensió MAT estimula la generació 
elèctrica, més enllà de quina sigui la font de generació. El projecte 
de gasoducte MIDCAT necessita importacions de gas per canona-
da des d’Algèria, o des de Nigèria, Trinitat i Tobago i Qatar a través 
del Port de Barcelona, on també es distribueixen les mercaderies 
que sostenen el sistema de consum i sobreproducció actual. Per 
tant, cal avaluar l’impacte climàtic d’aquestes infraestructures 
més enllà del que suposen pel propi territori i oposar-se a la 
seva construcció.

La capacitat de lobbie dels grans actors que promouen les falses 
solucions ve acompanyada de fons i garanties públiques que hau-
rien de ser utilitzades per la lluita efectiva contra el canvi climàtic. 
Les administracions públiques han d’evitar les aliances públi-
co-privades (APPS) que posen en risc l’esfera pública en favor 
dels interessos privats.

Falses solucions
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