
 

 

 

 

 

 
 

 
 

DIVENDRES 27 TOTES I TOTS A LA VAGA MUNDIAL PEL CLIMA 

"Vamos directos a la catástrofe, ¡pero, joder, en qué coches!" Eduardo Galeano 
 

Ara mateix, anem cap a la catàstrofe, això ha de quedar clar. En 2 generacions o menys la Terra seguirà, és clar, però la 

societat humana pot desaparèixer o quedar molt malmesa. Però, si ens organitzem, això pot ser diferent. Hem de saber 

què podem fer, a qui podem pressionar (empreses i governs) i fer-ho ràpidament. Per això, pel futur de les filles i fills, o 

dels veïns i veïnes joves, o pel nostre futur, hem de mobilitzar-nos ja! 
 

Les causes de la crisi climàtica són claus per poder aturar la catàstrofe. L’augment de CO2 i altres gasos a l'atmosfera en 

són la causa però l'activitat humana n’és la principal. El problema és el sistema econòmic en el qual vivim. El Capitalisme 

(o Liberalisme, o Lliure Mercat) no pot existir sense creixement continu, ens semblaria una contradicció. La Terra no pot 

créixer infinitament per donar més materials i energia. L’única solució seria el decreixement. Aquesta activitat està posant 

en perill la societat humana, i moltes espècies i ecosistemes podrien desaparèixer totalment. 
 

Que podem fer per canviar això? Aturar aquest sistema econòmic extractiu que inverteix els dividends en petrolieres 

que destrueixen el lloc on vivim, o que ens fa consumir sense sentit (productivisme + consumisme). Hem de construir una 

Cultura de Tenir Cura i deixar de mirar la Natura com una cosa a dominar o treure profit. En això hi ha convergència amb 

altres moviments, com el camperol, el feminista, l'estudiantil com demostra que més de 300 organitzacions donen suport a 

les mobilitzacions en defensa del clima. 
 

Què hem de fer davant dels Estats? Pressionar perquè declarin l'Emergència Climàtica. Tal com van fer al Maig els 

governs de Regne Unit i Irlanda. Allà primer van declarar l'Emergència els municipis i governs regionals. Aquí ho estan 

fent el País Basc, Catalunya i altres administracions. Pressionar perquè es facin polítiques destinades a aturar aquesta 

Emergència. I que aquestes polítiques no carreguin d'impostos ambientals a la classe treballadora. 
 

Que hem de fer davant els Mitjans de Comunicació? Pressionar perquè parlin cada dia de l'Emergència, de les causes 

bàsiques i de les solucions necessàries. 
 

Que hem de fer davant de les Empreses? El sistema econòmic no té en compte les necessitats ambientals. Han d'abandonar 

en un termini molt breu els combustibles fòssils. No podem permetre que els mercats i els banquers siguin qui planifiquin 

el futur sostenible del planeta. La seva motivació no és la Cultura de Tenir Cura, sinó créixer i obtenir beneficis a curt 

termini. 
 

Què fem davant de Telefònica? Exigir que tingui una política mediambiental clara. Difondre detalladament a les plantilles 

d’arreu els plans per reduir en termini breu el consum de combustibles fòssils, materials i energia. Dos exemples: que 

s'estableixi un acord per a la creació d’un router compatible per a totes les operadores. Fa més de 20 anys que reclamem 

aparcaments bici a dins de les centrals i sempre se'ns ha negat. 
 

Us animem a participar en les mobilitzacions de tota la setmana (fins al diumenge 29). El divendres 27 de setembre a 

Telefònica el Comitè de Barcelona convoca una aturada de 15 minuts (farem concentracions davant les centrals).  
 

PER UN PLANETA VIU I UN MÓN JUST! 

Més informació de diverses xerrades i mobilitzacions a: http://www.emergenciaclimatica.net/  
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