
 
 
 

 
Alcaldessa de Barcelona 
 
El motiu d’aquesta carta és sol·licitar-vos audiència abans de que es faci la 
Declaració municipal de l’Emergència Climàtica a Barcelona, prevista el mes de 
gener del 2020 que suposem haurà d’aprovar el consistori municipal de Barcelona. 
 
Els ecologistes barcelonins estem en primera línia per aconseguir que la nostra 
ciutat sigui locomotora i no furgó de cua de la lluita contra la crisi climàtica 
mundial, en línia amb la llei catalana de canvi climàtic. 
 
En aquesta direcció, considerem imprescindible la reconsideració dels objectius 
de reducció de Gasos d’Efecte d’Hivernacle (GEH) a Barcelona. El Pla Clima de 
Barcelona (2018-2030) figura una “reducció del 45% en funció de les emissions de 
2005 pel 2030”. Pensem que la reducció mínima sobre la que hem de parlar ha de 
ser la que proposa la Unió Europea i el Pacte d’Alcaldesses i Alcaldes pel Clima 
i l’Energia. Una reducció mínima del 40% pel 2030, en funció de les emissions 
del 1990. Pensem que l’ajuntament de Barcelona, si vol ser en el futur 
capdavanter no de paraula sinó de fet, hauria d’estudiar les propostes de 
reduccions d’emissions como les que proposa l’IPCC i el PNUMA, superiors a les 
de la Unió Europea. 
 
En aquesta direcció, hem proposat al Parlament de Catalunya una moratòria a 
noves instal·lacions d’incineració de residus malbaratadors de recursos, així 
com l’oposició a l’ampliació de les incineradores existents i dels residus que 
es cremen en fabriques de ciment, vertaders sabotatges, pel seu impacte 
climàtic. També volem que el nostre Parlament aprovi una veritable Llei Residu 
Zero de Prevenció de Residus i esperem el suport municipal al respecte. 
 
L’Ajuntament de Barcelona hauria de rectificar i donar suport a un pla de 
tancament de la incineradora de Barcelona, la principal planta d’emissions de 
gasos GEH i rectificar el PREMET25 on es considera la possibilitat de seguir 
cremant  recursos inorgànics i orgànics, contràriament al que considera la 
Directiva de Residus 2018/851/CE.  
 
Es tracta d’aconseguir que l’administració barcelonina es proposi superar els 
objectius marcats per la Unió Europea i no inferiors, com dissortadament intenta 
l’administració de la capital del país. 
 
Des de la Plataforma Ciutadana Residu Zero, la Federació Ecologistes de 
Catalunya i la Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona estem disposats a 
donar suport a qualsevol acció decidida per defensar el nostre clima i us volem 
transmetre aquestes propostes com a màxim responsable de l’Ajuntament de 
Barcelona. 
 
Esperem que pugueu atendre la nostra voluntat de reunir-nos. 
 
Ben cordialment, 

 
 
 

 

Josep-Lluís Moner i Tomàs, secretari del CEPA-EdC 

Catalunya, 9 de desembre de 2019 
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