
Justícia climàtica i energètica ara: 

EXIGIM ACCIÓ! 
Estem vivint una profunda crisi on a la situació d'emergència climàtica se 

suma ara una contínua escalada de preus i incerteses per la dependència 

dels combustibles fòssils, sent la classe treballadora la que pateix les 

conseqüències mentre que els oligopolis estan sent directament 

beneficiats. 

 
A més, a la injustícia climàtica que suposa que els menys responsables 

del problema siguen els que pateixen les conseqüències de manera més 

acusada, se suma ara la injustícia energètica. 

 
Amb aquest manifest, fem una crida als governs locals, autonòmics i 

estatals, per accelerar la transició energètica cap a un model eficient, 

just, democràtic i renovable que protegisca les persones més 

vulnerables i garantisca l'accés a un medi ambient net i saludable. 

 
“El retard en l'acció climàtica significa morts''. Així valorava Antonio Guterres, Secretari General de les 

Nacions Unides, les conclusions de l'informe del Panell Intergovernamental de Canvi Climàtic (IPCC) sobre els 

impactes de la crisi climàtica i l'adaptació necessària. 

 
L'emergència climàtica és una crisi de drets humans d'una magnitud sense precedents i la falta d'una 

resposta adequada està provocant violacions dels drets humans. Almenys 3.600 milions de persones viuen 

ja en situació d'enorme risc climàtic i la reducció d'emissions, l'adaptació i la justícia climàtica són 

l'única resposta possible. 

 
A l'estat espanyol i, més concretament, al nostre territori que, d'acord amb els experts, és una zona 

especialment vulnerable, aquest any hem sentit greument els impactes del canvi climàtic: onades de 

calor extrema, incendis forestals incontrolables, sequeres persistents, temporals extrems, etc. 

cada vegada més freqüents. 

 
Una realitat davant la qual l'única resposta possible implica reduir les nostres emissions, adaptar-nos als 

canvis i respondre amb ètica i justícia climàtica i social. El model de creixement il·limitat mitjançant la 

contínua crema de combustibles fòssils i la destrucció dels ecosistemes ha de cessar. 

 
Una acció que ha d'ampliar-se més enllà de les nostres fronteres, donant resposta a la responsabilitat 

històrica i al deute de carboni que el nostre territori té amb gran part del Sud Global. 

 
En una situació de clara injustícia, una sèrie de països enfronta hui les més greus conseqüències del canvi 

climàtic quan no són responsables d'això. Mentrestant, els països del Nord Global, inclosa Espanya i la resta 

de la Unió Europea, no aporten el finançament que deuen i fins i tot frenen el desenvolupament 

d'instruments per afrontar la mitigació i adaptació al canvi climàtic i les pèrdues i danys derivats del mateix. 

 
La guerra d'Ucraïna ha deixat palesa l'estreta dependència entre els combustibles fòssils, els 

conflictes geopolítics, militars i un sistema econòmic depredador de la vida. Les conseqüències de la 

mateixa s'estan multiplicant, incrementant a l'alça els preus de serveis tan bàsics com l'alimentació o l'accés a 

l'energia, drets fonamentals per al benestar humà. De fet, al País Valencià hi ha un augment significatiu de 

persones en risc de pobresa i exclusió social. 



 
 

Com recorda l'IPCC, la promoció de models intensius en l'alimentació, del vehicle privat i 

de les noves infraestructures fòssils, com per exemple la reactivació de gasoductes o 

regasificadores, tenen grans implicacions negatives socials i ambientals i alentir el necessari procés 

de transició energètica justa, a més de desviar recursos per a la protecció dels drets humans de les 

generacions presents i futures. 

 
Els advertiments climàtics i científics són cada vegada majors, i les conseqüències cada 

vegada més catastròfiques, per això ens mobilitzem. 

 
Per tot això, les organitzacions signants del present manifest, exigim als governs reunits a Egipte a 

la 27a Conferència de l'ONU sobre Canvi Climàtic (COP27) i especialment al govern espanyol que 

propose i assumisca accions contundents, efectives i urgents sobre els sistemes 

energètics, alimentaris, industrials, de transport, territorials, urbans i socials dels nostres 

territoris així com que eleve l'ambició dels objectius de reducció d'emissions de la Llei de Canvi 

Climàtic i Transició Energètica en línia amb les indicacions científiques i la justícia social. 

 
Totes aquestes mesures s'han de realitzar amb la participació de la ciutadania, les entitats 

científiques i la societat civil organitzada. 

 
La ciutadania exigeix més acció per la justícia climàtica. El temps per a actuar s'esgota i ens 

juguem TOT en aquesta lluita, 

 
Per tot això, exigim als nostres governs: 

 

Incrementar l'acció climàtica elevant els objectius inclosos en la llei de canvi climàtic i 

transició energètica, així com els compromisos internacionals adquirits, en línia amb les 

indicacions científiques i la justícia social. 
 

Fer front al deute de carboni adquirit per l'estat espanyol amb el Sud Global, augmentant 

decididament el finançament a les persones i comunitats més vulnerables del planeta. 
 

Accelerar la transició cap a un model energètic renovable, eficient, net i segur, 

democratitzant l'energia i fomentant l'autoconsum i les comunitats energètiques locals. 
 

Impulsar un model alimentari de proximitat i sostenible i fomentar el consum solidari dels 

productes propers i de baix impacte ambiental i estendre aquest model a tots els tipus de 

menjadors públics. 
 

Impulsar l'agroecologia i renaturalització amb criteris de sobirania alimentària i justícia 

ecosocial, reduint l'impacte ambiental de la producció i garantint una alimentació adequada per 

a la població. 
 

Promoure la silvicultura i la ramaderia extensiva agroecològica vinculada al territori, 

enfront d'una ramaderia industrial contaminant. 

Promoure l'adaptació de les empreses, a més del sector turístic perquè, abans de 2030, 

aconseguisquen emissions neutres i generen llocs de treball dignes i sostenibles. 



 
 

 
Renaturalitzar. Augmentar els espais verds als ecosistemes, promovent la mobilitat activa i sostenible 

(a peu, en bicicleta, patins i patinet) 
 

Potenciar el transport públic, interurbà i rural, prioritzant un ferrocarril públic, sostenible, 

accessible, de qualitat i segur per a persones i mercaderies. 

Acabar amb el desmantellament del ferrocarril. Apostar d’una manera decidida pel ferrocarril 

públic amb una rehabilitació exhaustiva de les línies que permeta augmentar la qualitat del servei, la 

regularitat i les freqüències. 
 

Evitar i revertir els danys causats en infraestructures innecessàries, contràries a les directrius 

Europees i dels experts en el context d'emergència climàtica com per exemple: la ZAL del port de 

València, l'ampliació del port i la creació d'un accés nord, la sobre extracció d’arena del fons marí per a 

l’ampliació i l'efímera reposició de platges, la duplicació del By-pass, les ampliacions de diverses autovies, 

la culminació de l'autovia CV-60, les macro plantes fotovoltaiques i la línia de Molt Alta Tensió, els 

transvasaments del riu Xúquer, les infraestructures per al tren d'Alta Velocitat, així com les diverses 

ferides que amenacen el nostre territori i la biodiversitat. 
 

Revalorar, renaturalitzar i tenir cura de les arrels dels pobles i el medi rural, amb polítiques 

centrades en la cura del patrimoni, la joventut i l'empoderament de les dones, en la dotació 

d'equipaments i serveis bàsics, la vertebració territorial i les comunicacions. 
 

Reorientar la política hídrica cap a una gestió pública, racional i respectuosa amb el medi ambient. 

Municipalitzar el servei bàsic d'aigua potable. 
 

Detenir la sobreexplotació dels aqüífers elaborant un Pla de Recuperació d’aquests. 

Elevar els cabals ecològics dels rius, per poder complir la seua funció ambiental. 
 

Invertir els fons públics i europeus per enfortir i ampliar els serveis públics per al bé comú. 
 

Desenvolupar polítiques per a remunerar, distribuir i compartir les responsabilitats i els treballs 

de cures. 
 

Reduir la jornada laboral a 32 hores o 4 dies a la setmana. Produir sols el què es necessita: la vida de 

totes al centre. 
 

Augmentar els pressupostos públics i comprometre la implicació dels agents privats i públics en 

les mesures de mitigació i adaptació al canvi climàtic. 
 

Establir camins de participació ciutadana real, democràtica i amb poder de decisió en l'àmbit que 

ens ocupa. 
 

Sobirania Energètica: Establir mesures garantistes enfront de la pobresa energètica i contra l'estafa de 

l'oligopoli energètic. 
 

Tancar la central nuclear de Cofrents i la resta de les nuclears, per produir una energia bruta, cara, 

molt perillosa i deixar-nos un llegat de milers de tones de residus radioactius, per als quals no hi ha 

tractament. 

ENFRONT DE LA INACCIÓ DELS GOVERNS, EL CARRER EXIGEIX: 

QUE NO CANVIE EL CLIMA. QUE CANVIE EL SISTEMA 
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