Santa Coloma de Gramenet és una ciutat acostumada a lluitar. La nostra història recent està farcida
de lluites populars que han millorat tant les nostres condicions de vida, com les de la ciutat. Amb els
seus defectes i virtuts la vila en la que vivim és fruit d’aquestes lluites.
Ara, en aquest 2020, considerem que les activitats i reivindicacions que desenvolupem poden
quedar coixes, incompletes, si no incorporem el tema més important que afrontem com a societat:
l’Emergència Climàtica.
És una evidència que el canvi climàtic ens afecta i ens afectarà a tots i totes. La nostra vida ja està
canviant i encara ho farà molt més en el futur. Patim la pujada de les temperatures amb tots els
canvis que comporta, la contaminació de l’aire que perjudica la nostra salut i, molt probablement, a
les properes dècades haurem d’afrontar l’escassetat d’algunes matèries primeres essencials.
Per això les entitats sota signants considerem que l’emergència climàtica ens obliga a afegir la lluita
comuna contra el canvi climàtic a la nostra activitat quotidiana. Nosaltres creiem molt necessari que
a Santa Coloma de Gramenet hi hagi una resposta ciutadana que ens tingui a les entitats al
capdavant.
Conjuntament entitats, veïns i veïnes, volem imaginar una Santa Coloma, en l'horitzó del 2030, que
estigui lliure d’emissions i en la que es pugui respirar un aire net.
Les entitats sota signants diem que ha acabat el temps de les bones paraules i les declaracions
buides dels diferents governs, com les del passat COP25. Creiem que ha arribat el moment de
l’acció climàtica. Una acció ferma i decidida que transformi la vida a la nostra ciutat per mitigar el
canvi climàtic i per adaptar-la a aquest fenomen que ja hem començat a patir.
És necessari ser molts i moltes que ho demanem. «Si el poble no empeny les institucions no
actuen», i ara ens juguem el nostre futur. Per aquest motiu signem aquesta declaració “Santa
Coloma pel Clima” que ha de servir per caminar decididament cap a una Santa Coloma que al 2030
estigui lliure d’emissions i fer una crida a l’Ajuntament perquè constitueixi la Taula d'Emergència
Climàtica a la ciutat, formada per representats del teixit associatiu, membres dels partits polítics, per
tècnics i representants de l'Ajuntament.
A Santa Coloma de Gramenet, el dia 18 de març.

