EL NOSTRE COMPROMÍS EN LA LLUITA CONTRA EL CANVI CLIMÀTIC
Els socialistes creiem que el desenvolupament sostenible i la lluita contra
el canvi climàtic són els reptes més importants als que s'enfrenta la humanitat
en els propers anys. Perquè el que està en joc és la mateixa vida en el planeta,
dels ecosistemes, i la nostra propia existència.
La cimera de Paris ha marcat un abans i un després en les agendes polítiques
mundials, i tot indica que la seva entrada en vigor tindrà lloc a finals d'aquest
any, atès que més de 61 països ja han ratificat els acords i s'espera que en els
propers mesos ho facin els suficients per sumar el 55% de les emisions.
El PSC ha de ser exemplar i ha d'impulsar polítiques nacionals, metropolitanes i
locals allà on governem per fer palès el nostre compromís. En aquest sentit
també recolzem i impulsem el desplegament de la LLei Catalana contra el
Canvi Climàtic, i la immediata posada en marxa de les accions que se'n derivin.
La lluita contra el canvi climàtic ha de ser un eix central en les polítiques
del PSC.
A més és un problema real, tangible, que està aquí i ha vingut per quedar-se
i del que estem patint ja els seus efectes en forma de situacions climàtiques
extremes, que sovint pateixen més els col.lectius més pobres. De fet, el
clima de la Terra segueix assolint xifres récords de calor, essent aquest mes
d'agost 0,92 graus més calent que el promig de tot el s.xx. No cal recordar,
que a Catalunya hem patit el tercer estiu més calurós consecutiu des que van
començar a registrar-se dades. Per tant hem de treballar per un futur
sostenible, i construir un territori resilient, que pugui reaccionar davant del
canvi climàtic, sense desigualtats i amb justícia social.
Quan parlem de canvi climàtic estem parlant principalment de l'escalfament del
planeta, de l'aire i els oceans contaminats, de l'esgotament de recursos
naturals, i de la destrucció massiva de la natura per tal d'obtenir-los. Per tant,
ningú posa en dubte que és l'acció humana i el nostre model de vida,
capitalista, qui ha accelerat l'acció i efectes del canvi climàtic.
Els socialistes ens hem de comprometre a mitigar les conseqüències de la
nostra propia acció humana sobre el planeta, i per tant plantejar noves
maneres de viure, noves maneres de produr aliments, de comerç, de planificar
les nostres ciutats, nous sistemes de mobilitat i construcció. En definitiva,
donar noves respostes, a nous problemes i aturar l' actual model de
creixement insostenible.
Aquesta lluita és transversal i s'ha d'abordar des de diferents àmbits com la
mobilitat, el medi ambient, l'urbanisme, l'ecologisme, l'habitatge, l' agricultura, la
salut, etc.
Destaquem alguns dels principals compromisos en aquesta lluita :

-Compromís en la reducció de les emisions de gas d'efecte hivernacle,
causants principals de l'escalfament global, per limitar l'escalfament de la terra
a 1,5 C
-Compromís en assolir el 100% de l'energia del nostre país de fonts d'energia
renovables.
-Compromís per la descarbonització de tot el sistema productiu, comercial i
econòmic, creant nous llocs de treball.
-Compromís de desenvolupar una Mobilitat Sostenible i Neta, atès que és la
mobilitat i el transport la principal causa contaminant, consumidora de recursos
fòssils, i d'emisions de gasos.
I ho farem al costat de la societat, #apeudecarrer, amb els activistes, els
moviments ecològics i associatius; amb el teixit empresarial i els comerciants;
amb el món acadèmic i les universitats; amb el tercer sector, amb les entitats,
plataformes i moviments socials, per construir entre tots i totes aquest nou
model de vida. Per #reconnectar amb la natura i la societat.
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