Declaració d'emergència climàtica a Lleida
Aprovada pel Ple de l'Ajuntament de Lleida el 27 de setembre de 2019

Des de la nostra posició de servidors públics ens comprometem a actuar de
forma decidida i urgent davant els reptes majúsculs que ens planteja
l'emergència climàtica. Aquest Ajuntament considera una prioritat actuar, amb
totes les mesures que estiguin al seu abast, per contribuir a revertir l'escalfament
global. Els municipis, igual que totes les administracions, tenim la responsabilitat
d'actuar davant l'emergència climàtica que afecta la salut humana , la
biodiversitat i que ens porta a un increment d'onades de calor i fred cada cop
més evident.
L’ Ajuntament de Lleida acorda declarar la situació d’emergència climàtica,
i s’uneix a totes aquelles ciutats i a totes les altres institucions polítiques
que han declarat formalment una emergència climàtica i ecològica,
compromeses amb el futur. La Paeria dona resposta als advertiments de la
comunitat científica, que alerta que hem de reaccionar perquè, sinó ho fem
en 11 anys, l’escalfament global serà irreversible. Amb aquest acord
entomem el compromís d’emprendre accions coordinades i efectives per
aportar solucions al repte més gran de la història de la humanitat.
Iniciem el camí de les mesures valentes per part de totes les institucions. Aquesta
és una lluita d’aconseguir un futur per a totes i totes, deixant les diferències a un
costat per anar de la mà en l’objectiu d’aconseguir un futur, amb justícia
ambiental i Intergeneracional. Perquè ningú queda al marge de l’emergència
climàtica. I des dels municipis, passem a actuar amb polítiques que permetin fer
front a aquesta amenaça mundial, i pensant sempre en benefici dels interessos
més vitals del municipi i de la seua població, del territori, de la seua economia i
recursos, i de les futures generacions.
La Paeria ha d’escoltar la ciutadania i les organitzacions que exigeixen
legítimament un nou model que no comprometi la supervivència dels éssers
humans. Amb aquesta declaració ens comprometem a actuar en consonància a
l’alçada de mires que aquest moment històric demana. I no ens n’amaguem,
perquè cal ser crítics: tenim la certesa que el marge de millora és amplíssim
i que, malgrat que s’han fet alguns avenços, cal que amb urgència totes les
polítiques que desenvolupi aquest ajuntament introdueixin criteris
mediambientals d’una manera transversal. Des de l’impuls a les energies
renovables a través d’una Agència de l’Energia que la Paeria es compromet
a crear aquest mandat. Passant per la contractació amb criteris ambientals.
O des de la millora de la mobilitat per fer-la més sostenible. Tenim per
davant un repte majúscul, i també una oportunitat per demostrar que les
ciutats poden esdevenir referents en la lluita contra el canvi climàtic.

