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Crisi climàtica, emergència mediambiental 

 Qüestió de classe 

 

La crisi climàtica és innegable i una realitat propera a l’ordre del dia. Després d’anys de prediccions, 

comencem a percebre les conseqüències directament, així com la premissa és clara: actuar ara o 

posteriorment serà massa tard. Després de dècades d’explotació mediambiental i de contaminació, 

principalment per l’enriquiment d’empresaris, el planeta ens està fent saltar l'alarma.  2019 va ser 

l'any de les manifestacions pel clima, de moviments socials, cridant i exigint una justícia climàtica 

per a tots i totes, entenent la importància del moment i el poc temps restant. Nogensmenys, no ha 

de quedar només en un any de protestes, se li ha de donar continuïtat a les reivindicacions i poder-

les dotar de visió de classe.  

 

Per una banda, Espanya empitjora per segon any consecutiu la seva posició en l'Índex 

de Risc Climàtic elaborat per Germanwatch, escalant sis llocs respecte a l'any anterior i situant-

se en el número 32 de països més afectats pels fenòmens meteorològics extrems. De fet, també és 

important ficar nom i visibilitzar qui contamina, per evitar que el greenwashing que aquestes 

mateixes empreses fan de la seva imatge prevalgui sobre les dades: en l’àmbit estatal i segons les 

dades revelades per l'informe de l'Observatori Sostenibilitat, Endesa és l'empresa més contaminant 

d'Espanya i pel que fa a les empreses que més contaminants plàstics produeixen a l'any, l’informe 

Break Free From Plastics assenyala Coca-Cola, Nestlé i PepsiCo com a ocupants dels primers tres 

primers llocs en el ranking respectivament.) 

 

Per altra banda a Catalunya, tot i la declaració oficial d’emergència climàtica, segueixen 

vigents més de 100 conflictes mediambientals.  Al Baix Llobregat el més greu és el de 

l'Eurovegas, que es va aconseguir aturar, però que, sota el nom de BCN World, s'ha traslladat a 

Tarragona, i recentment el TSJC ha aturat la PDU (Pla director urbanístic) de Gran Via que volia 

edificar 26 gratacels a la darrera zona agrícola de la ciutat més densament poblada d'Europa. A la 

Catalunya Central es denuncia la contaminació dels purins i a sa Guarda, Cadaqués, es manté la 

planificació d’edificar una urbanització de 100 cases i un hotel de luxe. Majoritàriament, són 

conflictes que responen a interessos urbanístics o a infraestructures i energia: centrals nuclears, 

parcs eòlics, línies de molt alta tensió (MAT) i els problemes en les instal·lacions per a la generació i 

el transport d’energia. Aquesta situació demostra que una declaració no és suficient si no 

s’acompanya de mesures efectives dirigides a lluitar contra les accions que perjudiquin el medi 

ambient i la nostra qualitat de vida. En aquesta línia, també és important que s’inverteixi més en un 

transport públic de qualitat i amb una bona implementació territorial, per assolir una mobilitat més 

sostenible per a tothom. 

 

Tot seguit, cal tenir present que l’any 2020 no només ha sigut l’any de la pandèmia, de la 

COVID-19. Cal recordar els incendis que van cremar Austràlia durant quasi un any, els incendis als 

EUA o l'escàndol de la cotització de l’aigua a la Borsa de Wall Street, un exemple més de com el 

capital importa més que un bé col·lectiu, sobre el qual es permet que s'especuli. Però no només, el 

canvi climàtic i l’emergència climàtica actual també tenen efectes sobre les emergències 

sanitàries: l'escalfament global està creant condicions més favorables a la propagació de malalties 

mortals transmeses per vectors, demostrant que el canvi climàtic no sols té conseqüències directes 

sobre la salut de les persones, sinó que porta aparellada una llarga cadena d'efectes indirectes que 

tenen el potencial de fer un tomb fins al més sòlid dels sistemes sanitaris, com s’ha demostrat en el 

nostre debilitat sistema sanitari.  
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Sens dubte canvi climàtic i treball estan clarament connectats. Un recent informe de 

l'Organització Internacional del Treball (OIT) indica que, per culpa de la freqüència dels desastres 

naturals relacionats amb l'activitat humana entre els anys 2000 i 2015 s’ha provocat una pèrdua de 

23 milions d'ocupacions. Es preveu que d'aquí a 2030 es destrueixin 72 milions d'ocupacions a 

temps complet i que els moviments migratoris deguts a la situació i els efectes directes sobre la vida 

i el treball segueixin augmentant significativament. De fet, cal visibilitzar com l’emergència 

climàtica i la lluita ecologista tenen una estreta connexió amb la classe treballadora. Per una 

banda, aquesta crisi climàtica no afecta a tothom per igual, afectant principalment a les 

treballadores i els seus llocs de treball; per l’altra banda, s’ha de lluitar per evitar la criminalització de 

la indústria i les treballadores, sent els vertaders culpables els empresaris que exploten per a obtenir 

beneficis. No només: aquesta explotació laboral i mediambiental té efectes globals, a causa de 

la deslocalització d’empreses i fàbriques a països on podran explotar i contaminar més de manera 

més econòmica; es demostra que els interessos no són els de respectar els drets de treballadors i 

treballadores o del planeta. 

 

És per això que és important impulsar una transició ecològica que sigui socialment justa i 

que no deixi a ningú darrere. Una transició que transformi el treball sense destruir ocupació, 

garantint una formació continua i adequada a totes les treballadores perquè no signifiqui un 

problema formatiu.    

 

Per aquestes raons des d’Acció Jove - Joves de CCOO ens comprometem a portar 

aquestes línies als espais on participem i que la nostra acció sindical tingui com a objectius: 

 

❏ Lluitar per conscienciar entorn la crisi climàtica i les conseqüències en el món 

del treball. 

❏ Defensar una transició socialment justa, necessàriament lligada a formacions per 

a totes les treballadores. 

❏ Denunciar l’estigmatització i criminalització de la classe treballadora en 

aquesta temàtica, remarcant quins són els vertaders responsables. 

❏ Defensar espais i mesures de prevenció en els llocs de treball que siguin segures 

tenint en compte nous riscos laborals afins a les noves realitats derivades 

d’aquesta crisi. 

❏ Invertir en estructures i entorns sostenibles en els llocs de treball. 

❏ Fomentar l’ús del transport públic col·lectiu per sobre del vehicle privat, mitjançat 

més finançament i recursos perquè aquest sigui assequible no només 

econòmicament, sinó també de temps.  

 


