
 

 
 
 
 
 
 
 

A la Direcció de l’empresa*…………………………………………………………….................... 
 
 
 
 

Cada cop són més evidents les conseqüències negatives del Canvi Climàtic en les 
nostres vides, en bona part per la nostra forma de viure i produir. En mig d’això la 
COVID-19 està trastocant vides i mitjans de subsistència. Estem en una carrera contra 
rellotge per controlar la pandèmia, però també en una carrera obligada contra rellotge 
per respondre al canvi climàtic. 

 
Ens queden deu anys per reduir les emissions de diòxid de carboni a la Unió Europea 
en almenys un 55% i tot just el trenta per aconseguir el zero net en 2050. El nivell 
d’ambició de les Contribucions Determinades a Nivell nacional dels països per reduir 
les emissions ha d’augmentar-ne al voltant de cinc vegades per alinear-se amb el límit 
de 1,5 graus. Això és responsabilitat de tots i totes, ja que només així aconseguirem 
que el planeta no és col·lapsi. 

 
Això, és necessari un major compromís de tota la societat, inclòs el de l’empresa*, per 
minorar i afrontar les conseqüències del canvi climàtic que afectaran la disponibilitat 
de l’aigua, la biodiversitat, l’alimentació o les infraestructures, entre altres recursos 
fonamentals. 

 
El temps se’ns esgota i el moviment sindical no és aliè a aquesta situació. Estem 
compromisos amb la transició cap a un model econòmic basat en la sostenibilitat, sota 
criteris de Transició Justa que garanteixin ocupació de qualitat per totes les persones, 
sense deixar ningú endarrere. Per això és necessari actuar en l’ àmbit de l’empresa*, 
pel que la Confederació Sindical Internacional (CSI) ha convocat pel 24 de juny del 
2020 el “Dia Mundial d’Acció Climàtica en els Centres de Treball”. Aquesta iniciativa 
convida al diàleg entre els treballadors i treballadores i les empreses i administracions 
públiques, amb la finalitat d’intentar aconseguir compromisos concrets per abordar la 
transició ecològica que ens demanda el planeta, inclús al nivell del centre de treball o 
dependència. 

 
Per això, els representants sindicals de CCOO,UGT i USO sol·licitem una reunió amb els 
representants de l’empresa*. És necessari incorporar el medi ambient a les polítiques 
empresarials, creant una Comissió sobre transició ecològica justa, per acordar i 
implantar mesures sobre mitigació i adaptació al canvi climàtic, que incloguin 
formació, estalvi i eficiència energètica, substitució de combustibles fòssils i 
incorporació d’energies renovables i autoconsum, reducció i reutilització de residus, 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

pla de mobilitat sostenible de l’empresa*, gestió de l’aigua,etc. Hem d’afrontar 
aquesta situació com una oportunitat per millorar i modernitzar l’empresa*. 

 
Estem convençuts que assumir aquesta responsabilitat social, contribuirà també a fer 
més sostenible els plans de recuperació de l’empresa* sobre els efectes de la 
pandèmia, així com millorar les condicions de treball, la productivitat i la competitivitat 
i, per tant, una millora de l’estabilitat de l’ocupació. 

 
Rebut, 

 
(*) o Administració Pública en el seu cas. 


