
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24 DE JUNY DEL 2020-06-22 DIA MUNDIAL D’ACCIÓ CLIMÀTICA EN  
ELS CENTRES DE TREBALL LA TRANSICIÓ ECOLÒGICA JUSTA: ÉS ARA 

 
 
 
 

L’emergència sanitària que ha provocat el nou coronavirus en tot el món és una de les 
dimensions extraordinàries, sense precedents. Aquesta crisi està afectant 
completament a la forma de vida de milers de milions de persones en diferents països 
en els quals s’estan adoptant diferents mesures preventives, per intentar frenar la 
propagació del virus, doblegar la corba i reduir la sobrecàrrega d’uns sistemes sanitaris 
públics col·lapsats. Milers de persones han mort a Espanya i centenars de milers en tot 
el món. Això sens dubte ha sigut la part més dolorosa de la pandèmia i per això volem 
enviar el nostre suport i solidaritat a totes les persones afectades i els seus familiars i el 
desig que les persones contagiades es recuperin el abans possible. 

 
Aquesta crisi també ha impactat durament a l’economia i l’ocupació, amb milions de 
persones afectades per expedients de regulació temporal i un desens de diversos 
punts en les previsions macroeconòmiques. El que comporta unes repercussions 
socials que empitjoren encara més la situació dels col·lectius vulnerables. 

 
Sens dubte, en aquests moments la prioritat ha de seguir sent afrontar l’emergència 
sanitària, detenir l’expansió del virus i lluitar per salvar el nombre més gran de vides i a 
la vegada brindar el suport social a les persones més necessitades. 

 
Però hem de ser conscients que existeixen altres crisis, com l’emergència climàtica o la 
sisena extinció massiva d’espècies, amb les que també convivim i que pot tenir 
conseqüències inclús més devastadores. Crisis sobre la que els científics porten anys 
alertant-nos i que requereixen ser ateses de manera urgent. És necessita la voluntat 
política i el lideratge per posar en marxa un paquet de mesures ambicioses que 
redueixin el nostre impacte sobre el medi ambient i que siguin socialment justes, 
tenint en compte a aquelles persones que puguin veure’s afectades, i que sens dubte 
seran les que a més a més hagin patit les pitjors conseqüències de la pandèmia. 



 
 
 
 
 
 
 
 

És evident que ara més que mai necessitem una transició fins a un canvi de model 
productiu. Hem d’enfocar la recuperació en el sentit adequat, sense repetir les 
receptes d’austeritat i precarietat laboral aplicades a les anteriors crisis, que van 
augmentar la desigualtat social i empitjorar les condicions de vida conjunta de la 
societat. 

 
A conseqüència de les mesures de reactivació econòmica ens trobem davant un 
moment excepcional per articular polítiques que orientin el nostre model de 
desenvolupament fins a un més sostenible econòmic, social i mediambientalment en 
línia amb els compromisos climàtics adquirits per Espanya i els Objectius 
Desenvolupament Sostenible. 

 
Per això el moment de transició ecològica justa, és ara. No hi ha temps a perdre. Ha de 
posar-se en marxa per fer-los de forma decidida i contundent, aplicant els principis 
jurídics de la justícia climàtica i social. Només així, sense deixar ningú al camí, podrem 
transformar la nostra forma de produir i de consumir, el nostre estil de vida, fins a un 
que estigui en major consonància amb la naturalesa i les persones. 

 
Perquè realment podem confiar en les mesures adoptades, és imprescindible 
estructurar una participació efectiva dels agents econòmics i socials a través de la 
constitució de taules de diàleg social, instrument imprescindible per abordar aquest 
repte. Els sindicats hem de formar part de la solució perquè milions de llocs de feina es 
troben afectats tant per les polítiques de mitigació com per la necessària adaptació al 
canvi climàtic. 

 
A més a més, la transformació de l’ocupació és essencial per avançar en la bona 
direcció. Aquesta transició ecològica ha de ser justa i crear ocupacions verdes, dignes, 
de qualitat i segures, al mateix temps que s’impulsa el desenvolupament de les zones 
rurals. Per això s’ha de vertebrar el territori dotant-lo d’infraestructures bàsiques i de 
serveis públics a les regions més vulnerables i necessitades, aconseguint fomentar la 
diversitat econòmica i reduir les desigualtats socials. 

 
En aquest sentit, les organitzacions sindicals UGT,CCOO i USO recolzen la convocatòria 
de la Confederació Sindical Internacional (CSI) del Dia Mundial d’Acció Climàtica en els 
Centres de Treball, el 24 de juny, que té com a objecte sensibilitzar a les empreses, 
administracions públiques i a treballadores i treballadors de la necessitat d’adaptar els 
centres de treball a les exigències del canvi climàtic, reduir les emissions de gasos 
d’efecte hivernacle i avaluar els impactes de les empreses en el medi ambient. 



 
 
 
 
 
 
 
 

L’objectiu és abordar activament els processos de transició ecològica, que ja estan 
afectant a molts sectors. A més a més d’un exercici de responsabilitat, aquests 
processos ofereixen a les empreses una oportunitat per fer-les més sostenibles i 
competitives en un mercat cada cop més atent i exigent amb la petjada ambiental del 
que es consumeix. 

 
El moviment sindical segueix treballant per aconseguir que tots els treballs siguin 
decents i compatibles amb la sostenibilitat del planeta i també aconseguir un 
compromís mundial a favor de la transició justa que és l’ única eina possible per 
garantir el futur i els mitjans de subsistència pels treballadors i les treballadores i les 
seves comunitats, en el camí cap a una economia amb baixes emissions de carbó i 
adaptada al canvi climàtic. 

 
La celebració del Dia Mundial d’Acció Climàtica en els Centres de Treball, aquest 24 
de juny, ha de servir per impulsar i situar en el debat la importància d’adaptar les 
empreses amb caràcter urgent cap a un altre model de producció més sostenible, que 
sigui garantia d’estabilitat i de futur per a les persones treballadores. 
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