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1. INTRODUCCIÓ A LA SESSIÓ DE TREBALL: CONTEXT I DINÀMICA PARTICIPATIVA
L’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat va impulsar, el setembre de 2019, la redacció d’una
declaració d’Emergència Climàtica i l’inici d’un procés participatiu per recollir aportacions per a
aquesta declaració. També va acordar la constitució de la Taula d’Emergència Climàtica de
l’Hospitalet en una sessió de treball participativa el 2 de desembre al Centre Cultural de Bellvitge,
amb l'objectiu de fomentar la participació ciutadana i el compromís col·lectiu per la lluita contra
l’emergència climàtica.
La Taula d’Emergència Climàtica és l’espai on els principals agents econòmics, socials i ambientals
del municipi poden abordar el repte que significa el canvi climàtic per a la ciutat i un espai de
reflexió per contribuir a la futura Declaració d’Emergència Climàtica de l’Hospitalet.
La Taula d'Emergència Climàtica de L'Hospitalet de Llobregat va establir en la seva primera sessió
de treball i a través d’un procés participatiu en línia a la plataforma digital https://www.lhonparticipa.cat/ les bases de la proposta de Declaració d’Emergència Climàtica de l’Hospitalet, a
partir de la qual l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat ha redactat de la Declaració
d’Emergència Climàtica de l’Hospitalet de Llobregat, tenint en compte els aspectes següents:
•
•
•

Les aportacions recollides en el procés participatiu presencial i a distància,
les línies marcades en el Pla Local d’Adaptació al Canvi Climàtic i altres documents
estratègics i de planificació de l’Ajuntament, i
els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides.

En una segona sessió de participació, que va tenir lloc el 3 de febrer de 2020 al mateix Centre
Cultural de Bellvitge, es va presentar la proposta de redactat de la Declaració d’Emergència
Climàtica a la Taula, per a la seva consideració. Aquest document presenta els resultats d’aquesta
sessió de participació, així com una nova proposta de redactat de la Declaració, incorporant les
aportacions realitzades en aquella sessió.
L’activitat de la Taula d’Emergència Climàtica també es difon a la plataforma de participació de
l’Hospitalet de Llobregat: https://www.lhon-participa.cat/processes/TaulaemergienciaclimaticaLH

PROGRAMA DE LA SESSIÓ PARTICIPATIVA
La sessió es va estructurar seguint el següent programa:
17.45h

Recepció dels assistents i acreditació

18.00h

Benvinguda i presentació de l’informe de resultats de la sessió anterior

18.30h

Esborrany de Declaració d’Emergència Climàtica obert a esmenes

19:30h

Posada en comú del treball en grups

19.45h

Propers passos de la Taula d’Emergència Climàtica

20.00h

Cloenda i final de la sessió per part del 2n tinent d’alcalde
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2. ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ I PERFIL DE PARTICIPANTS
La sessió estava oberta a tota la ciutadania, tot i que es va fer una convocatòria específica dirigida
a totes les entitats del municipi i especialment als assistents a la primera sessió de treball
participativa de la Taula. També es va fer una convocatòria reforçada durant els dies previs a la
sessió. Amb tot, la sessió hi van assistir 22 participants (vegeu també l’Annex 1 amb el llistat
complet de les persones), amb la següent distribució de perfils i de sexe.
Figura 2. Percentatge de participació segons perfils

Figura 3. Percentatge de participació segons sexe

Les proporcions de participació per perfils i sexes és molt semblant a les de la primera sessió
participativa de la Taula d’Emergència Climàtica, i és de destacar la paritat exacta entre sexes.
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3. APORTACIONS EFECTUADES DURANT LA SESSIÓ DE TREBALL PARTICIPATIVA
Els 22 assistents a la sessió participativa es van distribuir en tres grups de treball, als quals es va
lliurar la proposta de Declaració d’Emergència Climàtica. Durant el treball en grups i la posterior
posada en comú es van poder recollir les següents aportacions relatives als diversos blocs de la
Declaració d’Emergència Climàtica:
Comentaris generals a la Declaració
•
•
•

Falta singularitat, especificitat de l’Hospitalet: concreció dels objectius en relació a
L’Hospitalet.
La Declaració podria detallar les mancances de l’Hospitalet, què trobem a faltar?
No estem sols, hi ha context metropolità: aeroport, al costat de Barcelona. És una de les
singularitats.

Punt 1 (Biodiversitat)
•

Explicitar la natura, protecció del patrimoni natural (riu, biodiversitat...)

Punt 2 (Mobilitat)
•
•
•

Transport públic sostenible
Recuperar l’espai públic per la ciutadania
Especificar transport privat en relació a les emissions

Punt 3 (Consum i comerç responsable)
•
•
•
•

Promoure el consum, la producció i el comerç responsable (per incloure la part empresarial).
Recalcular els costos de productes i serveis i dels efectes de determinades accions. Exemple:
França: els productes porten la petjada de carboni.
Aprofitament i reciclatge: poder reaprofitar els residus i tenir accés a la recuperació de mobles
(en la recollida de mobles i en les deixalleries).
Canvi del model de consum.

Un dels tres treballs en grup
per fer aportacions a la
proposta de Declaració
d’Emergència Climàtica.
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Punt 4 (Model alimentari)
•
•
•
•

Concretar millor el model alimentari saludable (reduir el consum de proteïna animal)
Consum de proximitat, productes refrigerats i penalitzar els congelats
Horts urbans
Menjadors escolars

Punt 5 (Transició energètica)
•
•

Afegir altres energies renovables: biomassa, geotèrmia, eòlica...
Reduir el consum, més eficiència.

Punt 6 (Urbanisme sostenible)
•
•
•
•

Recuperar l’espai públic per les persones es pot encabir aquí també (vinculat amb la densitat
i la mobilitat)
Voluntat d’aturar polítiques que van en contra dels objectius (més compromís)
Incorporar la singularitat de l’Hospitalet (densitat, tipologia d’edificis...)
Afegir el concepte de sostenibilitat (gestionar l’urbanisme de forma sostenible) i racionalitzar
les polítiques d’urbanisme tenint en compte la realitat de l’Hospitalet.

Punt 7 (Planificació municipal)
•
•

Afegir el Pla de mobilitat urbana de l’Hospitalet
Tenir en compte els episodis fred i calor

Punt 8 (Comunicació i sensibilització ambiental)
•
•
•

Incloure la participació
Co-responsabilitzar a la ciutadania a través de la comunicació, incentius
Dotar-nos d’eines per a implicar a la ciutadania i a tots els agents implicats /grups d’interès
(empreses, polítics, entitats...)

Un dels tres treballs en grup
per fer aportacions a la
proposta de Declaració
d’Emergència Climàtica
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4. PROPOSTA REVISADA DE DECLARACIÓ D’EMERGÈNCIA CLIMÀTICA
A partir de les aportacions recollides durant la sessió de treball participativa, es proposa el següent
text revisat de Declaració. En aquest text, es marquen amb color i negreta les incorporacions
efectuades al text proposat.
ESBORRANY DECLARACIÓ D’EMERGÈNCIA CLIMÀTICA L’HOSPITALET DE LLOBREGAT

La quantitat de CO2 emès a l’atmosfera des de l’inici de la revolució industrial ha passat
de 270 ppm a 415 ppm i això ha provocat un increment de 1,5ºC en la temperatura global del
planeta. La comunitat científica alerta en el darrer informe del Panell Intergovernamental pel Canvi
Climàtic (IPCC) que els compromisos que es van assolir a l’acord de París del 2015 no són suficients
per evitar un augment de la temperatura actual superior als 2,0ºC, i molt menys 1,5ºC. Aquesta
previsió d’increment de temperatura ens aboca a profundes alteracions en el funcionament dels
ecosistemes, la reducció dels casquets polars i conseqüent augment del nivell del mar, una major
incertesa del clima i la intensificació de la virulència i la freqüència d’esdeveniments climàtics
extrems, així com l’acidificació dels oceans. Aquesta situació s’agreuja especialment a la conca de
la Mediterrània, un dels principals focus de l’escalfament a escala planetària. Seran més freqüents
les onades de calor més llargues i intenses i episodis de sequera extrema.
Així doncs, ens trobem en una situació crítica i d’emergència, en la qual ja no n’hi ha prou
amb una transició tranquil·la cap a models més sostenibles, sinó que estem obligats a reaccionar
per reduir dràsticament les emissions durant la propera dècada. Per tal de mantenir l’escalfament
global per sota de 1,5ºC implica una reducció de l’emissió de gasos d’efecte hivernacle del 45%
el 2030, respecte els valors de 2010, i assolir la neutralitat emissora a partir de 2050.
Tanmateix, cal implementar aquests canvis de manera immediata per part de les ciutats i
els governs supramunicipals, així com la societat civil, la comunitat acadèmica i els teixits
econòmic i financer. Malgrat que el repte plantejat és d’una envergadura inimaginable, no realitzar
els canvis necessaris immediatament implicaria conseqüències catastròfiques.
Davant la situació d’emergència climàtica que estem vivint, les Nacions Unides proposen
l’Agenda 2030 com a full de ruta per generar canvis reals que contribueixin, des de tots els espais
possibles, a l’assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), per a una
transformació global cap a un món sostenible que exigeix també, de manera indefugible, una
societat justa i equitativa.
L’Hospitalet de Llobregat és una ciutat mediterrània, diversa, densa i compacta, amb
un pes poblacional, econòmic i estratègic clau dins d’una de les àrees metropolitanes més
importants del sud d’Europa. És des d’aquesta posició que els reptes de l’emergència
climàtica global presenta també desafiaments importants per a la nostra ciutat, que no
podem defugir.
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Així doncs, i sumant-nos a les diverses iniciatives al respecte:
▪

Reconeixem i entenem l’advertiment de la comunitat científica internacional que alerta de
l’absoluta necessitat de mantenir l’escalfament global per sota de 1,5ºC. Així mateix som
conscients que en els propers 10 anys s’hauran de reduir les emissions globals de manera
contundent, fet que requereix accions immediates en totes les dimensions del nostre sistema
de consum i de relació amb el medi natural.

▪

Reconeixem que ens trobem en una situació de col·lapse i que els efectes pel planeta i els
éssers vius ja presenten enormes reptes que en el millor dels casos, es veuran incrementats en
els següents anys, amb incidència en la vida de milions de persones. Poder atendre els efectes
ja existents i els que vindran des d’una perspectiva d’acció climàtica esdevé una oportunitat
per a que el funcionament de la ciutat s’orienti en el compliment dels Objectius de
Desenvolupament Sostenible en els quals es basa l’Agenda 2030, posant l’accent en la justícia
social.

▪

Reconeixem que el món com el coneixem està amenaçat per un estat d’emergència climàtica
i que cal una resposta mundial ràpida, urgent i des de tots els nivells. Cal promoure acords
locals i de país per tal d’assolir els objectius imprescindibles per garantir la continuïtat de la
vida que habita aquest planeta.

▪

Reconeixem la Taula d’Emergència Climàtica de l’Hospitalet de Llobregat com l’òrgan de
governança que servirà per teixir les aliances necessàries per impulsar les determinacions de
la Declaració d’Emergència Climàtica i fer seguiment de la seva implementació.

En conseqüència, declarem la situació d’emergència climàtica a l’Hospitalet de Llobregat i
acordem impulsar un pla d’acció basat en les següents estratègies:
1.

Esdevenir una ciutat més verda i més permeable per tal de gaudir d’una natura urbana i d’uns
hàbitats naturals saludables que afavoreixin la conservació del patrimoni natural i la
recuperació dels ecosistemes i de la biodiversitat en general.

2.

Canviar el model de mobilitat cap a un altre basat en el transport públic sostenible i els
desplaçaments a peu i en bicicleta, per reduir les emissions del transport i els riscos per a la
salut que hi estan associats. L’objectiu primordial és pacificar els carrers de la ciutat, reduir
el transport motoritzat privat i accelerar en l’abandonament de l’ús de combustibles fòssils.

3.

Promoure el consum, la producció i el comerç responsable per reduir la petjada ecològica
de la ciutat. L’economia circular, el canvi de model de consum i la reducció de l’ús de
recursos i materials, l’intercanvi, la recuperació i la maximització de l’aprofitament i
reciclatge seran aliats en aquesta consecució.

4.

Adoptar d’un model alimentari saludable, sostenible i de proximitat, potenciant els productes
de temporada i l’agricultura urbana, reduint el consum massiu de productes amb una
elevada petjada de carboni i evitant el malbaratament alimentari. Els horts urbans i,
especialment, els menjadors escolars poden ser els primers espais de la ciutat on avançar
vers aquest nou model alimentari.
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5.

Fer de la transició energètica una prioritat, amb un augment generalitzat de la producció
d’energies renovables, especialment d’energia solar tèrmica i fotovoltaica aprofitant la
gran superfície de cobertes existents. Engloba també la reducció del consum energètic i la
millora de l’eficiència energètica, el foment de l’autoconsum i la creació de noves
Comunitats Energètiques.

6.

Planificar i gestionar un urbanisme sostenible amb criteris d’eficiència energètica i d’acció
climàtica, posant el focus en les persones, incloent la millora de la qualitat de l’espai
públic per contrarestar la densitat de l’edificació, i la rehabilitació dels edificis, en el sector
públic i privat.

7.

Caldrà donar impuls i executar els plans i resta de documents programàtics que disposa
l’Ajuntament per fer front a l’Emergència Climàtica (Pla Local d’Adaptació al Canvi Climàtic,
Pla d’Acció d’Energia Sostenible i Clima, Pla director del verd urbà, Pla de mobilitat urbana,
Pla de protecció civil...) i impulsar-ne de nous, si és necessari, tant per reduir les
emissions de GEH com per fer front a futurs episodis climàtics extrems.

8.

Apostar especialment per les accions de comunicació, sensibilització i educació ambiental
perquè la implicació i corresponsabilitat ciutadana és un element transversal imprescindible
per garantir que la Declaració d’Emergència Climàtica tingui un impacte real en la reducció
d’emissions i l’adaptació de la ciutat al canvi climàtic. La Taula d’Emergència Climàtica és,
precisament, una de les eines clau per impulsar la participació i la corresponsabilitat
ciutadana i del teixit econòmic i social davant l’emergència climàtica.

9

Taula d’Emergència Climàtica de l’Hospitalet de Llobregat
Resultats de la segona sessió de treball participativa (3/2/2020)

5. PROPERS PASSOS DE LA TAULA D’EMERGÈNCIA CLIMÀTICA
La proposta de Declaració d’Emergència Climàtica es presentarà al Consell de Ciutat per a la seva
aprovació abans de la seva assumpció formal per part de l’Ajuntament de l’Hospitalet de
Llobregat, seguint la seqüència que es presenta a continuació:

Taula
d'Emergència
Climàtica

Consell de
Ciutat

Ajuntament

En tot moment, la Taula d’Emergència Climàtica es mantindrà com a espai obert de participació i
interlocució estable amb les entitats del sector i com a mecanisme de seguiment de les accions
sorgides de la declaració i de les actuacions previstes al Pla Local d’Adaptació al Canvi Climàtic.
La Taula serà un espai participatiu emmarcat en el Consell de Ciutat, i per tant s’integrarà en
l’estructura de governança de la ciutat, per tal que l’Ajuntament pugui rendir comptes dels
avenços i l’acompliment dels compromisos adquirits en la lluita contra el canvi climàtic.

Posada en comú, exposició
dels següents passos i
tancament de la sessió per
part de Cristian Alcázar,
segon tinent d’alcalde de
l’Hospitalet de Llobregat i
regidor d’Espai Públic,
Habitatge, Urbanisme i
Sostenibilitat.
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ANNEX 1: PARTICIPANTS A LA SESSIÓ
Tot seguit es llisten els 22 assistents a la sessió:
Nom i cognoms
César Ornat
Cristòbal Jaume Ortega Adell
Genís Pascual
Isamart Merino
Montse Abolafia
Susagna Vera
Antonio Garcia
Ingrid Roda
Neus Olea
Aleix Cunillera
Elena Linares
Ana M. González Montes
Baltasar Pozuelo
Elena Veza
Jordi Piera
Xavier Castellanos
Franco Casagna

Institució/Entitat/Empresa
A títol individual
A títol individual
Centre d'Estudis de l'Hospitalet i Casalet
Associació d'Estudiants de l'Hospitalet
AAVV Independiente de Bellvitge
Escola Tecla Sala
Grup municipal ERC
La Saboga - Medi Ambient, Societat i Cultura
A títol individual
Escola Joan XXIII
Associació Cultura Tretze
Grup municipal LH En comú Podem
Ass. Empresarial Pedrosa
AMB
UGT
Fundació Catalana de l’Esplai
A títol individual

Equip tècnic Ajuntament de l’Hospitalet
Blanca Atienza - Directora de Serveis d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat
Marta Rabella - Cap De Secció De Manteniment, Verd Urbà I Biodiversitat
José Luis Casanova - Cap De Negociat De Salut Ambiental
Toni Martínez - Tècnica de Medi Ambient
Lluís Traveria - Cap De Servei De Projectes Estratègics
Dinamitzador/a
Xavier Sabaté
Cira Piquer
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