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Moviments socials i partits polítics posen a debat les solucions a l'emergència climàtica
Posar al centre del debat les solucions a l'emergència climàtica
que viu el planeta. Aquest ha estat l'objectiu de la taula
rodona que ha reunit aquest dijous els portaveus del grup
local del moviment Fridays For Future, la regidora de
Sostenibilitat Alba Gordó i el regidor de Junts per Sant Cugat
Joan Puigdomènech. Tots ells han coincidit en la importància
que tots els agents polítics i socials estiguin compromesos en la
lluita per revertir la situació actual i trobar solucions
perdurables que no estiguin sotmeses als cicles electorals. El
debat també ha servit per identificar quines mesures es
podrien dur a terme en l'àmbit local per reduir aquest
impacte mediambiental.

La taula rodona ha donat el tret de sortida a la Casa de Cultura amb una ponència de l'investigador de la
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) Tarik Serrano, que ha analitzat els principals problemes
ambientals i les seves causes, així com els usos dels combustibles fòssils i les fonts d'energia renovables
alternatives.
En estar immersos en una nova campanya electoral, Gordó no ha pogut concretar propostes concretes que es
podrien aplicar des de l'Ajuntament, però sí que ha reconegut la valentia del moviment Fridays for Future per
demanar l'aplicació de polítiques a favor del clima. La regidora sí que ha defensat la lluita contra l'emergència
climàtica i la necessitat d'una implicació conjunta. Per la seva banda, Puigdomènech ha proposat el repte
d'analitzar quina és la petjada ecològica de Sant Cugat.
Alba Gordó: Hi ha unes eleccions convocades pel 10 de novembre que no ens permet fer propostes. El
que sí podem fer és defensar la lluita contra l'emergència climàtica i la necessitat d'una implicació de
tots plegats.
Joan Puigdomènech: No solament hem d'estar units, sinó que les mesures han de ser perdurables que
no estiguin lligades als cicles electorals. És un tema greu, important.
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