
CANVIEM EL MODEL DE PRODUCCIÓ I CONSUM

Han transcorregut pocs mesos des que es va aprovar en Corts Generals la Llei de Canvi Climàtic i

Transició Energètica i cinc anys de la signatura de l’Acord de París. Durant tot aquest temps hem

continuat patint les terribles conseqüències, en forma de pèrdua de vides i danys a l’economia, de

l’emergència climàtica. I com bé assenyala el recent manifest “Una llei de clima insuficient, una

oportunitat perduda”, la Intersindical Valenciana, creu que aquesta llei arriba tard i es queda curta.

L’objectiu de reducció de gasos d’efecte hivernacle al 23% és clarament insuficient.

Parell a l’aprovació d’aquesta llei apareix el programa Espanya Pot a través del qual es gestionaran

els fons “Next Generation UE” un paquet de préstecs i subvencions europeus dirigits a l’impuls de

la transició ecològica i digital per una suma de 140.000 milions d’euros. 

Ens  preocupa  enormement  que  aquests  fons,  que  es  suposa  que  serviran  per  a  protegir  els

ecosistemes, siguen una rentada de cara verda de les grans empreses energètiques, els projectes de

les quals giren entorn de factories de bateries, i megaprojectes de camps eòlics i fotovoltaics. Molts

d’aquests  projectes  es  plantegen  a  l’Espanya  rural  i  buidada  que  torna  una  vegada  més  a  ser

saquejada, aquesta vegada en nom de la transició verda. Ens preocupa també la generació d’una

“muntanya de deute” per a finançar aquests fons que només serviran, ens temem, per a rescatar a

empreses sense futur o a l’hidrogen verd que ofereix molts dubtes i poques certeses. Un  pagament,

el  d’eixe  deute,  que serà l’excusa  perfecta  per  a  seguir  en  la  retallada  d’inversions  en  sanitat,

educació, serveis socials, sistema públic de pensions o drets laborals.

D’altra  banda,  la  transició  digital  corre  el  risc  de  ser  monopolitzada  per  les  grans  empreses

tecnològiques que, al  marge de la precarietat  laboral que fomenta aquest model,  contribueix de

manera considerable a l’increment de les  emissions de diòxid de carboni  a través  del transport

“l’última milla”.

Per tot això, des de l’Àrea de Salut Laboral i Medi Ambient de la Intersindical Valenciana, apostem

per un canvi del model de producció i consum, un model que siga just, responsable, sostenible i de

proximitat, que possibilite la redistribució equitativa i digna del treball i la construcció de models

socials  i  econòmics  que  es  basen  en  la  cooperació  i  la  solidaritat,  que  siguen  ecològics  i

protegisquen el medi ambient.

Entre totes i tots hem de tornar a teixir el vincle per a que l’èsser humà siga més ple, més saludable i

menys dolent per a l’entorn.

Connectar amb la natura ens farà connectar amb la intel·ligència de la vida. És cosa de totes i de

tots actuar, prendre consciència i exigir polítiques al respecte.



Cadascuna  de  nosaltres  som motor  de  canvi  per  avançar  cap  a  un  futur  més  respectuós  amb

nosaltres mateixa i amb el planeta.


