
 

 

MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS PSC-CP, CS, CUP BEGUES – 
AMUNT I BEC-ECG, DE DIVERSES ENTITATS DE BEGUES, PER A LA 
DECLARACIÓ D’EMERGÈNCIA CLIMÀTICA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE 
BEGUES I PER A LA CREACIÓ D´UNA TAULA CIUTADANA D'EMERGÈNCIA 
CLIMÀTICA A BEGUES. 
 
Les organitzacions (llistat al final del document), es dirigeixen al ple de l’Ajuntament 
de Begues i als grups polítics per instar al reconeixement de l’estat d’emergència 
climàtica en el qual ens trobem mitjançant l’adopció de la present moció i de les 
mesures que se’n derivin. 
 
L’Ajuntament de Begues reconeix que el planeta, així com els éssers vius i els 
ecosistemes, es troben en greu perill, prova d’això són els recents informes sobre 
l’estat de la biodiversitat de l’IPBES (Intergovernmental Science-Policy Platform on 
Biodiversity and Ecosystem Services) I sobre l’escalfament global de 1,5 ºC de l’IPCC 
(Intergovernmental Panel on Climate Change), que alerten d’un rumb que porta a 
l’extinció d’una part dels ecosistemes terrestres. Un milió d’espècies estan 
amenaçades per l’activitat humana. 
 
També s’està a la vora del punt de no retorn enfront del canvi climàtic. No respondre 
davant la crisi ecològica i civilitzatòria suposaria la mort i el desplaçament de 
centenars de milions de persones, ab més de l’extinció irreemplaçable d’espècies a 
la Terra, donades les complexes interrelacions ecosistèmiques. En aquest sentit 
acceptem la veritat de la crisi climàtica sobre la gravetat de la situació.  
 
Admetre les evidències científiques, així com el camí de reducció de les emissions 
proposat, és l’única manera de protegir l’existència d’un futur per al municipi. La 
ciutadania ha d’entendre la urgència i irreversibilitat d’aquesta lluita i l’Ajuntament 
de Begues pot tenir un paper clau en la formació, educació i la informació sobre el 
necessari fre a les emissions i realitzar una vital adaptació a les conseqüències de 
l’increment de la temperatura global. 
 
Declarar l’emergència climàtica requereix assumir el compliment de compromisos 
polítics reals  i vinculants, molt més ambiciosos que els actuals, amb la consegüent 
assignació de recursos per fer front a aquesta crisi. Un full de ruta vinculant capaç 
de garantir les reduccions de gasos d’efecte hivernacle anuals necessàries, 
abandonar els combustibles fòssils, apostar per una energía 100% renovable i reduir 
a zero les emissions netes de carboni com més aviat millor, de manera urgent i 
prioritària, en línia amb les indicacions de l’informe de l’IPCC per limitar l’augment 
de les temperatures globals a 1,5 ºC. Un estat d’emergència implica redirigir tots els 
recursos disponibles dels ajuntaments per afrontar la crisi climàtica amb els 
problemes associats que comporta. 
 



 

 

La declaració d’emergència climàtica suposa iniciar un procés d’educació, formació i 
conscienciació a tota la població sobre la veritat de la crisi ecològica i l’enorme canvi 
necessari per frenar l’emergència. 
 
Davant d’aquesta emergència, les entitats signants proposem al Ple de l’Ajuntament 
de Begues l’adopció dels següents acords, amb el compromís per part de 
l’Ajuntament d’iniciar aquest procés de transformació social i assegurar la plena 
consecució dels següents objectius: 
 
Primer.- ESTABLIR els compromisos polítics i regulatoris, dins el marc competencial 
propi, així com dedicar recursos i si aquests no són suficients, instar a les institucions 
pertinents a que proporcionin els recursos necessaris per garantir reduccions de 
gasos d’efecte hivernacle per tal d’arribar al balanç net zero no més tard de 2040 i si 
pot ser abans de 2035, així com aturar la pèrdua de la biodiversitat i restaurar els 
ecosistemes com única resposta possible per evitar un col·lapse de tots els sistemes 
naturals, inclòs l’humà. 
 
Aquest acord s’adopta per unanimitat dels membres de la corporació, amb els 
vots a favor (13) de l’Alcaldessa M. Mercè Esteve i Pi, i els regidors i regidores Joan 
Molina i Molina, Maria Llauradó i Fornt, Jordi Montaña i Serres, Ana Maria Méndez i 
Achell, Alfons Duran i Martínez (JxCAT); Jaume Olivella i Riba, Marta Roig i Segura, 
Jaume Cornelles i Buñuel (ERC-AM); Benito Navarro Rebelles (PSC-CP); Maria Teresa 
García García (Cs); Maria Casadevall i Munné (CUP Begues); Guayarmina Saavedra 
Serrano (BEC). 
 
Segon.- FOMENTAR l’abandonament de l’ús dels combustibles fòssils i apostar per 
una energia 100% renovable de manera urgent i prioritària dins del municipi de 
Begues. Per a això el govern municipal ha d’analitzar com aconseguir aquest objectiu 
i proposar els plans d’actuació municipals necessaris, entre d’altres: posicionar-se en 
contra de noves instal·lacions que funcionin amb combustibles fòssils, aconseguir el 
ple autoconsum elèctric 100% renovable i una mobilitat sostenible com més aviat 
millor, crear espais per als vianants, fomentar la bicicleta i altres mitjans de transport 
no contaminants, reduir la demanda d’energia fins a consums sostenibles, promoure 
l’augment de l’eficiència energètica i de les instal·lacions renovables, crear espais 
educatius i la informació a la població sobre l’emergència climàtica, aconseguir una 
política de residu 0, evitar treballar amb bancs que financen projectes basats en 
combustibles fòssils i instar a les autoritats pertinents a que també ho facin 
 
Aquest acord s’adopta per majoria absoluta dels membres de la corporació, amb 
els vots a favor (7) dels regidors i regidores Jaume Olivella i Riba, Marta Roig i 
Segura, Jaume Cornelles i Buñuel (ERC-AM); Benito Navarro Rebelles (PSC-CP); 
Maria Teresa García García (Cs); Maria Casadevall i Munné (CUP Begues); 
Guayarmina Saavedra Serrano (BEC); i els vots en contra (6) de l’Alcaldessa M. 
Mercè Esteve i Pi, i els regidors i regidores Joan Molina i Molina, Maria Llauradó i 



 

 

Fornt, Jordi Montaña i Serres, Ana Maria Méndez i Achell, Alfons Duran i Martínez 
(JxCAT). 
 
Tercer.- Seguint la màxima "Pensa globalment, actua localment", vetllar per la 
conservació dels nostres espais protegits, defensant-los davant de qualsevol projecte 
que pugui posar en risc o degradar la qualitat ambiental i paisatgística del més preuat 
que tenim: el nostre entorn natural i l’ecosistema. L’Ajuntament exigirà el màxim 
rigor i compliment de les normatives ambientals vigents en cada moment per a 
qualsevol projecte públic o privat, que es desenvolupi dintre dels nostres espais 
protegits. 
 
Aquest acord s’adopta per unanimitat dels membres de la corporació, amb els 
vots a favor (13) de l’Alcaldessa M. Mercè Esteve i Pi, i els regidors i regidores Joan 
Molina i Molina, Maria Llauradó i Fornt, Jordi Montaña i Serres, Ana Maria Méndez i 
Achell, Alfons Duran i Martínez (JxCAT); Jaume Olivella i Riba, Marta Roig i Segura, 
Jaume Cornelles i Buñuel (ERC-AM); Benito Navarro Rebelles (PSC-CP); Maria Teresa 
García García (Cs); Maria Casadevall i Munné (CUP Begues); Guayarmina Saavedra 
Serrano (BEC). 
 
Quart.- Preservar, ordenar i regular els usos dels camins públics i fer complir les 
ordenances i normatives que regulin l’accés motoritzat als espais naturals. Revisar 
els plans urbanístics ja aprovats I pendents d’executar a fi que el planejament no 
sigui tan expansiu i s’alliberi sòl amb finalitats agroambientals. La recuperació dels 
aqüífers, la recuperació de les pastures a través de la gestió intel·ligent del territori.  
 
Instar a la Comunitat Europea, al govern de l’Estat central i a la Generalitat de 
Catalunya a donar suports i beneficis fiscals per a la Catalunya oblidada així com a 
projectes que desenvolupin funcions clau de mitigació del canvi climàtic i abordar 
projectes de regeneració rural, ecològica i humana. 
 
Aquest acord s’adopta per majoria absoluta dels membres de la corporació, amb 
els vots a favor (7) dels regidors i regidores Jaume Olivella i Riba, Marta Roig i 
Segura, Jaume Cornelles i Buñuel (ERC-AM); Benito Navarro Rebelles (PSC-CP); 
Maria Teresa García García (Cs); Maria Casadevall i Munné (CUP Begues); 
Guayarmina Saavedra Serrano (BEC); i els vots en contra (6) de l’Alcaldessa M. 
Mercè Esteve i Pi, i els regidors i regidores Joan Molina i Molina, Maria Llauradó i 
Fornt, Jordi Montaña i Serres, Ana Maria Méndez i Achell, Alfons Duran i Martínez 
(JxCAT). 
 
Cinquè.- Cal avançar, entre d’altres, en una economia local i de proximitat, que 
impulsi la sobirania alimentària, silvicultura, agricultura i ramaderia ecològica i de 
proximitat. Arribant, com més aviat millor, al ple subministrament agroecològic en 
els serveis de restauració municipals i estenent los a la resta de la població. 
 



 

 

Aquest acord s’adopta per unanimitat dels membres de la corporació, amb els 
vots a favor (13) de l’Alcaldessa M. Mercè Esteve i Pi, i els regidors i regidores Joan 
Molina i Molina, Maria Llauradó i Fornt, Jordi Montaña i Serres, Ana Maria Méndez i 
Achell, Alfons Duran i Martínez (JxCAT); Jaume Olivella i Riba, Marta Roig i Segura, 
Jaume Cornelles i Buñuel (ERC-AM); Benito Navarro Rebelles (PSC-CP); Maria Teresa 
García García (Cs); Maria Casadevall i Munné (CUP Begues); Guayarmina Saavedra 
Serrano (BEC). 
 
Sisè.- INICIAR la necessària adaptació del municipi a la crisi climàtica, amb les 
conseqüències de l’increment de la temperatura global, les onades de calor, la 
irregularitat de les precipitacions, l’augment del nivell del mar i altres que ja s’estan 
manifestant. Analitzar els riscos d’inundabilitat a Begues atenent a la informació 
disponible dels aiguats dels anys 1926 i 1951 i dels documents tècnics i normatius 
que es duguin a terme per part de l’Ajuntament, duent a terme les actuacions 
preventives necessàries. 
 
Aquest acord s’adopta per unanimitat dels membres de la corporació, amb els 
vots a favor (13) de l’Alcaldessa M. Mercè Esteve i Pi, i els regidors i regidores Joan 
Molina i Molina, Maria Llauradó i Fornt, Jordi Montaña i Serres, Ana Maria Méndez i 
Achell, Alfons Duran i Martínez (JxCAT); Jaume Olivella i Riba, Marta Roig i Segura, 
Jaume Cornelles i Buñuel (ERC-AM); Benito Navarro Rebelles (PSC-CP); Maria Teresa 
García García (Cs); Maria Casadevall i Munné (CUP Begues); Guayarmina Saavedra 
Serrano (BEC). 
 
Setè.- La justícia, la democràcia i la transparència han de ser pilars fonamentals de 
totes les mesures que s’apliquin, per la qual cosa cal establir un mecanisme de presa 
de decisions ciutadà de carácter vinculant amb competències en matèria de 
vigilància, seguiment i control de les mesures adoptades. Per aquest motiu les 
entitats signants del manifest impulsaran la creació de la Taula ciutadana 
per l’emergència climàtica, que serà una taula consultiva oberta a la participació 
de tothom, i recolzada logísticament per l’ajuntament. L’Ajuntament és compromet 
a estudiar, tècnica, jurídica, social i econòmicament, les propostes que sorgeixin de 
la Taula i a dur-les al Ple Municipal. Per a això será necessari establir indicadors i 
objectius verificables i quantificables. Es fa necessari garantir que aquest mecanisme 
integri especialment la visió de gènere i d’altres col·lectius vulnerables. 
 
Aquest acord s’adopta per majoria absoluta dels membres de la corporació, amb 
els vots a favor (7) dels regidors i regidores Jaume Olivella i Riba, Marta Roig i 
Segura, Jaume Cornelles i Buñuel (ERC-AM); Benito Navarro Rebelles (PSC-CP); 
Maria Teresa García García (Cs); Maria Casadevall i Munné (CUP Begues); 
Guayarmina Saavedra Serrano (BEC); i els vots en contra (6) de l’Alcaldessa M. 
Mercè Esteve i Pi, i els regidors i regidores Joan Molina i Molina, Maria Llauradó i 
Fornt, Jordi Montaña i Serres, Ana Maria Méndez i Achell, Alfons Duran i Martínez 
(JxCAT). 



 

 

 
Vuitè.- NOTIFICAR l’acord al govern de la Generalitat de Catalunya, als grups 
parlamentaris del Parlament de Catalunya i del Congrés dels Diputats. 
 
Aquest acord s’adopta per unanimitat dels membres de la corporació, amb els 
vots a favor (13) de l’Alcaldessa M. Mercè Esteve i Pi, i els regidors i regidores Joan 
Molina i Molina, Maria Llauradó i Fornt, Jordi Montaña i Serres, Ana Maria Méndez i 
Achell, Alfons Duran i Martínez (JxCAT); Jaume Olivella i Riba, Marta Roig i Segura, 
Jaume Cornelles i Buñuel (ERC-AM); Benito Navarro Rebelles (PSC-CP); Maria Teresa 
García García (Cs); Maria Casadevall i Munné (CUP Begues); Guayarmina Saavedra 
Serrano (BEC). 
 
Novè.- TRASLLADAR aquests acords a les entitats socials i veïnals del municipi per 
que puguin fer seus els compromisos d’emergència climàtica i puguin participar-hi. 
 
Aquest acord s’adopta per unanimitat dels membres de la corporació, amb els 
vots a favor (13) de l’Alcaldessa M. Mercè Esteve i Pi, i els regidors i regidores Joan 
Molina i Molina, Maria Llauradó i Fornt, Jordi Montaña i Serres, Ana Maria Méndez i 
Achell, Alfons Duran i Martínez (JxCAT); Jaume Olivella i Riba, Marta Roig i Segura, 
Jaume Cornelles i Buñuel (ERC-AM); Benito Navarro Rebelles (PSC-CP); Maria Teresa 
García García (Cs); Maria Casadevall i Munné (CUP Begues); Guayarmina Saavedra 
Serrano (BEC). 
 
 
Entitats i Organitzacions signants de la moció 
Ateneu Assembleari de Begues 
Assemblea Feminista les Agulles de Begues 
Centre d’Estudis Beguetans 
Associació de Joves 6tres9 
Associació Esportiva Begues (Futbol Sala) 
Esplai Uraka 
Taller d’arts de Begues El Colomar 
Gent de Begues 
CDR Begues 
Associació amics del ioga de Begues 
AMPA de l’Institut de Begues 
ANC Begues 
 


