
CARTA OBERTA A XIMO PUIG, JOAN RIBÓ I DELEGADA DEL GOVERN A LA CV

València, 5 de gener de 2022

Ens posem en contacte amb Vosté amb tres propòsits:

Primer, transmetre-li la nostra preocupació com a ciutadania conscient i compromesa amb el
present i el futur dels territoris de València i dels seus habitants. Som perfectament coneixedors
del moment crític que vivim, en el qual les crisis (sanitària, alimentària, econòmica, social,
energètica, climàtica, ecològica, bèl·lica) se superposen i retroalimenten al punt de situar-nos
davant una disjuntiva històrica: canviar el rumb 180° o un “Titanic” que ens aboque al col·lapse
com a civilització.

Els ciutadans i els territoris no són aliens a aquesta disjuntiva, i particularment les grans 
poblacions del Mediterrani estem sotmeses a riscos climàtics, de recursos i d'habitabilitat com mai
abans en la història de la humanitat. Les organitzacions socials valencianes no volem ser mers 
testimonis impotents de decisions que afecten el nostre present i condicionaran irreversiblement el
nostre futur i el dels nostres descendents.

Tenim coneixement, voluntat i generositat suficients per a participar de manera co-responsable en
l'esdevenir dels assumptes col·lectius, per la qual cosa exigim que s'òbriguen canals efectius per a
fer realitat la participació activa i responsable de les organitzacions de la societat civil organitzada.
Els representants polítics i els gestors dels assumptes col·lectius han de desistir de caure en la
temptació de crear espais per a figurar una pseudo participació dels ciutadans, instruments que es
limiten a cobrir formalment aquesta exigència de la ciutadania. La participació efectiva que
reclamem és també una recomanació de la Unió Europea en matèria climàtica. No es tracta de
generar xicotetes consultes o escassos marges pressupostaris. Necessitem un enfocament de
baix-a dalt (bottom-up) que empodere als responsables polítics juntament amb els habitants dels
diferents territoris.

La situació és d'EMERGÈNCIA i no
sols en temes climàtics, per la qual
cosa necessitem de la intel·ligència
col·lectiva per a imaginar solucions
creatives i valentes, no sota les
ordres del mercat i de les empreses
de l'IBEX35. Generar alternatives
que facen possible un futur
ecologista, feminista, just i digne per
a totes les persones. Per a això, les
propostes dels ciutadans han de
traduir-se en decisions vinculants en
termes polítics, normatius i
pressupostaris.

Segon, fer-li arribar de manera
directa les nostres reivindicacions
com a societat civil organitzada, que
són bàsicament les mateixes que els
ciutadans han expressat
espontàniament en la massiva
manifestació per la justícia climàtica i
energètica que el passat 12 de
novembre sota el lema 
#ClampelClima va omplir els carrers
del centre de València i d'altres 16
ciutats a Espanya, davant la falta de



respostes efectives dels governs i de les parts reunides en la COP27. Adjuntem ací el Manifest 
que en aquesta convocatòria van subscriure més de 90 organitzacions i plataformes veïnals, 
feministes, juvenils, de drets humans, ecologistes i socials valencianes.

Aquestes propostes d'acció responen a la necessitat urgent de protegir els drets humans i
ambientals en un entorn que cada dia és més injust, precari i insostenible. Per a major detall, 
trobarà també adjunta les Notes de Premsa. Adjuntem també les fotografies de les exigències 
ciutadanes recaptades a peu de carrer, perquè puga Vosté llegir les frases manuscrites 
directament pels habitants de la Comunitat Valenciana el passat 12 de novembre, dirigides al seu 
nivell de representació del govern nacional.

Les principals a destacar són:
. Desmilitaritzar el medi ambient; no a despeses militars; no a les guerres, negociació de pau ja.
. Justícia social i ecològica; distribució justa dels recursos.
. Complir l'Agenda 2030; exigim que es complisca l'Agenda 2030; Pobresa Zero.
. Pressionar als països que no donen suport a la lluita contra el canvi climàtic.
. No podem créixer més com a societat; disminuir el consum; decreixement; parlar clar ja; no
tingueu por de decréixer; necessitem polítiques enfocades en el decreixement econòmic, actueu
ja; el progrés no avança amb el capitalisme; el planeta sobreviurà, l'espècie humana
desapareixerà; el canvi climàtic és l'autodestrucció de la humanitat, stop *it *now.
. Volem compromisos pel clima ja; l'agenda no admet esperes; mesures immediates; la urgència
és una exigència ciutadana; polítiques reals per a frenar el canvi climàtic; els Estats han de fer
molt més per a reduir les emissions de gasos contaminants; reduir CO  dels cotxes i fabriques;₂
més accions reals; mesures valentes i reals per a canviar el canvi climàtic; més polítiques de
reducció i compromisos reals; els polítics han de generar canvis reals ja; invertir més diners i
prendre'ns el canvi climàtic de debò; el Ministeri de Transició Ecològica ha de protegir de veritat.
. Donar importància a les lleis de protecció del medi ambient (fauna i flora), que és la nostra 
casa; cuidar el medi ambient; prendre mesures per a canviar a cotxes més eficients, zones verdes
preservades, reforestació; frenar contaminació abusiva; restringir emissions; la gasolina és fem en
les mars.
. Potenciar les energies renovables; lluitem per les renovables; menys combustibles fòssils; no 
use d'energies fòssils; que faciliten més les xicotetes instal·lacions solars; horts solars en les 
teulades urbanes; tancament de les centrals nuclears; sí a l'energia eòlica. Detindre la macro 
granja fotovoltaica de Bolbaite. No 7 projectes d'energia solar a Godelleta.
. Donar suport al desenvolupament agrícola genera moltes ocupacions; subvenció del govern a
productors agrícoles locals.
. Millorar el tractament dels residus; més reciclatge i no a l'obsolescència programada; reciclar 
per a renovar el plàstic; eliminació total de les bosses de plàstic; promocionar l'economia circular 
de veritat.
. No a l'ampliació del port de València, és molta contaminació, més ciutat, més aire net.
. No al By-pass; no més trànsit, pacificar les ciutats; bonificar el transport públic per a fomentar 
el seu ús; més transport públic i millor gestionat; augmentar la freqüència del transport públic, 
també a la nit; transport públic elèctric; menys AVE, més trens de rodalia.
. Pressió a la indústria automobilística per a alliberar ja les patents del cotxe elèctric.
. Stop mega creuers contaminants; stop turisme insostenible.
. Crear un impost a la gasolina, gasoil i querosé, per a les subvencions a les energies fòssils,
aquest impost finançarà la lluita contra el canvi climàtic; augment del preu del bitllet d'avió i la
diferència serà per a subvencionar el transport públic per terra.
. Més educació, més conscienciació, menys consum, iniciatives i campanyes que desperten
consciències; recomanar en els mitjans de comunicació que no es malgaste aigua ni electricitat.
. Retornar les immatriculacions de l'Església.
. Derogació de la Llei Mordassa.

Tercer, explicitar-li la nostra confiança en la seua persona com a representant del govern 
d'Espanya compromesa amb els interessos comuns dels valencians, els mateixos que suposem
Vosté i el seu partit estan interessats a defensar en renovar el seu compromís i contracte de treball
amb la ciutadania valenciana a finals de 2023. Comprovarà que de cap manera aquestes



reivindicacions al·ludeixen a interessos sectorials o busquen beneficis particulars o de grup. Més
aviat al contrari, les exigències ací plantejades responen al benefici col·lectiu dels territoris
valencians i els seus habitants.

El govern nacional ha de liderar l'acció de protecció de tots els éssers vius, amb especial cura dels
més febles. No volem resignar-nos a pensar que els nostres governants vagen per darrere i a
remolc de la ciutadania quan necessitem líders lúcids, valents i amb visió de futur. Els
representants del govern poden i deuen involucrar-se molt més proactiva i decididament en la 
lluita contra el canvi climàtic, a pal·liar els seus pitjors impactes en les persones més vulnerables 
amb mesures que acceleren la transició ecològica i energètica, reduint dràsticament les emissions 
de CO  i els residus marítims i terrestres, i posant en marxa mesures d'adaptació que asseguren ₂
una vida digna per a totes les persones.

Tota la normativa i les polítiques públiques han d'estar alineades i ser coherents amb les
recomanacions dels científics i de Nacions Unides expressades en els seus informes de l'IPCC
emanats de la COP26 i COP27. Demà ja serà tard, però encara som a temps com ens ha advertit
el Secretari General de Nacions Unides Antonio Guterres en la recent COP27.

Quedem a la seua disposició i li sol·licitem una reunió per a ampliar aquests plantejaments,
col·laborar amb Vosté, i eventualment trenar aliances que reforcen l'objectiu compartit de vides
dignes per a tots els habitants de la Comunitat Valenciana des de l'enfocament dels drets humans,
i la justícia social i climàtica.

Atentament, 

Aliança per l'Emergència Climàtica
emergenciaclimaticavlc@gmail.com

mailto:emergenciaclimaticavlc@gmail.com


92  organitzacions adherides:

La Ribera en Bici-Ecologistes en Acció
Permacultura "Huerta-Jardín del Boticario"
Xúquer Viu
Intersindical Valenciana
Godella en lluita contra les inundacions i per la defensa del medi ambient
Amigues de la Terra València
Iaioflautes València
Col·lectiu Soterranya
Plataforma "Tanquem Cofrents"
Ecologistes en Acció de València
Plataforma ciudadana VALENCIA SALUDABLE
Attac País Valencià
Red de la sostenibilidad ambiental
Alianza Verde del País Valenciano
Perifèries del món
Aliança per l'Emergència Climàtica de València
Coordinadora Valenciana per la ubicació racional d'energies renovables
Per L'Horta
Associació cultural Mitja Galta (Manuel)
Plataforma Aire Limpio La Hoya de Buñol-Chiva
Extinction Rebellion Valencia
Aliança per l'Emergencia Climàtica de Paterna, l'Eliana i Sant Antoni de Benagéber
Acció Ecologista Agró
Joventut Pel Clima València
Asociación Entreiguales Valencia
Escola Valenciana
Plataforma del País Valencià per un tren que vertebre el territori i refrede el planeta
Podem València
ECOlectivo SAB
Area Ecofeminismes País Valencia-Ecologistas en Acción
Coordinadora NO A LA MAT. Ojos Negros-l'Eliana
FE CCOO PV
Youth Climate Save Valencia
No+bypass
CNT València
Plataforma per Russafa
CCOO PV
CA Monteolivete
Ca Revolta
Unió de Cooperatives d'Ensenyament Valencianes (UCEV)
SAT 374 Ecomediterrània. Agricultura Ecològica
Jarit
Antimilitaristes-Moviment d'Objecció de Consciència València
CGT-PV
Comunitat UJI x Planeta
Fundació Novessendes de la CV
COORDINADORA VALENCIANA DE ONGD
Asociación para la Cooperación Entre Comunidades (ACOEC)
ESCUELA 2 COOPERATIVA VALENCIANA
Plataforma para el Estudio y Conservación de la Sierra de Chiva
Associació Nostra Terra de les Coves de Vinromà
ESCOLA EL DRAC
Compromís Benetússer
Salvemos Farrajón
JovesxRussafa



AFA CEIP Alejandra Soler
Comissió Ciutat-Port
Escola Infantil La Lluna, cooperativa valenciana
Asociación por Utiel-Requena Sostenible
Associació Intercultural África en la Diáspora - AIAD
Coordinadora Obrera Sindical COS
ESCOLA GAVINA COOPV
Extinction Rebellion València
Llavors d'ací
Associació Local Renovables i Sostenibles Alcala - Alcossebre ( A.L.S.A )
AMPA Escola Gavina
Arrels de la terra
Bloc de l'Estudiantat Agermanat (BEA)
Seminario de Mujeres Grandes
Entrepobles PV
LA NOSTRA ESCOLA COMARCAL
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE ENSEÑANZA LA PLANA
Sembra en Saó
Plataforma Defensa Territori Vall d'Albaida
Asociación La Canal Verde, (La Canal de Navarrés)
Centre de Documentació i Solidaritat amb Amèrica Latina i Àfrica (CEDSALA)
AVV A. MACHADO-ROCAFORT
COMPROMÍS
ACICOM - Associació Ciutadania i Comunicació
Associació Veïnal La Victória (Sagunto)
Compromís Aldaia
Casa de la Dona de València
Secció sindical de CCOO-PV de l'Ajuntament de Xirivella
ANAV (Asociación Naturalista de Ayora y La Valle)
CIM Burkina
ACV Tirant lo Blanc
Fundació Nexe
Associació La Veu del Poble (Ràdio i Televisió del Poble + TuPortavoz.com
Acció Ecologista Muntanyera del País Valencià
La Cambra Acción Social (Paterna-Valencia)
Esquerra Unida Aldaia
Teatro Circulo


