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                                                                         Intervenen:  

                                                                         María García 
                                                                         Ecologistes en Acció 

                                                                         S’excusa la participació prevista d’Alejandro González                       
                                                                                        Zeroport 

 

                                                                         Moderació: Daniel Pardo  
 

 

 

María García (Ecologistes en Acció)    https://www.youtube.com/watch?v=M29fgwdAa6I 

 

▪ El nostre present és el d’una crisi estructural del sistema capitalista, accelerada per la 

pandèmia de la Covid-19. Les estructures hegemòniques del sistema acaparen els poders 

financer, polític i mediàtic, en un escenari de fugida endavant que no dona resposta a les 

necessitats essencials de les persones, i que condueix al col·lapse climàtic i l’autoextermini de 

la vida humana. Això fa que la lluita pel clima no tingui un àmbit territorial, sinó planetari. 

▪ Aquest context s’acompanya d’un relat dominant de creixement sense límits que amaga els 

impactes del creixement. Això ha estat palès en el cas de l’ampliació de l’aeroport de 

Barcelona, on a més s’han creat falses controvèrsies en relació a la llacuna de La Ricarda per 

desviar l'atenció del problema principal: el canvi climàtic. 

▪ Què ha passat a les mobilitzacions contra l'ampliació de l'aeroport perquè hagin triomfat? El 

sentiment d'haver recuperat la ciutat durant la pandèmia i la por de poder-la perdre pot haver 

ajudat. L’experiència de les accions contra l’ampliació de l’aeroport ha sumat veus de molts 

diferents moviments socials de tot Catalunya, vinculats per tres eixos: social, laboral i 

ecològic. Ha estat una finestra d’oportunitat que ha mostrat que pot ser som poca gent, però 

quan ens ajuntem som poderosos. Si el resultat ha estat positiu, també ho és perquè hi ha 

hagut una confrontació on s’ha visibilitzat el conflicte. És a través del conflicte que es fa 

possible canalitzar les forces socials i desplaçar les relacions de poder. S’ha aconseguit 

introduir el debat a les bases dels partits polítics. 

 Els moviments socials davant del 

negacionisme climàtic 

 

Relatoria 

 

Barcelona 26.10.2021 
 El Borsí, 19:30 h 

https://www.ecologistasenaccion.org/federaciones/catalunya/
https://zeroportbcn.wordpress.com/
https://ca.wikipedia.org/wiki/Estany_de_la_Ricarda
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▪ Ens cal construir una nova economia i una nova societat que ens allunyi de la crisi sistèmica 

del capitalisme, ara manifestada amb la caiguda de la producció de combustibles fòssils, el 

trencament de les cadenes de subministrament, el desabastiment de productes i les pujades 

de preus dels aliments i l’energia.   

▪ L’economia a Catalunya està basada en tres pilars: turisme, automoció i construcció. En els 

dos primers pilars és imprescindible el consum de petroli, mentre que turisme i especulació 

immobiliària van de la mà. Quan el turisme massiu s'hagi acabat, tot fa preveure que la crisi 

s’accentuarà. Mentre, el relat hegemònic segueix sent el de la societat de l’hiperconsum de 

bens superflus i innecessaris i la superproducció.  

▪ Hem de veure com construïm un nou relat en confrontació amb aquest relat mentider que 

impregna les polítiques negacionistes. 

 

 

Destacats del col·loqui 

 

▪ Alguns monstres és possible que ja estiguin morts, però encara poden fer molt de mal. Si fora 

per ells, s’acabarà abans el planeta que el capitalisme. La cimera sobre turisme és, de fet, la 

continuïtat de la política que impulsa l’ampliació de l’aeroport i un exemple més de la 

desviació de fons públics a empreses privades. 

▪ A Zeroport s’ha pensat que cal obrir un debat social molt transversal, que pot ser en forma de 

congrés, amb la participació de la majoria de forces socials, en qual s’abordi com construir un 

nou marc institucional, econòmic i social, que permeti transitar cap a una societat on la 

població tingui les necessitats bàsiques garantides i que respecti el planeta. Aquest congrés 

hauria de tenir com a eixos vertebradors l’escassetat de recursos materials i energètics, les 

desigualtats socials i el decreixement, encara que es ressaltin alguns temes molt concrets amb 

els que fer bandera. Aquest congrés també hauria de servir per contribuir a la construcció 

d’un relat emancipatori i esperançador fora del capitalisme. En aquest sentit, ens podem 

preguntar si és possible donar continuïtat a l’aliança que s’ha construït contra l’ampliació de 

l’aeroport de Barcelona. Pot ser l’inici d’un moviment amb un nom i un cognom que prengui 

posició davant iniciatives com, per exemple, el projecte de Jocs d’Hivern al Pirineu o el model 

d’energies renovables.  

▪ Aquest congrés trauria a debat públic la crisi sistèmica que ja no es pot seguir amagant, és  la 

realitat. Hi ha països que ja estan fent proves en cas d'apagada energètica. 

▪ Cal posar en qüestió l’actuació dels organismes públics i les complicitats dels governs locals 

en operacions urbanístiques fosques. Declaren l’emergència climàtica i a continuació donen 

suport al capital privat que vol ampliar l’aeroport, el que equival a un negacionisme climàtic 

institucional. Encara que haguem aconseguit aturar l’ampliació, les institucions responsables 

no han sortit del seu marc amb el fals debat: La Ricarda sí, La Ricarda no. És a dir, “l’aeroport 

es podrà ampliar el dia que solucionem el problema de La Ricarda”.  

▪ Encara que és important la lluita del "no", ens cal fer una estratègia propositiva, construir un 

relat en positiu, generant aliances entre sectors i entre generacions, amb eslògans en positiu 
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però mostrant que hi ha un conflicte, tot evitant un discurs catastrofista envers els més joves 

i la mainada. Plantejar els canvis legislatius necessaris.  

▪ Cal parar atenció sobre la ciutat aeroportuària que es projecta. Per contra, s’hauria de 

desasfaltar el delta del Llobregat per alimentar la ciutat i evitar els perjudicis de la pujada del 

nivell del mar. 

▪ El món es va aturar per una crisi sanitària, però no els governs no han plantejat fer-ho per la 

crisi climàtica. S'hauria de valorar el passat i trobar tàctiques més efectives i sofisticades.  

▪ És possible viure amb menys energia, perquè ho fèiem fa pocs anys.  

▪ Qui dóna les llicències d’activitats comercials, en el cas de Barcelona l'Ajuntament, hauria de 

poder exigir unes condicions laborals i a base d'inspeccions revisar que es compleixin. 


