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El Fons Català presenta una campanya en defensa de la cooperació per 

fer front a l’emergència climàtica  

 
 
20 d’abril de 2021. L’escalfament global està provocant una profunda alteració dels ecosistemes, 

tant a escala mundial com local, que amenaça el futur de tot el planeta. Els municipis catalans i 

tot el territori ja comencen a patir els efectes del canvi climàtic i la intensificació d’aquest fenomen 

augmenta la vulnerabilitat de moltes persones i comunitats, que no estan preparades per a 

règims més inestables de pluja, augment de temperatures,  pèrdua de sòls fèrtils, pujada del 

nivell del mar i l’aparició de noves malalties. Durant els pròxims anys, moltes regions es faran 

inhabitables i aquesta situació augmentarà la pressió sobre altres territoris i els seus recursos. 

Tot plegat, esdevindrà una font d’inestabilitat amb repercussions difícils d’imaginar, especialment 

a regions com la Mediterrània, on conflictes com el de Síria ja s’han vinculat a les sequeres més 

accentuades els darrers anys.  

  

És per això que durant aquest mes d’abril i coincidint amb el Dia de la Terra (el proper 22 d’abril) 

des del Fons Català de Cooperació es llença la campanya “Per un planeta on puguem viure, 

defensa la cooperació”. L’objectiu és visibilitzar la situació d’emergència climàtica en la qual es 

troba la humanitat i reforçar la importància de la cooperació municipalista a l’hora de recolzar 

projectes que assegurin la continuïtat de la vida que habita aquest planeta.  

El mes de març el Fons va visibilitzar la feina de la cooperació municipalista en temes de gènere 

i enguany es vol  posar sobre la taula la llarga experiència que tenen els  municipis catalans en 

introduir metodologies per gestionar de manera més eficient l’energia, fins i tot produir-la 

des de fonts renovables i distribuir-la de manera equitativa i sostenible. De nou, és un 

coneixement en mans del món local, imprescindible per a materialitzar la transformació que 

necessitem globalment i fer-la massiva. Sense la seva participació, donant suport a altres 

municipis i governs regionals, serà complicat que tot el món compleixi amb l’Acord de París i que 

el desenvolupament esdevingui just i a l’abast de tothom. 

 

Els dos projectes del Fons Català que s’han destacat en aquesta campanya són, per una banda 

la gestió urbana per al maneig integral dels recursos hídrics a la regió de Trifinio (Centreamèrica), 

i per l’altra la creació d’alternatives socioeconòmiques dins de la cadena de valor de les energies 

renovables per mitigar el canvi climàtic a Gàmbia. Aquí, podeu trobar diversos materials sobre 

els projectes i la campanya, i ens podeu contactar per entrevistes. 

https://diumenge.ara.cat/suplements/planeta/clima-amenaca-geopolitica_1_3858472.html
http://defensalacooperacio.fonscatala.org/
http://defensalacooperacio.fonscatala.org/
http://defensalacooperacio.fonscatala.org/#section-genere
file://///192.168.1.40/docs/COMUNICACIO/2021/Campanya%20Defensa%20de%20la%20Cooperació/Gènere/Premsa/defensalacooperacio.fonscatala.org/premsa
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Paral·lelament, en aquest vídeo l’Awa explica la importància que els municipis continuïn 

col·laborant i compartint les seves polítiques i accions els uns amb els altres per tal d’implantar 

accions comunes per mitigar l’emergència climàtica arreu. 

Els plans d’adaptació ambiental que molts ajuntaments catalans estan posant en marxa són 

molt útils per a altres comunitats, pel que fa  a disposar de més recursos hídrics, dissenyar espais 

públics que suportin la calor, protegir les línies costaneres i les platges, disminuir la contaminació 

o tenir cura de la biodiversitat. Són experiències, a més, útils en totes dues direccions, de les que 

tothom pot aprendre i treure’n profit, i que només són conegudes per les administracions locals.  

 

Es pot seguir la campanya a xarxes a través del Hashtag #DefensaLaCooperacio i del canal 

de Twitter, Facebook o Instagram del Fons Català. 

 

 
 

 

Contacte de premsa FCCD: 

Txell Escolà 

tescola@fonscatala.org / comunicacio@fonscatala.org 

677 827 098 

 

 

https://youtu.be/TSfRcnmvZ3s
mailto:tescola@fonscatala.org
mailto:comunicacio@fonscatala.org

