
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fa molts anys que les comunitats científiques constaten, el desgavell climàtic causat per les 
activitats humanes i, de forma rellevant, per l'actual model energètic basat en els combustibles 
fòssils, i avisen de les seves gravíssimes conseqüències. 
 

Urgeix un canvi, però la desídia dels governs i les actituds passives de molta gent no hi donen 
resposta. 
Tanmateix, una nova iniciativa a escala mundial alça la veu; es tracta del moviment impulsat el 
2018 per Greta Thumberg, jove sueca de 15 anys, i les seves intervencions en els parlaments 
de Suècia, Unió Europea i el Fòrum Econòmic Mundial de Davos. 
 

Aquesta iniciativa ha originat un moviment mundial de protesta estudiantil, Fridays For Future, 
que el proper divendres dia 27 de setembre llença una convocatòria de "vaga mundial" amb 
l’objectiu de forçar les decisions necessàries per aturar i revertir el greu desajust que estem 
induint sobre el clima de la Terra. 
 
 
 
 
 

Les "vagues" se solen associar a conflictes d’interessos, generalment laborals, entre empresaris 
i treballadors. 
En canvi, l’objectiu d'aquesta convocatòria és frenar el desgavell climàtic propiciat per les 
accions humanes de tots, l’hipertrofia consumista i l'actual model energètic  de combustibles 
fòssils i urani. 
Aquesta amenaça no fa distinció entre empresaris, financers, treballadors o jubilats, ni entre 
estudiants i mestres, funcionaris i responsables polítics; ens afecta a tots nosaltres i, 
especialment, als fills, néts i generacions futures. 
 

Pensem, doncs, que seria bo conceptualitzar aquesta acció del divendres dia 27 de setembre 
com a ATURADA MUNDIAL PEL CLIMA  i no com a vaga, ja que no pretén dirimir conflictes 
d’interessos dels uns contra els altres, sinó fer-nos conscients que el problema afecta TOTHOM 
i la solució és tasca de TOTHOM. 
 

No es tracta simplement de parar de treballar o d’estudiar. 
 

Es tracta d’aturar momentàniament les activitats del dia a dia en els llocs de treball, lleure o 
estudi i donar-nos temps per reflexionar sobre la greu emergència climàtica que estem generant  
i proposar-nos les  accions tant individual com col·lectivament a emprendre. 
 

El col·lectiu CMES desitgem vivament que aquest divendres dia 27 de setembre de 2019 
ressoni com un clam mundial per un món ambientalment net, biodivers, i socialment cada cop 
més just i sostenible; i per descomptat, basat en energies 100% de fonts renovables. 
 

Un veritable punt d’inflexió a escala humana que marqui un abans i un desprès. 
 

Barcelona, 11 de setembre de 2019 
 
 
 
 

Col·lectiu per a un nou model energètic i social sostenible 
www.cmes.cat / @CMESenergia   -  mail: cmes2012@gmail.com 

COL·LECTIU PER A UN NOU MODEL ENERGÈTIC I SOCIAL SOSTENIBLE 

L’associació CMES, col·lectiu que te per objecte impulsar un nou model energètic i social 
sostenible basat del tot en fonts renovables, s’adhereix a aquesta convocatòria, si bé vol 
cridar l'atenció sobre la idoneïtat del format de "vaga". 

MANIFEST PER LA VAGA MUNDIAL PEL CLIMA 
 DE DIA 27 DE SETEMBRE DE 2019 

 


