
Escric des d’un escó del Parlament Europeu. Amb la certesa d’estar 
vivint  un  moment  històric,  300 alcaldes  europeus  ens  trobem per 
signar el pacte per a la sostenibilitat. 

Històric per diverses qüestions:

Evidenciem amb força una convicció que el municipalisme català ha 
expressat sistemàticament: La solució a molts dels problemes globals 
passa per accions locals. Vell i bell lema. Massa sovint oblidat. 

Parlem, per exemple, del canvi climàtic. Des  dels despatxos situats a 
les seus dels governs de les grans institucions de vegades s’oblida 
que no n’hi ha prou amb els decrets ni amb anàlisi de saló. 

Les  emissions  de  gasos  contaminants  no  sorgeix  del  no  res.  Es 
produiexen en llocs concrets . Definibles. Les fàbriques, les cases, els 
mitjans de transport , l’enllumenat ... 
La  despesa  energètica  la  fem  els  ciutadans  i  les  ciutadanes  a 
cadascuna de les nostres ciutats. 

No  és  possible  lluitar  contra  el  canvi  climàtic  prescindint  dels 
municipis. 

Calen  polítiques  actives  des  dels  ajuntaments,  des  del  territori. 
Polítiques actives construïdes  amb la complicitat i el compromís del 
conjunt de la societat. De cada home. De cada dona

Avui ho diem junts, molts alcaldes, des del Parlament Europeu.
I assumim junts una responsabilitat: 

• Reduir la despesa energètica dels nostres municipis. 
• Baixar la producció de CO2 i dels gasos que produeixen l’efecte 

hivernacle. 
• Incrementar la presència d’energies renovables. 

I no només amb paraules: definint indicadors. Fent la fotografia de la 
situació dels nostres ajuntaments avui. Desplegant un pla específic 
d’energia sostenible i fixant l’objectiu del triple vint per l’any 2020: 

• 20% menys de despesa energètica. 
• 20% menys d’emissió de gasos contaminants. 
• 20% més d’energies renovables. 

Clar i transparent. Un punt d’inflexió decisiu. Es tracta de passar de 
les generalitats, de les vaguetats, als plans d’acció locals alineats en 
uns objectius compartits amb ciutats disposades a ser avaluades.



Però a més, encetem una nova manera de treball a Europa. Aquesta 
Europa que de vegades la veiem llunyana i distant. Que de vegades 
no entenem. Els municipalistes hem explicat que l’Europa que volem 
és  l’Europa  de  les  ciutats.  L’Europa  de  les  persones.  La  que  es 
construeix des de cada poble, des de cada regió. La que escolta i la 
que suma.

Als alcaldes ens costa arribar al cor de les institucions europees. Hem 
generat durant dècades nombroses estratègies per fer sentir la nostra 
veu. Hem après a treballar en xarxa per ser més forts. Per que cal 
que els municipis siguin, també, constructors d’aquesta nova realitat 
política que cal consolidar i enfortir. L’Europa que es mou al ritme de 
la gent.  N’estem convençuts.

Avui fem un pas decisiu en tres camins. 
• L’Europa de la proximitat
• la preservació del medi ambient 
• i el municipalisme. 

Tres camins que tenen un idèntic destí: la millora de la qualitat de 
vida dels ciutadans i les ciutadanes.

I Granollers, hi és. 

Josep Mayoral
Alcalde
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