NOTA DE PREMSA

Més de 100 joves reclamen accions concretes per a fer front
a l'emergència climàtica a la comarca de l’Horta Sud
Èxit d'assistència en la jornada ‘Què podem fer per a salvar el planeta?’, organitzada
per Escola de Ciutadania
Torrent, 30 de setembre de 2019 | L'última activitat organitzada per Escola de Ciutadania
s'ha tancat amb un èxit d'assistència. Més de 100 persones, en la seua majoria
representants d'associacions juvenils, federacions d'alumnes i entitats sense ànim de
lucre de la comarca de l'Horta Sud, van participar aquest dissabte 28 de setembre en la
jornada ‘Què podem fer per a salvar el planeta?’, celebrada en la seu de la Fundación
Movimiento Ciudadano a Manises.
La setmana passada es van celebrar a tot el món mobilitzacions liderades per associacions
juvenils per a exigir mesures urgents per a frenar els efectes del canvi climàtic. L'acte central va
ser la Vaga Mundial pel Clima el divendres 27 de setembre, una protesta que va aglutinar a
milers de joves i associacions de la societat civil. La jornada de Escola de Ciutadania 'Què
podem fer per a salvar el planeta?', el dissabte passat a Manises, va reunir a més de 100 joves
que formen part d'una vintena d'associacions i entitats sense ànim de lucre de la comarca de
l'Horta Sud.
La jornada va arrancar amb la lectura del manifest signat per Fridays for Future Espanya i
Joventut pel Clima Espanya. A continuació va intervenir Sera Huertas, Tècnic d'educació
ambiental del Centre d'Educació Ambiental de la Comunitat Valenciana (CEACV) i del col·lectiu
#EA26, qui va abordar els principals reptes que planteja l'actual crisi climàtica. Per a Huertas,
una declaració d'emergència climàtica per part de les administracions públiques només té sentit
si s'acompanya d'una estratègia en el temps que integre mesures concretes. "Cal estar
connectats i informats perquè el canvi climàtic som nosaltres i és ara", va alertar.
En aquesta mateixa línia, va recordar que les accions individuals multipliquen els seus efectes
quan ens agrupem en col·lectius més nombrosos i organitzats. "El mercat i el carro de la
compra són una arma molt poderosa contra el canvi climàtic", va afirmar, al mateix temps que
també va advocar perquè, de les tres erres ecològiques (reutilitzar, reduir i reciclar), la reducció
del nostre consum es convertisca en una acció prioritària.
Les associacions juvenils passen a l’acció
En la segona part de la jornada es van organitzar tallers pràctics en els que cadascuna de les
entitats participants va elaborar un llistat amb mesures concretes per a fer front a l'emergència
climàtica des de les mateixes associacions. Cada associació juvenil es va comprometre a
implementar en el si de les seues organitzacions les accions adoptades.
Les associacions juvenils participants en la jornada també van enviar un missatge d'atenció per
als consistoris de la comarca de l'Horta Sud. Els joves van reclamar de les administracions
públiques l'adopció de polítiques concretes que servisquen per a fer front a l'emergència
climàtica. De la mateixa manera, les entitats participants també van anunciar que estaran
vigilants a l'acció política, amb l'objectiu que les declaracions d'intencions no caiguen en sac
trencat i es traduïsquen en accions concretes.

Escola de Ciutadania
Escola de Ciutadania és un projecte que es va iniciar l’any 2009 amb l’objectiu d’abordar des
de la societat civil propostes per al canvi que permeten construir alternatives. En els últims anys
s’han tractat temes com l’associacionisme, la participació ciutadana, el paper de la banca ètica,
l’economia del bé comú, els reptes energètics o la importància dels serveis públics. Més de
1.500 persones han participat en les jornades i activitats organitzades en el marc de la Escola
de Ciutadania.
En l'organització d'aquesta jornada han participat les següents entitats: Fundación
Movimiento Ciudadano, Escola de Cases, Fundació Horta Sud, Federació de Cases de
Joventut, Associació Impuls, Associació de Dones Antares, Associació de Veïns Sant Francesc,
Esplais Valencians, Caixa Popular, Club Muntanya Manises i Federació d’Associació
d’Estudiants (FADES).
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NOTA DE PRENSA

Más de 100 jóvenes reclaman acciones concretas para hacer
frente a la emergencia climática en la comarca de l’Horta Sud
Éxito de asistencia en la jornada ‘Què podem fer per a salvar el planeta?’, organizada
por Escola de Ciutadania
Torrent, 30 de septiembre de 2019 | La última actividad organizada por Escola de
Ciutadania se ha cerrado con un éxito de asistencia. Más de 100 personas, en su mayoría
representantes de asociaciones juveniles, federaciones de alumnos y entidades sin
ánimo de lucro de la comarca de l'Horta Sud, participaron este sábado 28 de septiembre
en la jornada ‘Què podem fer per a salvar el planeta?’, celebrada en la sede de la
Fundación Movimiento Ciudadano en Manises.
La semana pasada se celebraron en todo el mundo movilizaciones lideradas por asociaciones
juveniles para exigir medidas urgentes para frenar los efectos del cambio climático. El acto
central fue la Huelga Mundial por el Clima el viernes 27 de septiembre, una protesta que
aglutinó a miles de jóvenes y asociaciones de la sociedad civil. La jornada de Escola de
Ciutadania ‘Què podem fer per a salvar el planeta?’, el sábado pasado en Manises, reunió a
más de 100 jóvenes que forman parte de una veintena de asociaciones y entidades sin ánimo
de lucro de la comarca de l’Horta Sud.
La jornada arrancó con la lectura del manifiesto firmado por Fridays for Future España y
Juventud por el Clima España. A continuación intervino Sera Huertas, Técnico de educación
ambiental del Centro de Educación Ambiental de la Comunidad Valenciana (CEACV) y del
colectivo #EA26, quien abordó los principales retos que plantea la actual crisis climática. Para
Huertas, una declaración de emergencia climática por parte de las administraciones públicas
solo tiene sentido si se acompaña de una estrategia en el tiempo que integre medidas
concretas. “Hay que estar conectados e informados porque el cambio climático somos nosotros
y es ahora”, alertó.
En esta misma línea, Sera Huertas recordó que las acciones individuales multiplican sus
efectos cuando nos agrupamos en colectivos más numerosos y organizados. “El mercado y el
carro de la compra son un arma muy poderosa contra el cambio climático”, afirmó, al tiempo
que también abogó porque, de entre las tres erres ecológicas (reutilizar, reducir y reciclar), la
reducción de nuestro consumo se convierta en una acción prioritaria.
Las asociaciones juveniles pasan a la acción
En la segunda parte de la jornada se organizaron talleres prácticos en los que cada una de las
entidades participantes elaboró un listado con medidas concretas para hacer frente a la
emergencia climática desde las propias asociaciones. Cada asociación juvenil se comprometió
a implementar en el seno de sus organizaciones las acciones adoptadas.
Las asociaciones juveniles participantes en la jornada también enviaron un mensaje de
atención para los consistorios de la comarca de l’Horta Sud. Los jóvenes reclamaron de las
administraciones públicas la adopción de políticas concretas que sirvan para hacer frente a la
emergencia climática. Del mismo modo, las entidades participantes también anunciaron que
estarán vigilantes a la acción política, con el objetivo de que las declaraciones de intenciones
no caigan en saco roto y se traduzcan en acciones concretas.

Escola de Ciutadania
Escola de Ciutadania es un proyecto que se inició en 2009 con el objetivo de abordar desde la
sociedad civil propuestas para el cambio que permiten construir alternativas. En los últimos
años se han tratado temas como el asociacionismo, la participación ciudadana, el papel de la
banca ética, la economía del bien común, los retos energéticos o la importancia de los servicios
públicos. Más de 1.500 personas han participado en las jornadas y actividades organizadas en
el marco de la Escuela de Ciutadania.
En la organización de esta jornada han participado las siguientes entidades: Fundación
Movimiento Ciudadano, Escola de Cases, Fundació Horta Sud, Federació de Cases de
Joventut, Associació Impuls, Associació de Dones Antares, Associació de Veïns Sant Francesc,
Esplais Valencians, Caixa Popular, Club Muntanya Manises y Federació d’Associació
d’Estudiants (FADES).
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