
 
 
27 DE SETEMBRE - ATURADA MUNDIAL PEL CLIMA 
A L’ENTRADA DE L’HOSPITAL – DAVANT DEL CONSULTORIUM CAFÈ  
DE 11.00H A 11.05’H 
 
 
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 la Greta Thunberg, jove sueca de 16 anys, i les seves 
intervencions en els parlaments de Suècia, Unió Europea, el Fòrum Econòmic Mundial 
de Davos i la Cimera del clima de l’ONU. 
 
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.  
 
L’objectiu clar d’aquesta iniciativa 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 és 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 a TOTHOM i la solució és tasca de TOTHOM. 
 
No es tracta simplement de parar de treballar. 
 
Es tracta d’aturar momentàniament les activitats del dia a dia en els llocs de treball, 
lleure o estudi i significar un temps per reflexionar sobre la greu emergència climàtica 
que estem generant i proposar-nos les accions tant individual com col·lectivament a 
emprendre. 
 
La nostra organització, en consonància amb la sensibilitat manifesta vers aquest 
tema, s’adhereix a aquesta iniciativa, que simbòlicament tindrà lloc d’11.00h a 
11.05’h a l’entrada de l’Hospital, davant del Consultorium Cafè. 
 
 
I nosaltres des de SSIBE que més podem fer? 
 
Entre tots cal reforçar la conscienciació i sensibilització en l’estalvi energètic; reduir, 
reutilitzar i recollir selectivament els residus. 
 
Els resultats de consums energètics i els residus generats al 2018 respecte l’any 
anterior han estat: 
 



Els consum elèctric i de gas natural van augmentar sensiblement un 2% i un 5%  
 

2017 2018 %

Electricitat (KWh) 6.545.994 6.697.881 2,32             

Gas (kWh) 5.468.765 5.780.470 5,70             

CONSUMS

 
 
 
Els residus assimilables a domèstics: plàstics i envasos, paper i cartró, matèria 
orgànica i vidre, s’han reduït  tots ells considerablement. 
 

2017 2018 %

Plàstic i envasos (kg) 102.312 96.568 -5,61

Paper i cartró (Kg) 132.888 120.319 -9,46

Matèria orgànica (Kg) 254.443 233.906 -8,07

Vidre (Kg) 8.173 6.828 -16,46

RESIDUS ASSIMILABLES A DOMÈSTICS

 
 
Els residus sanitaris, els  no perillosos es van augmentar un 25% .  
Pel que fa als perillosos: els infecciosos és l’únic que ha disminuït; la resta, punxants i 
tallants, citotòxics i medicaments tots ells han augmentat. 
 

2017 2018 %

No perillosos (Kg) 518.830 651.470 25,57

Infecciosos (Kg) 329.542 300.300 -8,87

Punxant i tallants (Kg) 24.250 24.624 1,54

Citotòxics (Kg) 35.437 40.810 15,16

Medicaments (Kg) 562 768 36,64

RESIDUS SANITARIS

  
 
Des del SSIBE desitgem vivament que aquest divendres dia 27 de setembre de 2019 
ressoni un clam mundial per un planeta ambientalment net, biodivers i socialment cada 
cop més just i sostenible. 
 
Un veritable punt d’inflexió a escala humana que marqui un abans i un desprès. 
 
 
 
Palamós, 27 de setembre de 2019. 
 
 


