
Grup Municipal Independents Per Fornells  
 

MOCIÓ PER LA IMPLEMENTACIÓ D’UN PROTOCOL ECOLOGISTA 
 
 

ANTECEDENTS 
 
Els béns naturals, altrament anomenats recursos naturals, són finits en un món amb uns              
clars límits biofísics. Però les activitats socioeconòmiques estan contribuint irreversiblement          
a esgotar-los (aigua, sòl, fusta, energia, matèries primeres...) i a degradar els ecosistemes             
hídrics i  terrestres.  

D’altra banda, l’emergència climàtica ens aboca actualment a una situació de grans            
transformacions i escenaris de degradació ecològica i dificultats socials que principalment           
afectarà a tothom, especialment als països del sud, però també als del nord, que              
principalment hauran d’afrontar nous conflictes com les migracions climàtiques i          
l’esgotament de recursos per als nivells de vida actuals.  

El model de desenvolupament capitalista i neoliberal, basat en el creixement infinit i             
l’extractivisme i espoli de béns naturals, és el principal responsable de la situació de              
degradació ecològica i de l’actual contaminació de l’aire, del sòl i de l’aigua. 

Per tal de fer front al col·lapse ecosocial que s’acosta cal (amb urgència) modificar les               
pautes de consum a diferents nivells (institucional, social, econòmic, individual i col·lectiu) i             
començar a implantar canvis estructurals de manera paulatina. En definitiva, cal bastir i             
organitzar un nou model de societat més respectuós amb l’entorn i amb les persones i               
mirant a llarg termini. 

És per això que hem treballat una mesura inicial, de caràcter pedagògic, per tal de               
començar a canviar aquests hàbits de consum al nivell del nostre municipi, perquè tots els               
veïns i veïnes coneguin o reforcin unes premises bàsiques per tal de començar a afrontar               
aquesta situació. Aquests consells venen descrits al present Protocol ecologista que hem            
generat des d’Independents Per Fornells  i que plantegem a continuació. Aleshores 
 
 

PROPOSEM 
 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER -. Aprovació del protocol ecologista adjunt a la moció (Annex 1*) com a part               
fonamental per a reforçar les actuacions quotidianes de la ciutadania en matèria de lluita              
contra l’emergència climàtica. Declarar-lo com a oficial al municipi de Fornells de la Selva.  
 
SEGON -. Col·locació del protocol aprovat en tots els espais municipals de Fornells de la               
Selva citats a continuació:  
 

- Ajuntament, Centre Social “U d’octubre 2017”, Local d’Entitats, La Sitja, CAP,           
Pavelló Polivalent, Pavelló “El Molí”, Piscina Municipal i Camp de futbol “Joan Busó” i              
a les parades de bus de la línia 10 (L10). 

 
En un termini màxim de 30 dies naturals** des de l’aprovació de la moció, mitjançant el                
següent procediment:  
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- Impressió de mida DIN A3, plastificació i enquadrament. Metodologia i disseny           

segons criteri de l’Ajuntament però comunicant-ho als altres dos grups municipals.  
- Col·locació d’UN protocol en algun lloc visible de cada espai anteriorment citat i en              

llocs on hi hagi el major trànsit de gent possible  
- Reposició o substitució dels protocols extraviats o malmesos sempre que sigui           

necessari o que es comuniqui per qualsevol motiu, tot seguint aquest mateix format. 
 
TERCER -. Divulgar i potenciar el protocol ecologista arreu del municipi i sempre que es               
facin activitats municipals, per tal d’aconseguir el seguiment de la major part de la població               
del nostre poble i la seva correcta implementació. 
 
* Aquest model adjunt està sotmès a potencials canvis de disseny o format, encara que no                
de fons. S’informarà de la versió definitiva el més breu possible. 
**Termini de 30 dies d’implementació a partir de la data de comunicació i enviament del               
disseny definitiu a la persona responsable corresponent que proposi l’equip de govern. 
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