PROTOCOL
D'ABORDATGE DAVANT
L'EMERGÈNCIA CLIMÀTICA

La Unipau davant l'emergència climàtica
La Unipau es fa ressò de la crisi i emergència climàtica que estem enfrontant com a
societat i és per això que l’entitat ha incorporat tant en les activitats com en el dia a dia a
l’oficina, els debats, investigacions i propostes que sorgeixen al voltant d’aquesta
problemàtica.
Com a entitat, el posicionament que assumim és que l’emergència climàtica i la crisi
ambiental que estem vivint és una realitat que s’ha d’enfrontar i en aquest sentit, la
Unipau aporta eines per a la reflexió, des dels espais de treball que li són propis, és a dir,
a través de la formació i la sensibilització.
Aquest Pla d’abordatge de l’emergència climàtica és un compromís de totes les
persones que conformen la Unipau, és un full de ruta que ha de poder guiar futures
intervencions i compromisos.
L’objectiu que pretenem amb aquest pla és doble:
Aconseguir interpel·lar i situar la problemàtica de l'emergència climàtica en clau de
cultura de pau i drets humans.
Reduir la petjada ecològica en el dia a dia de l’entitat.
Aquests dos objectius són abordats de manera interconnectada i s’incorporen a l’ADN de
l’entitat, amb la intenció que la Unipau esdevingui un actor més en la lluita contra
l’emergència climàtica.
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1. Afrontar l’emergència climàtica a través de les
activitats
Les activitats de la Unipau se centren en la formació i sensibilització posant en el centre
la importància de la reflexió al voltant de la cultura de pau i els drets humans. Aquesta
reflexió esdevé un requisit indispensable per tal de construir una ciutadania activa i
compromesa, capaç de lluitar contra les injustícies que tenen lloc tant en els contextos
locals com en els globals, connectant les problemàtiques, les lluites i les solidaritats.
Per tal de visibilitzar la importància de l’emergència climàtica i els seus efectes en clau
de drets humans, la Unipau incorpora aquesta reflexió en totes les seves activitats,
sigui de manera transversal o en clau temàtica.
En el Curs d’Estiu i el Seminari d’hivern, dues de les activitats pensades com a espai de
formació i reflexió conjunta, la crisi climàtica s’ha abordat tenint en compte la relació
entre els efectes de la crisi en l’àmbit local i global, i les causes que ens han portat a
aquesta situació.
La intenció és la de seguir donant veu a organitzacions socials, persones vinculades a
l’acadèmia i a les institucions, que estiguin fent propostes de transformació social,
denúncia de la situació que estem vivint i de les afectacions que té pel conjunt de la
humanitat, però amb incidència a les comunitats més vulnerables i vulnerabilitzades. El
capitalisme ha demostrat ser un sistema depredador, generador de desigualtats i
violència. I és necessari articular i donar visibilitat a propostes i accions encaminades a
transformar el model social.

Carlos Taibo i Ernest Cañada durant el Curs d'Estiu

3

Pel que fa al projecte educatiu, aquest té en compte l’emergència climàtica i la seva
importància i actualitat s’ha incorporat en els tallers que s’imparteixen. El projecte
educatiu de la Unipau es dirigeix, fonamentalment als i les alumnes d’educació
secundària, perquè entenem que els i les joves d’avui són, a més de titulars de drets,
agents de canvi imprescindibles si volem revertir o, almenys, pal·liar, els efectes de la
crisi climàtica.
És per això que en la proposta pedagògica del Teixint Xarxes es treballa al voltant de la
reflexió sobre el consum i les conseqüències que aquest té en la petjada ecològica i en
les desigualtats entre les diferents regions del món. L’emergència climàtica apareix com
a element transversal en els tallers, en les propostes que es construeixen al voltant de
treballar aspectes relacionats amb la resolució de conflictes, la construcció d’estereotips i
prejudicis i la necessitat, precisament, de fer-hi front.
La intenció de la Unipau amb el projecte educatiu és la de seguir incidint en la
importància de transmetre aquesta realitat, tenint en compte les causes, les
conseqüències i les accions possibles (per petites que siguin). Aportar un bri d’esperança
que permeti també teixir aliances i complicitats, generar impacte i confiança en la pròpia
capacitat transformadora.
La resta de les activitats de la Unipau, com les Nits temàtiques i la Diada de la
Noviolència, contemplaran també aquesta realitat i es farà tot el possible per a posar-la a
l’abast de tota la població.
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2. L'abordatge de l'emergència climàtica en la gestió
diària
La Unipau té la seva seu en un edifici públic que pertany a l'Ajuntament de Sant Cugat
del Vallès i està cedit a les entitats. Per tant, hi ha una part de gestió que no depèn de
l'entitat sinó que aquesta ve definida per les persones responsables de la xarxa d'espais
per a les entitats.
Com a entitat, i en coherència amb el compromís per a fer front els efectes de la crisi
ecològica i la necessitat de reduir els impacte ambientals, la Unipau ha emprès una sèrie
de mesures encaminades a la prevenció, reflexió i acció i, a ser possible, reversió dels
efectes negatius.
Per això:
Es va valorar la idoneïtat de reduir al màxim l’ús de paper i implementar mesures de
seguiment i control que no impliquessin fer ús de paper, com a material fungible. S’ha
aconseguit reduir al màxim les impressions i, tot i que no hi ha una política escrita de
nombre d’impressions i motius, l’equip de treball de la Unipau ha assumit que la
despesa de paper i les impressions (amb l’ús de tinta inclosa) és una despesa
prescindible i de molt curt recorregut.
La reducció de paper ha comportat canvis en l’organització de la documentació,
especialment la relacionada amb les finances i seguiment econòmic. Per tal de poder
ser acurades i optimitzar els recursos i el temps, hem implementat un sistema de
seguretat i d’ordre que permet digitalitzar i guardar tota la documentació comunes a
la qual tot el personal tècnic hi té accés.
Com a sistema de reciclatge a la Unipau reutilitzem tot el paper que podem, després
de la seva utilització. Però a més, a l’edifici hi ha situats 2 contenidors de paper que
en permeten el seu reciclatge, i tota la gestió queda centralitzada pel personal de
neteja contractat per l’ajuntament de Sant Cugat del Vallès, per al manteniment dels
espais. El plàstic també es recicla així com les deixalles orgàniques, en contenidors
separats i degudament diferenciats.
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Reducció del consum energètic
Pel que fa a la reducció del consum energètic, des de la Unipau assumim que s’ha de
caminar cap a aquesta direcció, però malauradament com a entitat allotjada en un espai
públic, no tenim el control del sistema de calefacció/refrigeració que s’utilitza que són
aparells d’aire condicionat. Així que el que podem fer és fer un ús el més raonable
possible, no encenent a l’estiu i a l’hivern, posant la temperatura a màxim 21 graus.
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