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NOTA DE PREMSA

Barcelona, 24 maig 2019

Comunicat d’Els Verds – Alternativa Verda en motiu de les
eleccions del 26M
Els Verds - Alternativa Verda demana el vot per al president
Carles Puigdemont a Europa i per a Quim Forn a Barcelona
a les eleccions del 26 de maig
Els Verds - Alternativa Verda, organització política ecologista de referència
fundada el 1999 (hereva d’Alternativa Verda - Moviment Ecologista de
Catalunya, fundada el 1983) demana el vot per a la candidatura de “Junts
per Catalunya” tant a les eleccions europees com per a les eleccions a
l’Ajuntament de Barcelona.
EV-AV considera que la llista de “Junts per Catalunya” és la llista que més
s’assembla a una candidatura unitària, que seria l’opció idònia de país en
les circumstàncies actuals de repressió. El fet que els caps de llista de les
dues candidatures siguin dues persones represaliades (una a l’exili i l’altra
a la presó) és un fet incontestable que hauria de fer avergonyir qualsevol
demòcrata, i per tant mereixen el suport actiu de qualsevol demòcrata.
En paral·lel, EV-AV considera que aquestes candidatures recullen la
necessitat prioritària, en el context de la situació d’emergència climàtica,
de reduir de manera dràstica la dependència energètica del nostre país i
avançar cap a un subministrament renovable, tal com estableix el Pacte
Nacional per a la Transició Energètica. Les nostres viles i ciutats s’han de renaturalitzar, han de crear corredors verds i han de retirar els vehicles no
elèctrics a mig termini. A més, el combat contra la pol·lució i la contaminació
de l’aire ha de ser una política prioritària a la ciutat de Barcelona i els altres
municipis de l’àrea metropolitana.
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El paradigma polític del segle XXI ja no ve determinat pels eixos clàssics del
segle XX. Com bé va establir Wolfgang Sachs, el món del segle XXI “estarà
dividit entre aquelles persones que accepten límits ecològics i aquelles que
no els accepten”. En conseqüència, EV-AV fa una crida a l’espai ecologista a
donar suport a “Junts per Catalunya” a les properes eleccions i posa a la
disposició de JxCat la seva experiència en el camp de la sostenibilitat.
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