7 - MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS PARTIT SOCIALISTA DE
CATALUNYA, EN COMÚ PODEM I ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA SOBRE
L’ACORD COMERCIAL UE-MERCOSUR.
El Ple de l’Ajuntament, per majoria, amb 23 vots a favor [PSC, ECP i ERC] i 4 en contra [C’s]
dels/de les 27 regidors/regidores assistents, aprova la moció següent:
“L’actual acord d'associació entre la UE i el Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguai i Uruguai) no
protegeix el medi ambient, el clima, la biodiversitat, ni els principals mitjans de vida.
Un dels seus pilars principals és promoure l'augment de les importacions de productes
agrícoles, com el sucre, la carn, l’etanol i la soja produïts a gran escala en els països del
Mercosur, al temps que s'incrementen les exportacions de vehicles, tèxtils, productes químics,
entre altres, a aquests mateixos països. D'aquesta manera, l'acord reforçaria les mateixes elits
empresarials i indústries que ja són grans generadores de la crisi climàtica des d’una i altra
banda. L'agricultura i la ramaderia intensives, per exemple, són responsables del 14,5% de les
emissions mundials de gasos d'efecte hivernacle, segons l'Organització de les Nacions Unides
per a l'Agricultura i l'Alimentació, sent la carn de boví i la soja els principals impulsors de la tala
il·legal, que és la causa de la major part de la desforestació de l'Amazònia.
La protecció de la selva tropical amazònica és essencial alhora que fràgil. S'estima que
actualment té la capacitat d’absorbir uns 1.000 milions de tones de carboni, però als anys 90
tenia el doble d’aquesta capacitat i en les properes dècades la podria perdre totalment, si no
s’atura la desforestació i els incendis. És un dels majors focus mundials de biodiversitat,
també és la llar de pobles sencers i les seves diferents cultures. Com a tal, tant la selva com
els pobles indígenes que la protegeixen, són fonamentals per mitigar els desastres climàtics
tant a Europa com a la resta de món. Els serveis que proporciona l'ecosistema de l'Amazones
són vitals per al món, especialment si volem adaptar-nos a un inevitable escalfament global.
Segons el model de l'Avaluació de l'Impacte sobre la Sostenibilitat del tractat encarregat pel
govern francès, es preveu un augment del 5% de la desforestació de l’Amazònia, que exercirà
més pressió sobre els ja fràgils ecosistemes i sobre les comunitats indígenes, que els pot
portar a un punt d'inflexió irreversible.
A mesura que el govern de Brasil ha relaxat encara més els controls de la tala il·legal durant
de la pandèmia de la Covid-19, la desforestació total de la selva tropical brasilera ja ha
augmentat en un 25% en comparació del mateix període de sis mesos de l'any passat.
El President Jair Bolsonaro ha declarat obertament el seu desig “d'acabar" amb els territoris
indígenes i la selva tropical per obtenir un benefici econòmic a curt termini, al temps que nega
sistemàticament el canvi climàtic. Com que no es tracta d'un fet aïllat, qualsevol acord que es
negociï ha de comptar amb garanties socials i ambientals vinculants i inviolables.
Tal com han expressat les organitzacions pageses de casa nostra, d’Europa i internacionals,
aquest acord també suposa una amenaça afegida per a la producció agrícola i alimentària que
es fa en els nostres municipis, la pagesia mitjana i familiar d’ambdues regions. En lloc de basar
el comerç en models agrícoles industrials que es centren en el monoconreu extensiu i
contaminant, l'esgotament d’ecosistemes, les importacions i exportacions de les grans
cadenes agroalimentàries amb baixos controls de seguretat alimentària i amb transgènics,
necessitem acords que fomentin una agricultura que reposi i regeneri les economies i els
ecosistemes locals, que tan essencials s’han demostrat amb la pandèmia de la COVID-19, i
que refreden el planeta.

Per altra banda, tant la Coordinadora de Centrals Sindicals del Con Sud (CCSCS) com la
Confederació Europea de Sindicats (CES), també han expressat la seva “preocupació per la
falta de transparència i l’opacitat de les negociacions (...) la falta de referències a qüestions
relatives a l’ocupació. La falta de desenvolupament simètric i equilibrat entre les dues regions.
La liberalització de serveis estratègics. La reducció de la capacitat de compra dels Estats.
L’extensió de la durada de les patents i la major protecció de les dades de prova dels
productes farmacèutics. La falta de promoció de les petites i mitjanes empreses. La falta
d’estudis d’impacte econòmic, social, laboral i mediambiental a Mercosur. La no ratificació de
varis convenis fonamentals de la OIT, como el conveni 87 sobre llibertat sindical a Brasil”.
Les autoritats locals estem fent esforços per desenvolupar polítiques actives per atendre
l’emergència climàtica i ecològica, per la dinamització dels teixits econòmics i socials locals,
per garantir els serveis públics i de qualitat per a tothom, els drets econòmics, socials, culturals
i ambientals. L’Aliança pel Clima, formada per 1.853 institucions locals de tota Europa, també
ha expressat clarament la seva oposició a aquest tractat en un recent comunicat.
Santa Coloma de Gramenet segueix compromesa amb aquests objectius i vol trobar en la Unió
Europea un suport en aquests esforços, tanmateix el missatge que enviaria una ratificació de
l'acord UE-Mercosur seria totalment contradictori. Europa no pot celebrar un acord de comerç i
inversió que vagi en direcció contrària als objectius de protecció del clima, la biodiversitat i el
medi ambient als quals s'ha compromès, com són la reducció del 55% de les emissions al
2030, l'Acord de París o l’estratègia de la UE per a la Biodiversitat. Sense una coherència
política que respecti els objectius socials i ambientals ens aboquem a un escenari de canvi
climàtic accelerat que pagarem totes i tots.
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:
Primer - Demanar al Govern espanyol, al Consell Europeu i als membres de Parlament
Europeu que no aprovin aquest acord de Comerç i Inversió entre la UE i Mercosur, i en el seu
lloc promoguin acords comercials que s'ajustin als drets socials i les normes ambientals, que
tinguin mecanismes per fer efectius els drets laborals, els drets humans, els serveis públics,
l’equitat de gènere, la protecció del clima i de tots els éssers vius en particular, reorientant així
el comerç de la UE, de manera que fomenti els objectius de la política social, ambiental i
climàtica, així com l'Acord de París i el Conveni sobre la Diversitat Biològica.
Segon - Donar suport als pobles indígenes i altres pobles en risc de l'Amazònia en la
protecció de l'ecosistema que la selva amazònica proporciona a la població mundial, defensant
els seus drets, en lloc d'amenaçar la seva existència mitjançant incentius per a l'apropiació de
terres i la tala il·legal, així com reduccions aranzelàries per a la indústria de la carn, la soja i el
sucre.
Tercer - Potenciar canvis en la política agrària europea, que enforteixin els sistemes
agroecològics i a la pagesia locals, que protegeixen el clima i la biodiversitat -tant en els països
de la UE com en els del Mercosur- a fi de permetre un comerç agrícola complementari basat
en la sobirania i la sostenibilitat alimentària.
Quart - Que es garanteixi una política comercial de la UE que inclogui mecanismes per fer
complir les normes de sostenibilitat acordades, prohibint com a mesura d'urgència l'entrada de
productes d'empreses responsables de desforestació, desplaçament i violació de drets
humans i normes ambientals, i permetent que es congelin els incentius comercials en el cas
que s'infringeixin aquestes normes i donant suport a la legislació sobre la diligència deguda en
la cadena de subministrament, inclosos mecanismes de sanció tant a nivell de la UE com dels
Estats membre, així com a l’aprovació de la proposta de Tractat Vinculant de l’ONU sobre
empreses transnacionals i drets humans, en la línia del que expressen les Resolucions del

Parlament de Catalunya, aprovades per unanimitat el 3 de novembre de 2016 i l’11 d’abril de
2019.
Cinquè - Que els acords comercials de la UE es negociïn de manera democràtica i
transparent, fent partícip a totes les fases de negociació al Parlament Europeu, als parlaments
i congressos dels Estats membre, a les autoritats locals i a la societat civil, exigint a les parts
negociadores un procés igualment transparent i democràtic i establint avaluacions bilaterals
d'impacte social i ambiental.
Sisè - Traslladar aquests acords a les Institucions competents, a les entitats que formen part
de la campanya Catalunya no als Tractats de Comerç i Inversió i a la Federació d’Associacions
de Veïns i Veïnes de Sta. Coloma de Gramenet (FAVGRAM).”

