
 
 

Acció pel Clima denuncia que el Consell ha tornat a oblidar 
el Canvi Climàtic en els pressupostos del 2010 
 
La Generalitat tan sols destina un exigu 0,012% a les polítiques per a frenar 
les emissions de CO2 a la Comunitat Valenciana, dels quals quasi totalitat, 
1,2 milions d'euros, van a la millora d'instal�lacions i accés de la Fundació 
Mixta amb la Ford, i a uns cursos que no tenen cap relació amb el Canvi 
Climàtic. 
 
Acció pel Clima denuncia l'absència d'inversions reals en la lluita contra el 
Canvi Climàtic en els pressupostos de la Generalitat 2010 en tramitació. Una 
vegada més destaca als comptes l'incompliment de les promeses del 
president Camps sobre l'impuls que s'anava a donar a esta lluita, fetes 
davant del president del Panel Intergovernamental sobre el canvi climàtic 
(IPCC), Rajenda Pachaury, durant la presentació a València del IV informe de 
Síntesi d'aquest organisme dependent de l'ONU. Patent falta de compromís 
queda patent en la dotació del programa “Canvi Climàtic i Qualitat 
Ambiental”, que és l'únic que du a terme la direcció general per al Canvi 
climàtic, a què només es destina l'exigua xifra de 0'012% del pressupost 
total.  
 
D'aquesta quantitat, allò cridaner i vergonyós és que més de dos terços del 
total, es destinen a despeses generals i la millora d'infraestructures de la 
Fundació per al Desenvolupament i la Innovació, que va ser creada en 1998 
entre la Generalitat i Ford Espanya, i que es dedica a la impartició de cursos 
de formació en l'Escola Universitària de Ford, a Almussafes, cap dels quals no 
té relació amb el medi ambient ni, de bon tros, amb el canvi climàtic. L'única 
relació remota entre aquesta Fundació i el canvi climàtic és que hi ha 
encarregat algun estudi sobre eficiència energètica, per un import molt 
menor, comparat amb el finançament rebut per aquest concepte.  
  
Així, novament la dotació per a la lluita contra el Canvi Climàtic és ínfima, i 
d'ella, ni un sol euro s'utilitza a disminuir les emissions de gasos d'efecte 
hivernacle i majoritàriament s'està finançant a empreses contaminants per 
mitjà del paraigua de la Fundació.  
 
La lluita contra el canvi climàtic és una tasca que implica tots els governs, 
inclòs el valencià, a qui exigim assumisca la seua part de responsabilitat 
abordant una nova política d'aigua, de transports, d'energia i de residus en 
què la lluita contra el canvi climàtic siga un eix central. 
 
El desenvolupament de la Comunitat Valenciana no pot passar per ser la 
Comunitat Autònoma que més incrementa les emissions de CO2. Les 
emissions de gasos d'efecte hivernacle han crescut en la nostra comunitat 
pràcticament el doble de la mitjana espanyola, que ja és escandalosament 
alta, i que fa que siguem un dels països més  incomplidors dels compromisos 



adoptats al protocol de Kyoto. L'estratègia de desenvolupament i de futur ha 
de basar-se en les mesures per a frenar l'escalfament global, creant noves 
ocupacions i una indústria sostenible. 
 
Des d'Acció pel Clima exigim un compromís de reducció d'emissions per al 
sector del transport juntament amb mesures d'eficiència energètica 
d'aplicació a totes les indústries contaminants i complir amb una veritable 
estratègia per a fer front al canvi climàtic. Tot això requereix partides 
pressupostàries específiques que no existixen dins del projecte de 
pressupostos que ha presentat el Consell. 
 
El conjunt d'organitzacions ecologistes de la Comunitat Valenciana instem al 
Consell que assumisca que ja no queda temps per a continuar mirant cap a 
una altra banda. Tot el que no es faça ara resultarà en perjuís irreparables en 
un futur  pròxim. 
 
És necessari replantejar-se les vies de desenvolupament executades fins hui, 
i reemplaçar-les per altres que tinguen en compte este problema mundial a 
què ens enfrontem: per a això és necessari que els pressupostos arrepleguen 
partides específiques que sustenten els projectes necessaris per a reduir 
dràsticament el permanent increment d'emissions de CO2 al nostre territori. 
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