
PRINCIPIS 
DE L’ASSEMBLEA CIUTADANA PEL 

CLIMA DE MALLORCA

PRINCIPI DE RESPECTE: 
L’assemblea es defineix com un espai segur, respectuós i plural on tothom té les 
mateixes oportunitats d’expressar-se. Es respectarà la diversitat d’opinions, així 
com els torns de paraula i els temps assignats a les intervencions. Es cercaran els 
consensos per majoria en l’elaboració de propostes, i aquestes s’aprovaran per 
majoria (simple?) a través de votacions.

PRINCIPI D’EFECTIVITAT: 
L’assemblea elaborarà propostes i recomanacions amb l’horitzó d’una reducció 
molt significativa de les emissions directes i indirectes de l’illa dins aquesta 
dècada, proporcionades a la magnitud de la crisi climàtica que afrontam.  

PRINCIPI DE JUSTÍCIA: 
S’assumeix el repte climàtic com una qüestió de justícia social, atès que 
algunes  capes socials i regions geogràfiques tenen més pes en la generació 
d’emissions, i per tant major responsabilitat en la mitigació del CC. Les propostes 
de l’assemblea s’elaboraran tenint en compte aquestes diferents responsabilitats 
i la vulnerabilitat dels col·lectius més desfavorits. Dins el principi de justícia 
s’inclou el del bé comú, pel qual les propostes tindran l’objecte de beneficiar una 
majoria (que inclou les generacions presents i futures) més enllà dels interessos 
sectorials, partidistes o de certs col·lectius o grups d’opinió.

PRINCIPI DE NO REGRESSIÓ: 
L’assemblea elaborarà propostes basades en la millor informació i evidència 
científica disponible aportada durant el procés, sempre que no suposin un 
retrocés en normatives o polítiques públiques contra el canvi climàtic vigents o 
en procés de desenvolupament.



ACORDS 
PER FER DE L’ASSEMBLEA  

UN ESPAI ACOLLIDOR, AMABLE 
I EFICIENT 

• Puntualitat i compromís amb els temps de 
l’agenda del dia.

• Respectar el punt de vista de les altres 
persones.

• Abordar el punt, no la persona.

• Mantenir una actitud oberta al diàleg.

• Contribuir amb les nostres idees a assolir els 
objectius de cada sessió.

• Confiança en una mateixa, en el grup i el que 
passarà durant les cinc assamblees. 

• Cada persona i grup es responsabilitza 
d’avançar conjuntament, de no deixar ningú 
enrere i respectar els principis de l’Assemblea.



“Què necessitam fer a 
Mallorca, abans de 2030, 

per afrontar l’emergència 
climàtica de forma 

efectiva i socialment 
justa?”


