Recull de les aportacions incloses al vídeo “Clam pel medi ambient”
5 de juny, dia mundial del medi ambient
PER PRESERVAR LA NATURA I LA BIODIVERSITAT

STOP C-32 La Selva, Maresme nord

Exigim un canvi de model per la Costa Brava Sud en el que no hi hagi lloc per la destrucció del
paisatge, els peatges a l’ombra i l’especulació urbanística. Reclamem un model de mobilitat sostenible basat
en l’adequació de les vies existents alternatives a l’autopista, una aposta ferma per al foment i la inversió en
transport públic, i un Pla Director Urbanístic de la Costa Brava que aturi de manera ferma l’especulació del
totxo.
Contacte: www.aturemC32.org / aturemC32@gmail.com

IPCENA-EdC Terres de ponent

En defensa dels ossos dels Pirineus. Malgrat l’os és un mamífer cabdal per a la conservació de
biodiversitat, el govern de la Generalitat, reiteradament, ha fet més esforços en criticar el “mal
comportament” de l’espècie que no pas tasques per ajudar la seva preservació; el resultat ha estat la mort
de l’os Cachou en circumstancies, que fan preveure que ha estat assassinat.
Contacte: ipcena@ipcena.org / http://ipcena.org/ipcena/

Xarxa per la Conservació de la Natura –XCN

Mai com ara havien sigut tan urgents les polítiques ambientals per assegurar el benestar social. Per
tant, des de la XCN reclamem:
La creació d’un Departament de Medi Ambient amb competències i recursos suficients per poder impulsar
polítiques transversals.
L’aprovació d’una Llei de Biodiversitat que estableixi el marc general de la conservació a Catalunya.
L’aprovació d’una Agència de la Natura que executi de manera coordinada, àgil i eficaç els compromisos
polítics.
Contacte: Jofre Rodrigo Aribau, coordinador de la XCN jrodrigo@xcn.cat / 636461530
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Coordinadora per a la salvaguarda del Montseny

Text ILP Montseny. L’any 2016, el Tribunal Suprem va anul·lar el Pla Especial de protecció del
Montseny aprovat l’any 2008, retornant a la situació legal de l’any 1977.
La Coordinadora per a la Salvaguarda del Montseny (CSM), conjuntament amb les entitats ecologistes
DEPANA, Ecologistes en Acció i SEO/BirdLife, vam presentat al Parlament de Catalunya una ILP per a la
protecció del Montseny.
El seu objectiu és fer front a les polítiques especulatives i infraestructures injustificades, que comprometen,
encara més, el futur del Montseny, davant l’actual escenari d’emergència climàtica.
Contacte: info@salvaguardamontseny.cat

Associació TRENCA de les terres de Lleida

Trenca és una associació dedicada especialment a la conservació de la biodiversitat, d'espècies de la
plana agrícola estepària de Lleida, com la Trenca, l'ocell en major perill d'extinció de tota la península i de
Catalunya.
Treballa en altres àmbits com els Pirineus en projecte de recuperació d'espècie com el
voltor negre.
Contacte: info@trenca.org

http://trenca.org/

PER PRESERVAR ELS RIUS I MARESMES

Plataforma de Defensa de l’Ebre –PDE

La portaveu de la PDE Matilde Font ens recorda que el Delta de l’Ebre gaudeix de totes les figures de
protecció legal que existeixen, i denuncia que des de la Plataforma en Defensa de l’Ebre fa 20 anys que
s’alerta sobre la implacable regressió i subsidència del delta per falta de cabals i sediments. Acusa al govern
central i la CHE (Confederació hidrogràfica de l’Ebre)de no haver atès les necessitats del delta i, exigeix una
veritable política de restitució del delta fent baixar més cabals i sediments fins al mar.
Contacte: https://www.ebre.net/bloc/

http://campanyapelssediments.blogspot.com/

Plataforma pel riu Siurana. La Plataforma Priorat

Els membres de la Plataforma del riu Siurana demanem la derogació del transvasament al pantà de
Riudecanyes que deixa el riu Siurana (que forma part de la Xarxa Natura 2000) sec i sense vida. Volem una
gestió pública, justa, sostenible i transparent de l’aigua perquè “Volem lo riu Siurana Viu!”
Contacte: Riusiranaviu.wordpress.com / @riusiranaviu / loriusiuranaviu@gmail.com
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DEPANA projecte d’una nova pista a l’aeroport.

En els últims 20 anys, el Delta del Llobregat, a causa de tot un seguit d'infraestructures, l'ampliació
del Port, el desviament del Riu, l'ampliació de l'Aeroport... ha patit tot un seguit de greus afectacions que hi
han suposat la pèrdua de gran part dels espais naturals, de zones humides i de la biodiversitat que
mantenien. Per desgràcia, les agressions al Delta del Llobregat no s'aturen, l'Aeroport pretén destruir encara
més zones humides com la llacuna de La Ricarda.
Contacte: https://depana.org/ info@depana.org

FRONT LES AGRESSIONS AL MEDI, PER UN PAÍS SOSTENIBLE

Grup d’Estudi i Protecció dels Ecosistemes Catalans -GEPEC.EdC

Catalunya no pot seguir amb un Departament d’Agricultura, controlat pel lobby de la fusta, que
actua amb un total menyspreu envers la importància ecològica dels boscos. Declaracions de la mateixa
Consellera, en que afirma que no es pot deixar de tallar un bosc pel fet que hi hagi espècies protegides i que
culpabilitza dels focs forestals a les polítiques de conservació de la natura, en són un reflex. Els boscos són
molt més que metres cúbics de fusta, són biodiversitat, són recursos hídrics, són lluita contra l’erosió i el
canvi climàtic.
Contacte: defensaambiental@gepec.cat
@gepecedc https://twitter.com/gepecedc

www.gepec.cat
https://www.facebook.com/gepecenxarxa/
Instagram:@gepec_edc https://www.instagram.com/gepec_edc/

Associació per a la Defensa i l’Estudi de la Natura -ADENC.EDC

La Via Verda del Vallès Collserola-Sant Llorenç del Munt, és una proposta d’un nou espai natural a la
Plana del Vallès. Un espai natural amb un mosaic agrícola i forestal, amb un valor com a patrimoni natural i
paisatgístic de la plana vallesana. Des de l’ADENC amb el suport del Dpt.Geografia-UAB es promou el
reconeixement d’aquest espai natural. Els objectius de la Via Verda aporten conservació de la biodiversitat,
l’aprofitament del lleure ciutadà i accions de restauració del territori per preservar les característiques
naturals, culturals i paisatgístiques.
Contacte: 937171887 correu@adenc.cat
http://adenc.cat/iii-conferencia-dels-espais-naturals-de-la-plana-del-valles/
http://www.viaverda.org/index_plataforma_viaverda.html
https://vallesos.cat/17/carpeta/530eebf5

Refem el Centre Direccional Cerdanyola del Vallès

El Centre Direccional representa un dels major perills pel tancament del Parc Natural de Collserola
amb noves barreres urbanístiques i d'infraestructures dins la Via verda Collserola-San Llorenç i doblant vials
paral·lels a la B-30.
Contacte: collectiurefem@gmail.com.

http://refemelcd.wix.com/refem
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SOS Costa Brava

Mentre el confinament ha restringit radicalment la mobilitat de les persones, les obres de
construcció continuen imparables a Begur, Cadaqués, Palamós o Llançà. Denunciem tanmateix les
declaracions del Conseller Damià Calvet, sobre una possible reactivació de la construcció. Per això,
convoquem a tothom a lluitar amb nosaltres per impedir la destrucció de la Costa Brava.
Contacte: www.soscostabrava.cat

Associació per a la Protecció del Medi Ambient –APMA

Estem en contra del macro projecte eqüestre i d’activitats relacionades amb el món del motor
promogut per l’empresa GRAND PRIX i per l’ajuntament de Sant Pere de Ribes en la zona de l’Autòdrom de
Terramar. Perquè deixa sense protecció un medi natural que fins ara hi comptava pels seus alts valors
patrimonials-històrics, paisatgístics i agraris i que, per això, es mantenia com a sòl no urbanitzable.
Perquè menysprea la funció ecològica de la zona com a corredor biològic entre els espais preservats dels
Colls i Miralpeix (entre Sitges, Sant Pere de Ribes i Vilanova), la riera de Ribes i el Massís del Garraf,
protegits per la Xarxa Natura 2000 i que formen part del Pla d’Espais d’Interès Natural. Implica impactes
ambientals severs, pèrdua d'hàbitats i biodiversitat.
Per tot això, demanem a l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes i a la Generalitat de Catalunya la paralització
immediata del projecte.
Contacte: Agrupació per a la Protecció del Garraf (APMA) Plaça Llarga, 19, baixos, 08800 Vilanova i la
Geltrú apmagarraf.org / facebook.com/apmagarraf/ twitter.com/ApmaGarraf
Plataforma Verda de l’Autòdrom twitter.com/PVAutodrom /facebook.com/salvemlautodrom/
instagram.comHarmonia de Sant Andreu /pvautodrom/

Alforja Stark, xarxa de comunicació

El permís d’investigació per a l’ampliació e l’àrea d’extracció de la pedrera del Crossos a Alforja (Baix
Camp) és una agressió al paisatge de les muntanyes de Prades i de la Xarxa Natura 2000. En créixer i
multiplicar la seva extensió s’emportaria per davant diversos conjunts arqueològics de gran importància.
D’altra banda la instal·lació en aquest mateix espai, de diverses centrals eòliques, a escassos metres del
limit municipal d’Alforja, agreujarà encara més el deteriorament d’aquest important espai natural.
Contacte: https://www.alforjastark.com/ https://www.facebook.com/alforjastark/

Per la Conca d’Òdena

L'entitat Per la Conca neix i treballa per crear una xarxa de reflexió i acció a la Conca d'Òdena
(Anoia). Ens preocupa com encarar els reptes social i econòmics locals afrontant simultàniament
l'emergència ambiental i climàtica global. En contra de l'autonomia local sostenible, la Generalitat està
planificant requalificar grans extensions de les planes agrícoles de la Conca per atreure empreses
logístiques. Exigim que s'aturin aquestes operacions urbanístiques i que s'obri un procés de reflexió ampli i
profund sobre el model socioeconòmic i natural que volem per aquest territori.
Contacte: info@perlaconca.org

www.perlaconca.org
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Plataforma Cívica per la Defensa de Collserola -PCDC-

Denunciem que Collserola pateix una pressió inassumible: híper-freqüentació, projectes
d’infraestructures, urbanístics i polígons dins l’àmbit del Parc Natural que, emparats en el PGM del
76, sovint usen espais protegits i de transició per justificar zones verdes. Calen controls d’accessos i
vigilància que limitin les pràctiques esportives als vials principals.
Defensem que cal un nou model de gestió que prioritzi: la protecció de la biodiversitat enfront d’altres usos,
la connectivitat ecològica, la recuperació de boscos de ribera i zones d’agricultura sostenible.
Contacte: http://www.collserola.org

Associació Naturalistes de Girona -ANG.EdC-

Gràcies a les persones sòcies i voluntàries, les entitats podem tirar endavant projectes de conservació i
millora de l'entorn, fer incidència política i defensar del territori, desenvolupar programes de formació i
educació i treballar per una transició eco social.
La mobilització ciutadana i el treball en xarxa són imprescindibles per la preservació del clima i el territori i,
per tant, un major suport i presència de la societat a les administracions ha d’ésser el camí indispensable
per l’assoliment d’una societat més justa i sostenible.
Contacte: Passeig de la Devesa, 41. 17001 – Girona
www.naturalistesgirona.org

972 22 36 38

defensa@naturalistesgirona.org

UN MODEL ENERGÈTIC RENOVABLE I DESCENTRALITZAT

Grup d’Estudi i Protecció dels Ecosistemes Catalans -GEPEC.EdC

La proliferació de grans projectes de centrals energètiques, especialment centrals eòliques, en els
espais de major valor ecològic ha esdevingut un problema per la seva conservació i per la biodiversitat.
L’aprovació per part del Govern del Decret Llei 16/2019 i la manca d’un pla energètic ha afavorit aquesta
situació. El nostre Govern, lluny d’apostar per un model basat en energies renovables descentralitzades,
ubicades en lloc humanitzats, prop del centres de consum, ha apostat per un model que sols defensa els
interessos de les grans corporacions elèctriques.
Contacte: defensaambiental@gepec.cat
www.gepec.cat
https://www.facebook.com/gepecenxarxa/
@gepecedc https://twitter.com/gepecedc Instagram: @gepec_edc https://www.instagram.com/gepec_edc/
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I DE MOBILITAT SOSTENIBLE

Preservem el Maresme

Recuperar
la
façana
litoral
pacificant
la
N-II
convertint-la
en
una
via
cívica.
Convertir l’autopista C-32 Montgat-Palafolls en una via de comunicació comarcal lliure de peatge, retornant
als municipis els espais ocupats ara pels peatges.
Carril bus a la C32. Retirada del projecte d’allargar la C32 fins a Lloret. perquè destrueix el territori i
suposaria un finançament públic en forma de peatge a l’ombra en benefici d'Abertis.
Un model de mobilitat sostenible, d'ordenació del territori que priorització el transport públic.
Contacte: coordinadora-preservem-el-maresme@googlegroups.com

Campanya contra el Quart Cinturó 25 anys

El Quart Cinturó o Via Orbital B-40 és una és una infraestructura faraònica, que després de 25 anys
continua sobre la taula de la Generalitat i el Gobierno del Estado. Un projecte que no respon a l’objectiu de
resoldre els problemes de mobilitat al Vallès. A més a més, en relació a la Llei de Canvi Climàtic i la Llei
d’emergència Climàtica i Ambiental actuals, caldria renunciar a aquest projecte que atempta contra la
biodiversitat i connectivitat dels sistemes naturals del Vallès. La Campanya contra el Quart Cinturó-CCQC i
ADENC segueix activa i a la defensiva del projecte.
Contacte: Toni Altaió 655 179 694 ccqc@pangea.org http://ccqc.pangea.org/
https://adenc.cat/quart-cinturo/

CAL UNA ECONOMIA SENSE RESIDUS NI CONTAMINACIÓ

IAEDEN

L’elevada densitat de cabana porcina a Catalunya ha esdevingut un dels problemes més greus de
contaminació de les aigües subterrànies. Tots els científics diagnostiquen que en el nostre país, en el context
de canvi climàtic, tindrem un dèficit en la disponibilitat de l’aigua.
Per aquesta raó, la IAEDEN demana l’aturada de tota ampliació o noves granges de porcs i alhora un pla per
reduir la cabana porcina al nostre país.
Contacte: www.iaeden.cat / iaeden@iaeden.cat
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Grup de Defensa del Ter -GDT.EdC

El Grup de Defensa del Ter ens dediquem a la protecció de la conca del Ter i treballem temes com
els cabals dels rius, les fonts, la qualitat de l’aigua, els camins vora ter i la contaminació de l'aire.
A Osona hi ha gairebé 1 milió de porcs, molts més porcs dels que poden haver-hi, i a causa del purins hi ha
la meitat de les masses d'aigua subterrània contaminades. Creiem que només hi haurien d’haver els porcs
que es puguin alimentar de les terres que tenim perquè creiem en la sobirania alimentària.
Contacte: www.gdter.org / gdter@gdter.org / @grupdefensater

Vall del Ges.Net

La Vall del Ges (Osona), en els seus 100 km2, té un nivell d’ozò troposfèric dels més alts de
Catalunya (i d’Europa) causat per la contaminació pròpia i aliena A més, té indústries, una tèrmica de
residus, un abocador comarcal i una intensiva indústria del porc, amb un escorxador i moltes granges, amb
sòls aqüífers i fonts saturats de nitrats. No podem seguir així.
Contacte: valldelges@valldelges.net

Plataforma Alternativa a l’Abocador de Cruïlles –PAAC

Del 2000 al 2014 TOTS els consellers de M.A. han permès l’abocador il·legal de Vacamorta.
Hi ha hagut CONNIVÈNCIA descarada entre polítics i corrupció.
LLUITAREM fins que es treguin tots els residus i es recuperi la zona humida .
SÍ a les polítiques netes de REDUCCIÓ, RECUPERACIÓ I RECICLATGE de residus .
NO al DECRET ÒMNIBUS que es vol imposar COVARDAMENT durant el confinament.
Contactes : Zeta Figa Sastregener zetafiga@gmail.com 635603570 /Daniel González Aguilégor
eguilegor@gmail.com 609785265/ Montse Tena Serrano monttena@gmail.com 630948627
C/ de la Perdiu 44. Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura (17116) Girona

Associació Plataforma Rubí Sense Abocadors

El conflicte a Rubí comença amb la proliferació d’activitats extractives. Grans forats que es
concentren en tres zones del municipi, ocupant més del 6% del sòl no urbanitzable. Incomplint els
programes de restauració aprovats, ara pretenen omplir els forats amb residus. Activitat que l’administració
no controla i on s’hi acaba abocant de tot. Tenim dos abocadors autoritzats, i treballem per a que Can
Balasc no es converteixi en el tercer.
Contacte: https://www.facebook.com/RubiSenseAbocadors/
https://twitter.com/rubisnsabocador (@RubiSnsAbocador)
https://www.instagram.com/plataformarubisenseabocadors/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadin
g (#plataformarubisenseabocadors)
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Plataforma Anti incineració de Montcada Lafarge pels riscos i perills contra la salut pública.

Portem més de 100 anys suportant la contaminació de Lafarge. A més des del 2008 estan incinerant
tota mena de residus a la fàbrica, amb el consegüent perill per a la població.
Per aquest motiu hem portat en diverses ocasions a Lafarge als tribunals havent guanyat 4 sentències, i ara
estem a l'espera que ratifiquin l'última per aconseguir el tancament de la instal·lació.
Contacte: avvcsj@hotmail.es

Plataforma aturem incineradora JUNEDA

A les Garrigues un grup de ramaders, encapçalats per negociants especuladors, volen construir una
incineradora de residus amb l’excusa per tractar els purins, la verdadera raó no es aquesta sinó la fer fer un
gran negoci paral·lel al de les granges de porcs. Fa mols anys que els purins tenen alternatives al seu
tractament separant mecànicament els sòlids dels líquits.
Contacte: https://www.facebook.com/aturemincineradorajuneda/

Airenet, coordinadora veïnal metropolitana

Des del Barcelonès, la coordinadora veïnal AireNet denúncia l'alta contaminació industrial que patim
en tot l'entorn metropolità, a causa de la incineradora de residus Tersa a Sant Adrià de Besòs, d'un ecoparc
de gestió de residus, una central tèrmica de cicle combinat, 1 crematori, una depuradora d'aigües residuals.
Exigim el desmantellament urgent de la incineradora Tersa i d'aquestes fonts contaminants.
Contacte: airenetcvm@gmail.com

Plataforma no a la contaminació a Sant Vicenç dels Horts

La Plataforma contra la contaminació i per un aire net a SVH i Baix Llobregat. Volem el tancament de
la incineradora de Ciments Molins per la crema de residus tòxics i contaminants que afecten als 80.000
habitants de Sant Vicenç dels Horts, Pallejà, Molins de Rei i Cervelló.
Contacte: boque57maa@gmail.com / 610 294 223
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Plataforma Anti-Incineradora de Cercs

L’antiga tèrmica de cercs vol ser reconvertida en una incineradora de residus industrials. Ubicada a
escassos km del Parc Natural Cadí –Moixeró, s´hi pretén cremar 1.000 tones de residus industrials cada
dia, la qual cosa significa el 75% de TOTS els residus rebuig que es generen a TOTS els polígons de TOTA
Catalunya.
Demanem la retirada del projecte. Reivindiquem una comarca basada en la sostenibilitat, el respecte al
medi ambient i a la qualitat de vida.
Contacte: plataformaantiincineradora@gmail.com / twitter: @PCercs
https://www.facebook.com/PlataformaAntiIncineradoradeCercs/

/ instagram: @plataformacercs

Grup d’Amics de Montellà

Un dels objectius prioritaris del Grup d’Amics de Montellà és la defensa i conservació dels recursos
naturals i paisatgístics de l'entorn humà.
En conseqüència, doncs, emprenem accions de sensibilització prop dels municipis de Cerdanya i Alt Urgell
perquè no hagin de lamentar demà els greus perjudicis que la incineradora de Cercs causaria avui en llurs
territoris.
Contacte: albertmartiroig@gmail.com

El Moviment Contra la Incineració a Uniland
La Plataforma per la Defensa de la Salut i el Medi Ambient

La lluita contra la incineració comença el 1989. La Plataforma per la Defensa de la Salut i el Medi
Ambient i El Moviment Contra la Incineració a Uniland de l’Alt Penedès, tenim com objectiu que la cimentera
Uniland de Santa Margarida i els Monjos deixi d’incinerar residus i subproductes. Ara estem pendents que
l’Ajunta- ment ens faciliti els Indicadors de Salut i els Plans d’Emergència del nostre municipi.
Contacte: plataformaincineracio@gmail.com
https://www.facebook.com/pages/category/Nonprofit-Organization/Plataforma-C%C3%ADvica-Per-laDefensa-de-la-Salut-i-el-Medi-Ambient-127798830632401/

El Verds de Badalona

Denúncia el fracàs de la recollida selectiva dels residus municipals, l’augment del rebuig, de la
incineració i de l’abocament, així com la contaminació atmosfèrica causant de malalties respiratòries i morts
prematures, la contaminació marina dels plàstics i l’especulació immobiliària del front litoral de Badalona i
Sant Adrià de Besòs.
Critica el model d’Ecoembes i el seu punt verd com una estafa eco social, tot demanant prioritzar la
prevenció, la reducció i el reciclatge, el tancament d’incineradores i abocadors, així com una llei catalana de
residu zero ja!
Contacte: Associació Els Verds de Badalona. Av.Lloreda 44 loc. 2, Badalona(08917)

elsverdsbdn@gmail
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Plataforma Cívica Residu Zero –PCRZ

La política i la gestió de l’Agència de Residus de Catalunya, causa una allau de conflictes socials
arreu del territori. Rebuig a infraestructures molt costoses (abocadors, incineradores i crema de residus a
les fabriques de ciment) pagades amb diner públic, que no recuperen les matèries i permeten als generadors
de residus no fer-se’n càrrec i produir-ne més.
No es pot continuar així, cal derogar els programes de gestió i d’infraestructures de residus vigents!
Contacte: pcrz@googlegroups.com / www.estrategiaresiduzero

Centre d’Ecologia i Projectes Alternatius -CEPA.EdC

Les entitats ecologistes hem aconseguit que el Parlament aprovi la moratòria a noves plantes
d’incineració i que la nova Llei de residus incorpori un pla per tancar-les.
Per capgirar el model actual cal una Llei Residu Zero per evitar que es posin al mercat productes nocius per
la salut i el medi, o que no puguin ser recuperats. Reduir, reutilitzar, recuperar, i participar es la
solució!
Contacte: cepa@cepa.cat / www.cepa.cat / @cepaecologia

ADÉU A L’ANTIGA NORMALITAT

Ateneu l’Harmonia de Sant Andreu

No acceptem tornar a un model que imposa la precarietat i les desigualtats i que ha portat la
destrucció de la salut i del medi ambient, donant l'esquena a la vida.
Necessitem posar al centre els processos i les condicions de producció i reproducció d’una vida sostenible.
Defensem una economia social i solidària, democràtica, de proximitat, al servei de les persones i que
connecti amb els cicles de la natura.
Contacte: www.ateneuharmonia.cat

Centre d’Análisi i Planificació Sanitària -CAPS

La pandèmia del coronavirus ha tingut pitjor incidència en els territoris amb aire més contaminat. El
retorn a la nova normalitat ha de posar en marxa totes les mesures contra el canvi climàtic, mantenint la
bona qualitat de l'aire, de l'aigua i els aliments per garantir la salut global de la població.
Dra.Carme Valls. Metgessa. Dones, salut i Qualitat de vida. CAPS
Contacte: http://www.caps.cat/
5 de juny de 2020
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