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COMUNICAT DE PREMSA: MANIFESTACIÓ VIRTUAL  
 
Presentació del vídeo coral de  
manifestació virtual pel 5 de juny  dia mundial del medi ambient  
#CLAMpelmedi5J 

 
	

Vídeo de la Convocatòria #Clampelmedi5J 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLo11GMXAzFq-nf3-MJMQEzqTvudPKIV5e 

 
Breu resum del text inicial del Vídeo + demanda de recuperar el DMA + com volem la recuperació de 
la “normalitat” amb canvi de model radical cap a la societat catalana del futur i demanem el rebuig 
d’aquestes polítiques que anuncia el Conseller Calvet. 
 
Qui participa de la manifestació?  
 
Es visualitza una iniciativa integradora conjunta d’entitats i plataformes amb demandes i 
propostes pels canvis que necessita el nostre país, i aquest fet molt positiu que ha aconseguit 
més de 40 plataformes i entitats ambientalistes i ecologistes, de defensa i preservació del medi i 
la salut d’arreu del territori català, plataformes amb els seus conflictes, on cada entitat o plataforma 
ha presentat un breu resum de la seva problemàtica, amb un vídeo. En definitiva, agrupar 40 entitats 
i lluites ambientals compartides, , iniciem la manifestació virtual en commemoració del Dia Mundial 
del Medi Ambient el dia 5 de juny. Més enllà de “celebracions” simbòliques, presentem les 
denúncies ambientals i les propostes per sortir de la crisi ambiental, climàtica i social on ens 
estan portant i les polítiques desenvolupades fins ara a Catalunya, i que els departaments de Territori 
I Sostenibilitat-TES i d’Agricultura, Ramaderia i Pesca-DARP, que no afronten i  volen aprofundir 
encara més. 
  
Els Objectius d’aquesta manifestació del vídeo coral 
 
Ara és el moment oportú per aplicar canvis radicals possibles des de la política, perquè la pandèmia 
del COVID-19, ha mostrat al conjunt de la societat com l’acció humana afecta la natura, i que la 
crisi planetària de salut està profundament relacionada amb la destrucció i degradació causada per 
els activitats humanes sobre la natura. Malgrat aquesta evidència, hi ha interessos de nou 
il·legítims amagats darrera d’un discurs “verd” de les institucions, de recuperar ràpidament el 
passat recent no desitjable ambientalment. Amb la promesa de “agilitzar” la recuperació econòmica, 
el creixement del PIB, sense els Objectius de Desenvolupament Sostenible-ODS i amb un model de 
treball incert i precaritzat, es vol reduir i eliminar les necessàries garanties ambientals 
i incrementar la destrucció de la biodiversitat i del patrimoni natural. 
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Diversos representants de les entitats aplegades en la Federació Ecologistes de Catalunya, la 
Plataforma Ciutadana Residu Zero, i d’altres Plataformes com SOS Costa Brava, Plataforma de 
Defensa de l’Ebre, o la Xarxa per la Conservació de la Natura, hem fet una exposició de 
problemàtiques per denunciar la situació i els motius d’Emergència Ambiental i Climàtica on ens 
trobem amb aquesta manifestació. 
 

-Viure amb la Crisi dels Residus i la contaminació que comporta el model actual obsolet i 
ineficient comporta conflictes arreu del territori, comporta agressions al territori i la nostra gent amb 
infraestructures de tractament de final de canonada amb abocadors, incineradores i ecoparcs, 
malbaratament de recursos i contaminació atmosfèrica i l’augment dels gasos que afecten el 
clima. Proposem capgirar aquesta situació per avançar cap al Residu Zero, proposem la derogació 
dels plans actuals de gestió de residus i infraestructures, i per avançar en un canvi de model 
aprovar la Llei residu zero de prevenció de residus, i que es desenvolupi ja la Moratòria a la 
incineració, aprovada al Parlament el 5 de març, per fer  front a aplicar la Llei de Canvi Climàtic i 
la Declaració d’Emergència climàtica. 
 
-L’oblit de la Protecció i Conservació de la biodiversitat i defensa del medi natural, sense llei 
de biodiversitat, sense preservació i gestió responsable dels boscos, sense protección de la fauna 
i l’ós com a referent, sense impulsar l’Agencia de la Natura a Catalunya-ANC i per sobre de tot, la 
necessitat urgent de la recuperació de la Conselleria de Medi Ambient-DMA a Catalunya. 
 
-Sense Model d’Energia Renovable Distribuïda i de Proximitat, amb una critica al Decret 
d’energies renovables en mans de grans empreses i la concentració de grans centrals eòliques 
amb greus impactes ambientals i les dificultats cap a un model energètic potent i  descentralitzat. 
 
-Prou agressions al territori amb la urbanització i edificació amb noves urbanitzacions i 
projectes especulatius, per evitar més destrucció al medi natural. Els casos de SOS Costa Brava, 
Pirineus, SOS Rierada Collserola i projecte de Terramar-Sant Pere de Ribas entre molts altres. 
 
-Per una Mobilitat que assumeixi la Declaració d’Emergència Climàtica i es gestioni amb 
criteris de sostenibilitat i eficiència; eliminar els peatges impositius del IBEX35, millorar la xarxa i 
no fer més infraestructures d’autopistes com el Quart Cinturó, i la C32 Nord a La Selva, amb una 
política real de transport públic assequible amb tarificació per territoris i millor servei, on el 
vehicle privat contribueixi al seu pagament. 
 
-Lo Riu es vida amb la Defensa de l’Ebre i la denuncia de la política del Govern central i de la 
CHE que no permet el manteniment de cabdals ni l’aportació de sediments per fer una gestió 
sostenible de l’aigua. Cal un canvi de rumb  de la gestió de l’Agencia Catalana de l’Aigua-ACA a 
favor de la biodiversitat per frenar la degradació dels recursos fluvials. 
 
-Prou purins que ens ofeguen amb un excés de la cabana porcina que causa la 
contaminació dels sols i dels aqüífers de comarques senceres, per una ramaderia intensivista 
sense relació amb el territori i amb una contaminació i abús del consum d’aigua. 
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La manifestació serà més gran si s’apunten més entitats o persones.  Animem a més 
Plataformes, Entitats i persones a sumar-se a la manifestació i a difondre el vídeo coral de CLAM 
pel MEDI AMBIENT 5JUNY 2020, i a incorporar el hashtag de la manifestació #ClamPelMedi5J, 
el seus conflictes ambientals, les demandes i les seves propostes.   
 
Amb aquesta manifestació virtual que ha comportat un esforç per  les entitats participants, que 
representen més de 5000 ciutadans I ciutadanes, esperem que el Govern de la Generalitat i 
les administracions reaccionin i afrontin amb valentia el Clam de demanda de canvi de 
paradigma radical de les entitats d’arreu del territori. Un Clam pel canvi real de la política 
d’emergència ambiental i climàtica que ens dugui cap a una societat catalana del futur 
responsable. 
 
RETORNEM A UNA NOVA NORMALITAT QUE PRESERVI LA SALUT, EL CLIMA I LA 
NATURA. 

I CAP RETORN A L’ECONOMIA DE MERCAT ESPECULATIVA!. 
 

 
Aquest Comunicat de Premsa és un complement  de la Roda de premsa i del vídeo coral i 
del recull dels continguts de cadascun de la quarantena de vídeos de les entitats  per 
facilitar-vos la tasca informativa i d’aprofundiment si s’escau per part dels mitjans de 
comunicació. 
  

Per més informació: 
correu@ecologistes.cat 
Telèfons de contacte: 
CEPA-EdC: Josep Moner 687 404 965 
Ecologistes de Catalunya: Joan Vázquez 610 722 461 
Plataforma Ciutadana Residu Zero: Mercè Girona 627 454  614 

 
Aportacions incloses al vídeo “Clam pel medi ambient 5J” 

5 de juny dia internacional del Medi Ambient i també el document de resum dels vídeos. 
PER PRESERVAR LA NATURA I LA BIODIVERSITAT 

 
 

Roda de premsa telemàtica pel canal  
https://www.youtube.com/watch?v=Z2bx7LVlgP0&feature=youtu.be	

 
Video de la Convocatòria #Clampelmedi5J 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLo11GMXAzFq-nf3-MJMQEzqTvudPKIV5e 
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Manifestació virtual pel 5 de juny 
Dia internacional del medi ambient 

 
EN SUPORT D’UN DIA 5 JUNY REIVINDICATIU 

Animem a participar a entitats i persones en les xarxes socials, presentant 
problemàtiques ambientals que coneixeu, i aquelles que en aquests mesos de 

COVID19 heu valorat com una necessitat de CANVI AMBIENTAL I SOCIAL 
 

 (FEU DIFUSIÓ DEMÀ 4J a partir de 12h i durant el dia 5JUNY) 
 
 

VOLS SEGUIR LA RODA DE PREMSA ON LINE DIJOUS 4 DE JUNY A LES 11H 
PRESENTEM VÍDEO I MANIFESTACIÓ VIRTUAL: 

“CLAM PER MEDI AMBIENT 5J” 
 

Roda de premsa telemàtica pel canal  
https://www.youtube.com/watch?v=Z2bx7LVlgP0&feature=youtu.be	

Video de la Convocatòria #Clampelmedi5J 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLo11GMXAzFq-nf3-MJMQEzqTvudPKIV5e 

 
#CLAMpelmedi5J  @ecologistesCAT  @pcrz9 

 
1. US PROPOSEM QUE A PARTIR DE D’AVUI 4J totes les entitats han de fer 3-

5 TUITS-PIULADES amb el hashtag i les nostres adreces de twiter amb les 
problemàtiques ambientals i vídeos. 
 

2. FEM AQUEST TARGETÓ “PDF” PER REENVIAR WATSAPP amb el hashtag 
#CLAMpelmedi5J per que tothom, entitats i persones facin les seves 
denuncies i problemàtiques ambientals. 
  

3. US DEMANEM QUE AVUI DIA 4J, FEU DIFUSIÓ A PARTIR DE LES 12H. 
com entitats pels vostres canals.  
 

4. EL COMUNICAT DE PREMSA ES DIFONDRÀ A LES 11,45h. per 
complementar la tasca dels periodistes en la roda de premsa, i també es pot 
reenviar pels vostres canals. 


