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Osona Respira convoca a participar
amb mascareta per reivindicar un
aire net en la vaga mundial pel clima
La nova plataforma de lluita per un aire net convida a les escoles a organitzar
actes durant el matí de divendres amb motiu de la vaga mundial pel clima | A la
tarda del mateix divendres convoquen una concentració a la plaça Major de Vic

Assemblea constitutiva d'Osona Respira, el 17 de setembre passat a Vic | Twitter Osona Respira

La nova plataforma de lluita per un aire net Osona Respira (https://twitter.com/osonarespira)
convoca per aquest divendres 27 de setembre diverses accions a la comarca. En concret, en el
marc de la Setmana pel Clima, s'ha convidat a les AMPA, AFA i centres educatius de la comarca
a adherir-se i fer possible una acció reivindicativa, demanant un aire net. La data escollida
coincideix amb la de la vaga mundial pel clima, dia de reivindicació i protesta mediambiental arreu
del planeta.
Osona Respira proposa que tothom surti al pati o, millor, a l'exterior de l'escola, a qualsevol hora
dins l'horari escolar. Tothom amb una mascareta feta de paper amb el missatge que cadascú trïi.
Des de la plataforma es proposen missatges tipus «No volem més ozó troposfèric», «Volem un
aire NET» o «Deixeu-nos respirar. També es demana que es facin una foto i la comparteixin a
les xarxes socials.
Osona Respira anuncia que ja ha rebut resposta de diverses escoles que organitzaran actes, i
destaquen, per exemple, la de la Guixa, que farà una concentració a les tres de la tarda al pla del
Maset, el parc de davant de l'escola, on tothom portarà màscares.
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Acció reinvidicativa a la tarda a la plaça Major de Vic
En el mateix marc de la vaga mundial ple clima, Osona Respira convoca per aquest divendres 27
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a la tarda una concentració de protesta a la plaça Major de Vic. La concentració es perllongarà durant
quatres hores, de les 6 de la tarda a les 10 del vespre, i es convida a tothom a passar-hi en algun
moment durant aquesta llarga estona.
Des d'Osona Respira es recorda en un comunicat que « estem en una situació crítica a tot el món i,
especialment, a casa nostra, a Osona, que és la zona més contaminada per ozó (O3) de
Catalunya i de tot l'Estat, i una de les tres més contaminades d'Europa». També es convida a la
població a protestar contra altres tipus de contaminació, com la de l'aigua a causa de l'excés de
nitrats.
Es demana que es participi a la concentració, a poder ser, amb una màscara o un mocador al nas.
Durant tota l'acció qui vulgui també podrà firmar i adherir-se a la plataforma.
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Una nova plataforma que agrupa entitats i particulars preocupats per la contaminació
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La nova plataforma Osona Respira es va constituir formalment en una trobada, el 17 de
setembre passat, al centre cívic Can Pau Raba de Vic. Abans el 29 de juliol s'havia fet una
primera assemblea al local de l'Associació de Veïns del Sucre, també a Vic. En formen part
diverses entitats i particulars preocupades per l'emergència climàtica i, més concretament, la
contaminació per ozó que pateix de forma especial la comarca d'Osona, en bona part a causa de la
falta de mesures preventives a l'àrea metropolitana de Barcelona.
Osona Respira neix, segons explicaven en la convocatòria de la trobada constitutiva, amb la
voluntat de fer conscienciació, ja que consideren que l'administració «ens informa de manera
deficient sobre un aspecte que creiem que hauria de tractar-se com a prioritari i que representa
un perill important per la nostra salut». En una segona fase pretenen liderar iniciatives i aportar
solucions.
Tot plegat, segons continuen dient, a partir de «la mobilització des de baix». També demanaran la
implicació dels ajuntaments, forçant mesures decidides i urgents a les àrees més contaminants de
Catalunya, « que al final son les causants dels gasos que per singularitats del territori,
produeixen els efectes nocius a les nostres comarques».
Diversos estudis científics avalen que la contaminació produïda, entre altres, pels vehicles a l'àrea
metropolitana de Barcelona acaba tenint traducció en forma de l'ozó contaminant en una comarca
com la d'Osona que per les circumstàncies orogràfiques de la mateixa, resulta especialment
afectada. Des d'Osona Respira també es marquen com a objectiu fer divulgació d'aquest tipus
d'estudis amb aval científic.
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