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Osona, la comarca més
contaminada per l'ozó, s'adhereix a
la mobilització pel clima
La plataforma Osona Respira ha organitzat una joranada a la plaça Major de Vic
on hi han participat diverses entitats | Cada estiu se superen els llindars d'alerta
per contaminació d'ozó a la comarca | La majoria d'escoles també han organitzat
activitats per conscienciar a les famílies

Un moment de la lectura del manifest d'Osona Respira, divendres a la tarda a la plaça Major de Vic | Sara
Blázquez

Osona és un dels indrets més contaminats d'Europa per l'ozó, juntament amb una zona de l'Est
europeu propera a la mediterrània, a Bulgària, i la vall del Po, a Itàlia. Les peculiaritats geogràfiques
de la comarca fan que els òxids de nitrogen que s'emeten a l'àrea metropolitana de Barcelona,
causats pel trànsit i la indústria, es concentrin a la comarca. Es tracta d'un contaminant fruit d'una
reacció química. Els òxids reaccionen amb la llum solar i acaben generant partícules d'ozó (O3). La
marinada fa desplaçar-lo fins que arriba a la plana de Vic.
Durant els mesos d'estiu ja és habitual que se superin diverses vegades els llindars d'informació i
d'alerta per contaminació d'ozó i es calcula que la meitat dels episodis a Catalunya tenen lloc a la
plana de Vic. Per això, desenes de veïns preocupats s'han organitzat a la plataforma Osona
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Respira per lluitar contra la contaminació atmosfèrica i a favor de la qualitat de l'aire i la qualitat de
vida.

Una activista d'Osona Respira llegeix el manifest de la plataforma a favor de la qualitat de l'aire i de la vida
Foto: Sara Blázquez

Aquest divendres s'han adherit a la mobilització mundial pel clima i han organitzat una jornada de
quatre hores a la plaça Major de Vic on s'han recollit adhesions, s'ha denunciat la situació a la
comarca i s'ha emplaçat a lluitar per redreçar la situació i «no tolerar que tot sigui irreversible», a
empènyer les institucions i els poders públics que «han tingut massa temps per prendre
mesures i no ho han fet».
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Els Gegants del Carrer de la Riera de Vic han participat a la jornada amb mascaretes Foto: Sara Blázquez

Durant tota la tarda hi ha hagut activitats infantils, actuacions musicals i de dansa, una batucada i
la participació de diverses entitats de la cultura popular, com els Sagals d'Osona o els Geganters
del Carrer de la Riera. Tots ells han actuat amb mascareta per denunciar la situació de
contaminació atmosfèrica i adherir-se a la mobilització pel clima. Durant tot el dia, diverses escoles
també han fet activitats amb motiu de la Setmana Global d'Acció pel Clima, com l'escola de la
Guixa, el col·legi Sant Miquel o el Vic Centre.
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Els alumnes de l'escola de la Guixa han llegit un manifest, han fet un minut de silenci i han cantat Bella Ciao
Foto: Osona Respira
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Els Sagals d'Osona han fet un pilar amb mascaretes Foto: Steve Cedar
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