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Protegir la natura és protegir la nostra salut
Carles Castell, doctor en ecologia, expert en conservació d’espais 
naturals i membre de la Taula Salut i Natura

Polítiques de conservació i protecció del medi natural 
a Catalunya. D’on venim i a on anem? 
Josep Maria Mallarach, membre de les Comissions d’Àrees 
Protegides i de Polítiques Ambientals de la UICN

El treball en xarxa per passar a l’acció 
Cristina Sànchez, delegada de SEO Catalunya i tresorera de la 
junta de la XCN

          Modera el debat: Pilar Sampietro.  Periodista

Encara no es tenen tots els detalls sobre l’origen de la pandè-
mia provocada pel coronavrius, però des de l’OMS, el Fòrum 
Mundial o la comunitat científica, sí que s’ha establert una 
relació entre exposició als virus d’origen animal i explota-
ció ambiental insostenible. Deteriorant els ecosistemes, de-
teriorem els principals fonaments de les nostres economies, 
societats, salut i qualitat de vida a tot el món.

És moment de decidir si seguim considerant la conservació 
de la natura com un luxe o bé la millor inversió 
possible. 

Tenim davant nostre el repte de posar llum i marcar el pas 
cap a una nova normalitat emmarcada en la transició socio-
ecològica. Contribuir a passar de la paraula a l’acció real vers 
el canvi, requerirà organització social i política. La crisi, per 
si sola, no implicarà el canvi. 

Caldrà treballar perquè la vida, en totes les seves dimen-
sions, passi per davant dels indicadors de creixement econò-
mic. La justícia social i la responsabilitat col·lectiva són el 
camí a seguir en moments d’emergència global.

Webinar realitzat a través de Zoom

Cal inscripció prèvia a través del 

Dies previs enviarem l’enllaç per connectar-se

+ info:  info@xcn.cat - 938866135

Dimarts 19 de maig 

DE 18 A 19 H

Sessió de debat en línia

formulari en línia

Emergència ecològica

i COVID-19

Organitza

https://forms.gle/DqaTn62MhdusPxUY9
https://forms.gle/iKd83QFpooaUAmgQ7

