CRÍTIC llança una nova secció per explicar
l’emergència climàtica a Catalunya
Reforçarem la cobertura amb reportatges a fons sobre
l'emergència climàtica i, en concret, posarem el focus al nostre
país
Sergi Picazo

Arribem tard. El canvi climàtic s’ha convertit en una de les amenaces mundials principals. L’objectiu
dels 2 graus aprovat a París és, segons argumenta Naomi Klein al llibre ‘Això ho canvia tot. El
capitalisme vs. el clima’, “senzillament impossible”. Tot i això, som aquí. Per això, des de CRÍTIC
hem cregut imprescindible inaugurar un espai a la web que agrupi tota la cobertura informativa que
hem fet i continuarem fent sobre l’emergència climàtica que pateix el planeta i, en concret, posant el
focus en què està passant a Catalunya. A partir d’aquest setembre, encetem una nova secció sota el
títol de ‘Clima‘ per reunir tots els continguts que publiquem sobre un dels problemes més
importants del segle XXI i donar-hi la visibilitat que es mereixen. Explicar l’emergència climàtica no
pot ser flor d’un dia aprofitant l’excusa de la Vaga Climàtica del 27 de setembre com faran la
majoria dels mitjans de comunicació: el més important és seguir explicant-ho l’endemà.
A CRÍTIC no ens hem quedat de braços plegats mentre el planeta s’escalfava… i ja fa temps que hem
anat fent informes i reportatges sobre el canvi climàtic, la pujada de temperatures, l’increment del
nivell del mar, la desaparició de les glaceres o la contaminació atmosfèrica, les responsabilitats
governamentals de tot plegat i… de les seves conseqüències com els refugiats ambientals, l’extinció
d’espècies, els problemes per a l’agricultura (per exemple, a Catalunya, la reducció en la producció
de vi al Penedès) i les noves malalties que vindran pel canvi de temperatures. Un dels textos més
llegits amb relació al clima ha estat, i continua sent, aquest informe elaborat pels periodistes Pep
Cabayol i Siscu Baiges, membres de SiCom (Solidaritat i Comunicació): “Alerta climàtica: quins
perills ambientals afronta la Catalunya del 2040?“. Però també volem parlar d’allò que ens és proper
i immediat, d’allò que, com a consumidors, podem canviar de manera immediata com són la
planificació de les nostres vacances.
El nostre periodisme vol contribuir, humilment i entre moltes altres organitzacions ecologistes que
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ja ho estan fent des de fa dècades, a crear una comunitat ecològica ‘crítica’ a Catalunya, i
confiem que els nostres subscriptors/es ens aportin dades, informacions a seguir i propostes de
reportatges i d’accions sobre l’emergència climàtica a casa nostra.
La nova secció ‘Clima’, que tindrà una portada pròpia, incorporarà reportatges, entrevistes i articles
d’opinió seguint la filosofia de CRÍTIC basada en el periodisme lent, la reflexió, la profunditat, les
dades i el rigor. Sempre, però, amb esperit crític i posant el focus sobre els responsables
polítics i econòmics més poderosos, sense oblidar destapar el que fan a l’ombra i sense cap focus
mediàtic els seus ‘lobbies’ i grups de pressió. Gairebé tots els partits polítics i les grans empreses
asseguren que estan conscienciats per les qüestions ambientals: tot i això, estan realment lluitant
contra el canvi climàtic i per un planeta sostenible?
Com deien els nostres companys del portal ‘Climàtica‘, engegat per la revista ‘La Marea’ fa alguns
mesos i que comptarà amb el suport i les simpaties de CRÍTIC, som davant del “major tema
periodístic de la història”. Expliquem-ho, doncs, amb sentit crític.
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