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Com podem fer per a que els polítics i els
legisladors rebin les preocupacions d'una
part de la ciutadania i adoptin propostes a
favor del medi ambient?

 Mitjançant el lobby ambiental



Fer lobby es defineix normalment com l'intent
d'influenciar una legislació o política. 

Consisteix en influenciar directament als 
legisladors mitjançant diferents formes de 
comunicació i campanyes que informen o donen 
suport a la creació d'una determinada política.

QUÈ ÉS EL LOBBY?



A la UE els lobbies estan regulats a través d'un 
registre públic creat al 2008 per tal d'incrementar 
la transparència del seu funcionament.

Empreses petrolieres, indústria alimentària, 
farmacèutiques, etc.

QUANTS LOBBISTES HI HA?



Tots els grups industrials en què el destí del seu 
negoci pugui ser regulat pel legislatiu, inverteixen 
grans quantitats de diners i de recursos per 
contractar experts lobbistes amb veritables exèrcits 
d'experts en matèria legal, que de manera directa o 
indirecta tracten d'influenciar.

QUANTS LOBBISTES HI HA?



ELS PODERS A LA UNIÓ EUROPEA
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EL PARLAMENT EUROPEU

Està format per 751 parlamentaris que representen 
als 500 milions de ciutadans de la UE. 

ELS PODERS A LA UNIÓ EUROPEA

Els diputats al Parlament 
Europeu són elegits una 
vegada cada cinc anys pels 
votants dels 28 països.



Eurodiputats catalans:

Ernest Urtasun Grup dels Verds/Aliança Lliure Europea (ICV)

Josep-Maria Terricabras Grup dels Verds/Aliança Lliure Europea (ERC)

Jordi Solé Grup dels Verds/Aliança Lliure Europea (ERC)  

Javi López Grup de l'Aliança Progressista de Socialistes (PSC)

Ramon Tremosa Grup de l'Aliança dels Demòcrates i Liberals per Europa per 

Europa (PDeCat)

Francesc Gambús ex Unió Democràtica (UD), ara independent

Santiago Fisas Grup del Partit Popular Europeu (PP)

Javier Nart Grup de l'Aliança dels Demòcrates i Liberals per Europa (Ciudadanos)

María Teresa Giménez Grup de l'Aliança dels Demòcrates i Liberals per 

Europa per Europa (ex UPyD) 

ELS PODERS A LA UNIÓ EUROPEA



Hem de fer molt de soroll!

Organitzar activitats lúdiques i d'incidència política, 
mostrar la nostra expertesa, assistir i organitzar 
reunions d'alt nivell, preparar informes, al·legacions 
i recomanacions de vot, redactar nombrosos articles i 
comunicats de premsa, etc.  

COM PODEM INFLUENCIAR LES 
ONG ECOLOGISTES?



CLAU 1: Per arribar a fer incidència política és 
essencial desenvolupar una bona estratègia i 
campanya de comunicació.

CLAU 2: S'ha de dominar molt bé el tema en qüestió i 
conèixer a qui ens dirigim i com estan composats els 
diferents poders en qüestió.  

COM PODEM INFLUENCIAR LES 
ONG ECOLOGISTES?



És essencial:

• Un bon lema i argumentaris
• Establir una sèrie d’objectius prioritaris
• Conèixer com funcionen els cicles de negociació i

saber en quin moment es pot influenciar
• Un calendari amb el pla d’acció
• Una xarxa d'entitats ben coordinades
• Una bona difusió
• Transferència d'informació i col.laboració

ESTRATÈGIA D'UNA CAMPANYA



• Com a conseqüència de dècades de polítiques 
pesqueres inadequades que han estat incapaces de 
revertir: 

→ sobreexplotació pesquera

→ sobrecapacitat de les flotes

→ dependència a les subvencions

CAMPANYA COALICIÓ OCEAN2012



• Més de 170 entitats treballant conjuntament.

• Liderada per 5 ONGs amb coordinadors experts en 
cada Estat.

• Objectiu de transformar la política europea per 
aturar la sobrepesca, acabar amb les pràctiques 
pesqueres destructives i garantir un ús just i 
equitatiu dels recursos pesquers.

CAMPANYA COALICIÓ OCEAN2012



Exemple de calendari reforma de la PPC (OCEAN2012):

• Oct 3 EU Parliament Fisheries Committee meeting, Brussels
• Oct 7-10  EU Parliament Plenary Session, Strasbourg
• Oct 14  EU Parliament Fisheries Committee meeting, Brussels
• Oct 17-18  Fisheries Council, Luxembourg
• Oct 21-24  EU Parliament Plenary Session with anticipated 

vote on the EMFF on October 23rd, Strasbourg
• Oct 25  DG Mare meeting on the implementation of the new 

CFP, Brussels
• Nov 18-19  Fisheries Council, Brussels
• Nov 27-28  EU Parliament Fisheries Committee meeting, 

Brussels 
• Dec 16-17  Fisheries Council, Brussels
• Dec 16-17  EU Parliament Fisheries Committee meeting, 

Brussels

CAMPANYA COALICIÓ OCEAN2012
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• RESULTAT: Gran part de les nostres demandes 
estan actualment incorporades al dret de l'Unió
Europea a través de la Política Pesquera Comú, que 
obliga, entre d'altres: 

→ Acabar amb la sobrepesca al 2020.

→ Distribuir l'accés als recursos en base a criteris 
ambientals i socials.

CAMPANYA COALICIÓ OCEAN2012



PERÒ NO SEMPRE ÉS 
POSSIBLE 

PLANIFICAR-HO TOT!!!



• Al 2015 un informe científic alertava de l'estat de
conservació crític de les poblacions de corall
vermell.

• A l'abril de 2017 la Generalitat va establir una
veda de 10 anys a l'extracció del corall vermell.

• Al 2018 el Govern central va atorgar 12 llicències
en aigües exteriors (Cap de Begur a Arenys de
Mar).

CAMPANYA CORALL VERMELL
#SOSCorallVermell - #SOSCoralRojo



Algunes de les accions:
• Redacció d'una carta oberta per Salvar el corall vermell.
• Creació d'una web per difondre el problema

www.protegerelcoralrojo.wordpress.com 
• Recollida de més de suports (>80). 

CAMPANYA CORALL VERMELL
#SOSCorallVermell - #SOSCoralRojo

• Preguntes parlamentàries a la CE.
• Gran suport de la societat civil, però 

també d'Ajuntaments, Generalitat, 
Fiscalia de Medi Ambient, etc.

• Gran cobertura mediàtica (premsa 
escrita, TV i ràdios).



• Al maig de 2018 Ecologistes en Acció va rebre la 
memòria tècnica d'un projecte que permetria la 
construcció d'uns 265 habitatges i 3 nous hotels a 
la cala d'Aiguafreda. 

• Una zona majoritàriament verge de la costa de 
Begur.

• Immediatament ens varem mobilitzar a múltiples 
nivells.

SALVEM LA CALA D'AIGUAFREDA 
#SOSAiguafreda - #SOSCostaBrava



Algunes de les accions:
• Crear www.salvemaiguafreda.com i 

comptes a Tuiter i Facebook 
(@SOSAiguafreda) per difondre la 
problemàtica.

• Fer diversos mapes cartogràfics i 
materials de difusió (vídeos, flyers, 
etc).

• Contractar un advocat per preparar 
les al·legacions.

• Iniciar mitjançant Goteo un projecte 
de recaptació de fons.

SALVEM LA CALA D'AIGUAFREDA 
#SOSAiguafreda - #SOSCostaBrava



Algunes de les accions:
• Hem mantingut algunes reunions i parlaments 

importants. 
• Hem redactat múltiples notes de premsa.
• Hem tingut una cobertura mediàtica en almenys 

70 mitjans de comunicació diferents (AFP, 
France2, mitjans alemanys, etc).

• I sobretot... Sentim el suport de molta gent!! 

SALVEM LA CALA D'AIGUAFREDA 
#SOSAiguafreda - #SOSCostaBrava



GUANYAREM 
ALGUNES D'AQUESTES 

BATALLES?



Moltes gràcies!

Lydia Chaparro
Consultora ambiental 
Fundació ENT - www.ent.cat

@Lydia_ChE


