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Davant el canvi climàtic: actua ja 

Nova convocatòria de desconnexió elèctrica 
 
 
 
 
 

 
Amb ocasió de la presentació de l'informe científic de les Nacions Unides sobre canvi climàtic durant la 
setmana del 12 al 17 de novembre a València, nombroses organitzacions ecologistes, sindicals, socials i 
ciutadanes de l'estat espanyol convoquen amb el lema: DAVANT EL CANVI CLIMÀTIC: ACTUA JA, 

 
una apagada per al dia 15 de novembre de 2007  

entre les 20:00 i les 20:05 hores del vespre. 
 
La convocatòria és oberta i consisteix en la desconnexió del consum elèctric en habitatges, centres de 
treball públics i privats i instal·lacions i equipaments públics durant cinc minuts. Des del Departament de 
Medi Ambient de CCOO de Catalunya, us convidem a sumar-vos a aquesta convocatòria, a totes aquelles 
persones i entitats que desitgin cridar l'atenció de la societat i de les institucions sobre la necessitat de 
prendre mesures urgents davant d'aquesta greu amenaça. 
 
COMFIA-CCOO del grup Banc Sabadell ha proposat al banc que s’adhereixi a aquesta inciativa. 
 
En aquests moments, ja hi estan donant suport les següents entitats i associacions d’arreu de l’Estat 
espanyol: 
 

• Ecologistes en Acció, Greenpeace, WWF/ADENA, Amigos de la Tierra, SEO/Birdlife, Movimiento 
Clima. 

 
• CC.OO., UGT, Confederación de STES. 

 
• Fundació Nova Cultura de l’Aigua, Paz Ahora, Coordinadora de ONG’s de Desarrollo, Entrepueblos, 

Fundación IPADE, Fundación Natura, Fundación Tierra, ACSUR, Asociación Permacultura, 
Mountain Wilderness, CECU, Justícia i Pau, Intermón-Oxfam, Fundación Ecología y Desarrollo, 
ADEGA, ADENEX, Acció Ecologista-AGRO, Coordinadora Ecologista d'Astúries, Organització 
Ecologista l’Escurçó (Tarragona), Fundació Terra, Verdegaia, Asociación Medioambiental La 
Cirigüeña de Morcín, Colectivo Ecologista de Avilés, Agrupación Colectivos Asturianos, Avall de 
Llanes, Green de Carreño, Grupu d'Ornitoloxia Mavea, Ereba, Ecologia y Patrimonio, Jóvenes 
Verdes, Liberación-Amauta, Pedalibre, Plataforma 2015 y más, Federación Regional de 
Asociaciones de Vecinos de Madrid, CGT de Madrid, Campaña ¿Quién Debe a Quién?, Globalízate, 
Plataforma Jarama Vivo, Plataforma Ciudadana contra la Refinería, Térmicas No-Aire Limpio, 
Plataforma Antitérmica de la Pereda (Mieres-Asturias), Intersindical Valenciana. 

 
I quantes persones, organitzacions i entitats que vulguin i desitgin incorporar-se a la convocatòria. 
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