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Algunes persones sòcies o simpatitzants de GreenPeace, o 
altres grups d’interès que ens considerem afectats per la 
manera de procedir d’aquesta ONG pel que al respecte a la 
diversitat, volem fer arribar a la direcció de l’organització 
unes reflexions alhora que considerem que tota entitat, al 
marge de la seva no lucrativitat o dels seus objectius nobles, 
ha de gestionar la responsabilitat de la qual és dipositària 
davant la societat on opera.  

És per això que suggerim que la reflexió que Greenpeace 
hauria d’iniciar en referència als seus valors es faci de 

manera dialogada amb aquelles organitzacions representatives, o especialitzades, o 
amb grups de socis, que puguin ajudar a comprendre quins són els impactes 
col·laterals que tenen les seves accions i com poden integrar un criteri de major 
respecte i sensibilitat. 

Dit d’una altra manera, allò que demanem a les empreses respecte el seus 
impactes ambientals, també s’ho ha d’aplicar Greenpeace pel que fa als seus 
impactes socials i culturals.  

Aquesta inquietud que expressem ve de lluny tot i que ha catalitzat a partir dels 
fets succeïts fa uns dies. Dilluns 3 de novembre es produïa un acte important a 
Barcelona: començava la conferència sobre el clima, amb caràcter previ a la que 
tindrà lloc a Copenhaguen. I GreenPeace ha volgut aprofitar-ho per a fer una 
acció de sensibilització dels caps d’estat penjant tres pancartes a la Sagrada 
Família, dues en anglès i una en castellà, evidenciant la flagrant incoherència que 
suposa parlar de biodiversitat i no respectar les identitats i les 
llengües. Com pot Greenpeace actuar sempre amb tal incoherència? I en aquesta 
ocasió en un lloc com la Sagrada Família, l’arquitecte de la qual, Antoni Gaudí, ja 
vell, va ser apallissat per la policia per parlar en català. 

Dieu des de la direcció: "aquí el que importa és el missatge". Si ho haguessin 
penjat menors d'edat també? Si la lona fos de PVC també? Si per entrar 
haguessin hagut de fer una acció violenta també? No tot s’hi val! I les 
organitzacions socials estan cridades a la coherència. 
 
Hi afegiu: "no s'entendria". De debò que “Salveu el clima”, al costat de “Save the 
climate”, no s'entendria arreu a més de donar un missatge de respecte a la 
diversitat? 
 
Us excuseu: "els socis no catalans no entendrien que es fes en català". Doncs ara sí 
que anem malament. Greenpeace: si no ets part de la solució potser ets part del 
problema. Si algú s'ha d’enfadar per fer alguna cosa en català a Catalunya potser 
sobra en aquesta organització. Els valors de respecte no tenen diferència 
sobre si són ambientals, culturals o socials, i s'han d'aplicar en les 
maneres de fer encara que el focus de l'organització se centri només en 
matèries ambientals. 
 



Aporteu una resposta institucional: “Tenim una delegació a Barcelona on es parla 
català...”. Però sona molt malament això que "ja ens deixeu parlar en català a 
casa". La llengua no només serveix per parlar i comunicar-se, també simbolitza 
coses. I mostrar-la és una manera d'augmentar el missatge de la diversitat i el 
respecte. Si s'entén perfectament el missatge no puc comprendre per què no 
utilitzar la pròpia del lloc on es fa l'acció. Les ONG es deuen a la coherència. També 
parlem de biodiversitat. 
 
Però és que la discriminació és més que evident. Només heu de mirar la revista o el 
web. Compareu-los amb el que fa GreenPeace a la resta del món i 
pregunteu-vos per què actua diferent: a Canadà, a Bèlgica, a Finlàndia, 
a Suïssa... només entrar al web us demanen que trieu llengua. Són països que 
tenen un respecte entre comunitats. I si mireu la resta de països veureu que 
llengües amb menys habitants que la catalana compten amb versió: noruec, danès, 
finès, suec... No us fa pensar? 
 

 
 

 
I finalment: ¿però és que no treballem, 
des de l'opció ambiental, per uns valors 
de justícia i diversitat? Com podem 
demanar a les empreses que siguin coherents 
si cada organització només defensa la seva 
parcel·la i no una responsabilitat social plena? 
 
Podem ser tots ecologistes, però se suposa 
que primer de tot defensem el respecte, la 
democràcia, el dret a existir, el dret a 
decidir… Compte que no fem de la 
democràcia dos llops i una ovella votant al 
costat del foc què soparan avui: la llibertat és 
l’ovella impugnant el resultat.  

El dilema sobre si hem de defensar la 
llibertat, la igualtat, el clima, o la 
diversitat no és vàlid. Perquè no 
són excloents. És més, s’ha de 
defensar tot junt: com puc 
defensar l’Amazònia i no 
parlar de dret de les 
comunitats a viure-hi? 

Us preguem amb la millor 
voluntat d’entesa que eviteu el 
discurs que hem de ser ciutadans 
del món, ja que és curiós que 
això de ser ciutadans del món 
només es faci servir per defensar 
l’espanyol. Potser els canadencs, 
suïssos, finesos, belgues, no són 
ciutadans del món i senzillament 

La	  tria	  no	  és	  neutra.	  A	  quina	  banda	  està	  Greenpeace?	  	  
	  
Els	  intents	  per	  a	  fer	  desaparèixer	  la	  llengua	  catalana	  ha	  estat	  
una	  constant	  en	  els	  darrers	  segles	  per	  part	  de	  diverses	  
organitzacions	  espanyoles,	  i	  especialment	  partits	  polítics	  i	  el	  
propi	  estat.	  Després	  de	  Franco	  semblava	  que	  la	  societat	  
espanyola	  podia	  mostrar	  una	  sensibilitat	  diferent,	  però	  els	  
creadors	  d’opinió	  han	  escampat	  passions	  i	  odis.	  
	  
Lamentablement	  algunes	  ONG	  han	  mirat	  cap	  a	  una	  altra	  banda	  
i	  no	  han	  integrat	  un	  criteri	  de	  respecte,	  sumant-‐se	  a	  la	  
discriminació	  i	  fent	  veure	  que	  aquest	  era	  l’estatus	  natural	  de	  
les	  llengües	  no	  castellanes	  a	  l’estat	  espanyol.	  	  
	  
	  

Dins	  de	  Canadà	  (majoritàriament	  de	  llengua	  anglesa)	  hi	  ha	  el	  
Quebeq	  (de	  llengua	  francesa).	  Greenpeace	  demana	  escollir	  
llengua	  quan	  entrem	  al	  seu	  web	  canadenc,	  igual	  que	  fa	  
arreu	  del	  món	  on	  hi	  ha	  estats	  amb	  diversitat	  lingüística	  
excepte	  a	  l’estat	  espanyol.	  

Volem	  estar	  en	  aquest	  llistat	  de	  males	  pràctiques?	  
Ø Tenemos	   una	   delegación	   en	   Barcelona	   donde	   pueden	  

hablar	   catalán	   (y	   hasta	   les	   permitimos	   que	   hagan	  
adhesivos	  en	  esa	  lengua).	  Greenpeace	  

	  



són uns provincians que es dediquen a parlar en la seva llengua quan hi ha tantes 
coses més importants a fer! 
 
Al bloc de Greenpeace s’ha produït una allau de queixes, moltes per part de socis 
de la pròpia organització i algunes persones ja han decidit donar-se’n de baixa.  
 
Demanem a Greenpeace internacional que NO se sotmeti als criteris del món de la 
política i permeti que les nacions que no disposen d’estat propi puguin organitzar-
se, si és la seva voluntat, com un territori més: Greenpeace-Catalunya! Si volem 
ser independents dels governs, per què seguim sempre la seva organització, i més 
en un món global? 
 
Demanem a Greenpeace-Espanya que comprengui que la seva manera de procedir 
destil·la un nacionalisme espanyol ranci i impropi d’una organització social i 
ambientalista. Per això, caldria que revisés certs valors de l’organització i que 
introduís immediatament la tria lingüística a l’inici del web. Si critiquem les 
empreses que no es mostren responsables socialment, per què Greenpeace no 
intenta ser exemplar en la seva responsabilitat davant la societat? 
 
 
 

 

 

 

 

 


