
Actualitatewww.telegrafonl ine.ro
38 octombrie 2019

Jucării pentru noile generaţii
de adulți

Harley-Davidson pariază pe
motocicletele electrice menite să atragă
motocicliştii tineri preocupaţi de problemele
mediului şi să oprească declinul cifrelor din
vânzări. Harley livrează primele sale
motociclete „LiveWire” - cu preţul de 29.799
dolari - către dealeri, dar există puţine şanse
ca brandul vechi de 116 ani să atragă clienţi
tineri. Problema constă în principal în preţul
acestui produs „super-premium”. Bicicleta
costă aproape cât un Tesla Model 3 şi îşi
propune o piaţă care nu există cu adevărat,
cea a motocicliştilor tineri, „verzi” şi
înflăcăraţi. Harley nu a reuşit de ani buni să
îşi crească vânzările. Pe măsură ce clienţii
lor de bază îmbătrânesc, compania cu sediul

în Milwaukee constată că este dificil să-i
atragă pe noii clienţi. În 2018, Harley a
înregistrat cea mai puternică scădere a
vânzărilor în ultimii patru ani, urmând, ce l
mai probabil, ca acestea să fie din nou în
scădere în acest an.

Pe scurt.

Forțe unite la
organizarea celui
mai mare marș

pentru pădurile României.
Greenpeace, DeClic și Agent
Green au inițiat demersul
pentru București, dar sunt
așteptate grupuri din
întreaga țară să organizeze
și marșuri locale pentru a
atrage atenția asupra tăierilor
abuzive de păduri. Aproape
10.000 de persoane și-au
manifestat interesul iîn doar
3 zile de la primul anunț al
evenimentului. Ne dorim cel putin
100.000 de oameni în stradă în ziua
marșului. Marșul pentru Păduri va
avea loc pe 3 noiembrie și va începe
la ora 18:00, din Piața Universității,
București. “Pădurile României nu mai
au timp! Ultimele date din Inventarul
Forestier Național arată că tăierile
ilegale au loc într-un ritm fără
precedent. În urma lor rămân versanți
dezgoliți, inundații dezastruoase, zone
deșertificate, comunități divizate și
expuse fenomenelor climatice
extreme. Cerem modernizarea
imediată a Sistemului automat de
Urmărire a Materialelor Lemnoase
(SUMAL) și protecția strictă a

pădurilor seculare din România!”,
anunță organizatorii. Iată lista de
revendicări: ● Spunem STOP tăierilor
ilegale! Ieșim în stradă pentru a cere
Ministerului Apelor și Pădurilor să
modernizeze urgent baza de date
SUMAL și aplicația Inspectorul
Pădrurii ● Vrem protecția strictă, reală
a pădurilor seculare și a biodiversității
pe care o găzduiesc ● Cerem demisia
ministrului Apelor și Pădurilor, Ioan
Deneș.

“Nu mai avem nicio așteptare de
la autoritățile actuale. Au trecut patru
ani de la ultimul nostru marș pentru
păduri. Când ne-am unit vocile în
2015, am reușit să obținem măsuri

legislative prin care am oprit
camioane cu lemn ilegal, s-
au înființat Gărzile
Forestiere, s-a impus
operaționalizarea Radarului
Pădurilor, am investigat și
expus cazuri cu tăieri ilegale
în păduri virgine și parcuri
naționale, forțând autoritățile
să protejeze măcar ceva. Dar
Guvernul refuză să rezolve
problemele sistemice de la
nivel național. Avem peste 40
de procese cu statul pentru
distrugerea deliberată a

ariilor protejate și plângeri depuse la
Comisia Europeană pentru
distrugerea acestora și pentru tăierile
ilegale”, a spus Gabriel Păun,
președintele Agent Green.  
Traseul Marșului pentru Păduri  este,
în capitală, Piața Universității - Piața
Kogălniceanu - Ministerul Apelor și
Pădurilor.

Vii alături de noi să apărăm
pădurile României? Dacă nu poți fi
prezent în București, organizează un
marș sau un protest pentru păduri în
localitatea ta și trimite-ne un link. Vom
fi bucuroși să îl promovăm și noi,
transmit inițiatorii marșului pentru
pădurile României.

Marșul pentru păduri - 3 noiembrie 2019

Vii alături de noi să
apărăm pădurile României?


