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“Unha soa Terra, unha soa Galicia” 
Declaración institucional de Viratec no Día Mundial do Medio Ambiente 
de 2022 
 
 
O vindeiro domingo 5 de xuño celebraremos o Día Mundial do Medio Ambiente. Cumprirase medio 
século de vida das voces que en 1972 celebraron por primeira vez unha cita chamada a activar a 
conciencia ambiental da sociedade. O lema que compartiremos será o mesmo cincuenta anos 
despois: “Unha soa Terra”. 
 
É o momento de lembrar que a nosa casa, o planeta, é único. Non existe un reposto. Non hai outro 
igual. 
 
Galicia tamén é única, cun patrimonio natural que é a súa sinal de identidade. Debemos coidar 
dela e traballar co propósito de achegar coñecemento, talento e experiencia para construír agora 
un futuro consciente da sostibilidade como modelo de desenvolvemento. 
 
Desde Viratec, o Clúster Galego de Solucións Ambientais e Economía Circular, estamos 
orgullosos de representar a un importante número de empresas, centros tecnolóxicos, 
universidades e organismos cuxo traballo está en sintonía co reto de avanzar perante os desafíos 
climáticos, sociais e as boas prácticas en materia de gobernanza. 
 
Sentir o desexo de cambiar as cousas é importante, pero tamén o é lembrar que Galicia traballa 
desde hai tempo para alcanzar o progreso de maneira sostible. A cadea de valor do medio 
ambiente acolle a máis de 2.600 empresas galegas que, directa ou indirectamente, traballan en 
sostibilidade. Algunhas son grandes, con presenza en diferentes países, outras son pequenas e 
medianas empresas, ademais dun bo número de investigadores e emprendedores. Segundo datos  
pre-covid, o noso sector factura ao redor de 1.150 millóns de euros anuais, o que supón o 1,8 do 
PIB galego do ano 2019. 
 
En pouco menos dun ano e medio, a nosa entidade sumou máis de 60 adhesións con 
representación de múltiples áreas de coñecemento vinculadas á economía circular. O compromiso 
inquebrantable dos nosos asociados énchenos de forza para traballar con altura de miras, con 
rumbo ao liderado ambiental que necesita o mundo que vivimos. 
 
Galicia ten moito que contar no avance da sostibilidade e a economía circular a nivel nacional e 
internacional. As nosas empresas, universidades, centros tecnolóxicos e organizacións teñen 
unha gran capacidade para achegar solucións que faciliten unha transición ecolóxica áxil, 
intelixente e efectiva. Confiamos no poder das alianzas para reescribir as regras en prol da 
economía circular, o que nos fai fortes para tender pontes de coñecemento, traballo e innovación 
con aqueles que dan pasos firmes para contribuír aos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible. 
 
Estamos convencidos de que a economía circular e a sostibilidade abrirán un fértil xacemento de 
emprego, favorecerá a competitividade e mitigará os efectos do cambio climático. Viratec defende 
a transversalidade do desenvolvemento sostible e consideramos que tanto o diálogo como a 
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creación de alianzas impulsarán o noso liderado en tecnoloxías ambientais, no aproveitamento 
racional dos recursos e no fortalecemento da transferencia de coñecemento como bandeira. 
 
O Clúster Viratec apoia decididamente a celebración deste Día Mundial do Medio Ambiente, 
facendo un chamamento ao compromiso da sociedade galega coa transición ecolóxica. 
Manifestamos o noso respaldo a aquelas políticas aliñadas cos Obxectivos de Desenvolvemento 
Sostible, favorecendo un ecosistema de cooperación público-privada que permita incrementar a 
capacidade tecnolóxica, de innovación e a competitividade das empresas e centros de 
coñecemento que achegan solucións ambientais. Asumimos o papel de ser axentes do cambio, 
aglutinando esforzos para posicionar ao noso sector no lugar que se merece: ser un referente. 
 
Lembremos que somos unha soa Terra. Galicia camiña decidida cara ao desenvolvemento 
sostible, comprendendo o valor da natureza e a necesidade de que estea presente na toma de 
decisións. 
 


