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n el transcurs dels darrers 30
anys, d’ençà de la construcció de
les centrals nuclears d’Ascó i de
Vandellòs, els catalans hem quedat supeditats al capital transnacional, en fer-nos dependents de les energies
fòssils i del risc biològic que suposa la nucleocràcia per a les generacions actuals i futures. El nou model de societat que suposa l’ecologisme, en aquesta albada del segle XXI, no
es pot permetre un nacionalisme alienant,
productivista i nuclear com el que ens han imposat en aquestes darreres dècades els tecnòcrates i els botiflers. El combat ecologista
–el més difícil mai no iniciat– suposa un compromís individual i col·lectiu a favor de la natura, les relacions humanes i els més desafavorits.
Enguany, durant el solstici d’estiu –i en
el marc del Dia del Sol (21 de juny)–, n’ha fet
25 que es van presentar a Barcelona les Bases per a una proposta d’un Pla Energètic
per Catalunya. No va ser fins l’any 2002 que
el Govern de la Generalitat de Catalunya va
realitzar la seva primera proposta de Pla de
l’Energia a Catalunya (en l’horitzó de l’any
2010), on es continua apostant per les energies fòssils i nuclear, tot iniciant massa tímidament la introducció de les energies renovables.
Tots els grups de l’ecologia política catalana li han ofert al govern actual de treballar
amb l’objectiu d’abandonar els combustibles fòssils i nuclears. I el primer pas és,
sens dubte, que Catalunya disposi d’un escenari energètic com el que es proposa en
aquestes pàgines.
La recent creació d’una Plataforma Catalana per un Futur Lliure de Nuclears
[PCPFLN] (www.energiasostenible.org), proposada a partir de la XVIII Conferència per un
Futur No Nuclear i Energèticament Sostenible (Barcelona, 26 d’abril de 2004), en presència del conseller de Medi Ambient, Salvador Milà, aposta per contribuir democràticament a aquest canvi essencial en la política
energètica. Mantenir les nuclears vol dir
perpetuar un sistema energètic centralitzat,
car, ineficient, perillós, vulnerable i brut que,
a més, també hipoteca el futur de les energies renovables, energies lliures que permeten la democratització del sistema energètic
que fins ara s’ha negat als catalans. La
PCPFLN ha proposat al nou Govern de la Generalitat que es comprometi a fer públiques
tot un seguit de dades, d’acord amb el dret a
la informació ambiental; que es comprometi
a crear una comissió d’informació electronuclear i una comissió negociadora del tancament definitiu de les nuclears.
Cal fer possible l’abandó del malson que
ens ha portat a ser dependents de les fonts
d’energia vinculades a la guerra i generadores de sistemes de domini sobre la natura i
els éssers vius. Obrir la porta a un sistema
energètic eficient, net i renovable també és
l’objectiu i el compromís d’Userda amb totes
les seves lectores i lectors ❁
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