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El canvi energètic no arriba

Ecocronologia

l nou Govern de Catalunya, el govern del "canvi",
continua sense fer cap acció concreta que pugui ser
qualificada com un canvi real en les polítiques per
empènyer les energies lliures, netes i renovables. De fet,
encara incompleix la disposició addicional del Decret
regulador de l’energia eòlica, que donava un termini de sis
mesos per regular les instal·lacions eòliques de potència
inferior a 5 MW. Han passat sis mesos des que
l’Administració Maragall va començar a governar i ja portem
dos anys de retard en la regulació dels projectes eòlics de
potència menor als 5 MW. Tota una veritable discriminació
política i administrativa envers les instal·lacions eòliques,
que són les més escaients per implicar la ciutadania i els
municipis en la seva propietat, per crear cooperatives
eòliques i per fomentar la participació ciutadana en la
propietat dels sistemes de generació eòlics.
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1976 D març

Mentrestant, el nou govern s’ha entestat a fer un nou
pla energètic per a Catalunya, perquè sembla que el pla
d’energia que va fer l’anterior govern no és del seu grat.
El més dramàtic de tot plegat és que amb la situació
actual de liberalització dels mercats de l’energia, voler fer
plans energètics no serveix per a res, perquè els sistemes
energètics han deixat d’estar regulats. Avui en dia, fer
política energètica des dels governs no passa per elaborar
plans d’energia sinó per crear marcs polítics,
administratius, financers i fiscals que empenyin
sinèrgicament a favor de la creació i el reforçament del
mercat de les energies renovables. Les tecnologies hi són,
els actors també.
Només manca una clara i decidida voluntat política
dels governs estatals, nacionals i locals. Per quan, doncs,
el canvi energètic?

El Departament de Biologia del
Col·legi Universitari de Girona fa
públic un comunicat advertint del
perill de repoblar amb eucaliptus.

1976 D 23 d’abril
Publicació del llibre Natura, ús o
abús: el llibre blanc de la gestió de
la natura als Països Catalans,
coordinat per Ramon Folch i Guillèn.

1976 D 11 de juny
Acte fundacional, als locals del
Centre Excursionista de Catalunya,
de la Lliga per la Defensa del
Patrimoni Natural (Depana).

1976 D 20 de juny
Catedràtics i professors de la
Universitat de Barcelona difonen el
Manifest dels Eucaliptus.

1976 D 7 d'agost
3.000 persones es manifesten a
Torroella de Montgrí cridant «Salvem
el Ter», «Peixos sí, merda no».
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1976 D novembre

La foto és feta a la seu del Col·legi de Periodistes, el
22 de juny passat, en què es va presentar el primer
número de la renovada revista. D’esquerra a dreta:
Jaume Reixach, Cristina Domingo, Xavier Borràs,
Pep Puig, Meritxell Centeno, Santiago Vilanova i
Xavier Garcia.

Inici de la campanya de Salvaguarda
del Patrimoni Natural en el marc
del Congrés de Cultura Catalana.
Edició de L'Auca de la Natura.
Durant 11 mesos es desenvolen més
de 300 actes en unes 150 poblacions.

1976 D desembre
El Govern Civil de Barcelona
reconeix oficialment Depana
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ECOAGENDA D del 19/07 al 20/09
19/07 D 25/07

22/07

10/09

17/09 D 18/09

EDUCADORS
AMBIENTALS

ZEN I VIDA
QUOTIDIANA

BIOINDICADORS

EL VULCANISME D’AMÈRICA
LLATINA

Curs
Inici: 10:00:00
Escola de Natura
Can Mateuet.
Cànoves (Montseny)
www.cedamaso.com/catala/cursea
intensiu.htm
Preu: 261-290 €

Conferència
Inici: 20:00 h.
Alksandra Porter
Bori Centre Zen
Llibreria Santo Domingo
Sant Domènec del Call, 4
Entrada lliure

09/08 D 23/08

22/07

Xerrada
Inici: 18:00 h.
Cesc Múrria
Associació
Hàbitats-Projecte
Rius
CRBS (Nil Fabra, 20, baixos)
www.bcn.es/agenda21
932 374 473
Entrada lliure

V Jornades Internacionals
Una Sola Terra
Casal Marià d’Olot
www.unasolaterra.org
informacio@unasolaterra.org
972 821 292
Entrada lliure

20/09

HORTS A CIUTAT

CAMPAMENT
ECOTOPIA

14/09 D 17/09

Visita
Horts de l’Avi i de
Turull
El Coll i el Parc
Güell
Centre Cívic del Coll
www.bcn.es/agenda21
932 374 473
Inscripció prèvia

Trobada
internacional
Gandelwaard
(Holanda)
www.ecotopia.nl
ecotopia2004nl@eyfa.org
Una ocasió immillorable per
conèixer ecologistes d’arreu del
món en un bon «ambient».

HIDRO-LÒGICS?

POBLACIÓ
D'ESMERALDAS
(EQUADOR)

Congrés
Centre de Biodiversitat. Centre
cultural i de congressos lauredià
Principat d'Andorra
www.iea.ad/cima2004
cbdiea@andorra.ad
(+376)731030
Preu: 90 €

Conferència i
audiovisual
Inici: 19:30 h.
Ecologistes en accióEntrepobles
Can Basté
Pg. Fabra i Puig, 274
Entrada lliure

Es funda a França Ecoropa (European
Network for Ecological Action), grup
d’influència intel·lectual de
l’ecologisme europeu, presidit pel
pensador i escriptor suís Denis de
Rougemont i de la qual són
cofundadors Paul Blau, Bernard
Charbonneau, Solange Fernex,
Edward Goldsmith, Ivan Illich, Petra
Kelly, Edouard Kressmann, Brice
Lalonde, Armand Petitjean, Christian i
Diana Schumacher i Wolfgang Sachs,
entre d’altres. Des de Catalunya s’hi
incorporen Josep Puig i Santiago
Vilanova i des d’Euskadi José Allende.

IL·LUSTRACIÓ DE PORTADA
Tinta sobre paper
i tractament
digital.
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Guillem Cifré (Barcelona, 1952 ), il·lustrador habitual de la premsa catalana
(Avui, El Periódico, La Vanguardia…).

