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Tornem al naturisme, tornem a la veritat

Ecocronologia
1979 D Gener

n aquest novè número d’Userda, tractem
d’aproximar-nos al naturisme, entès com una
manera de viure harmònicament amb la naturalesa.
Les bases filosòfiques del naturisme –moviment que va
viure el seu esclat a Catalunya durant els anys vint i trenta,
fins ben entrada la Guerra Civil, i que fou pràcticament
anihilat per la Dictadura– es fonamenten en el fet que
existeix un ordre natural, que
cal retornar a aquest ordre
natural i que l’individu és la
font per a la regeneració
física i moral de retorn a
aquest ordre, fonaments que
s’expressen majoritàriament
a través de dos camins
principals: el vegetarianisme
i la nuesa física i moral. Del
naturisme, que es va
expressar des del
cristianisme fins al moviment
llibertari, ben poca cosa en
queda en els clubs naturistes actuals i tan sols
l’ecologisme se’n reclama avui hereu.
Difícilment podrem avançar com a individus i
col·lectivament –nacionalment– si no som capaços de
despullar-nos de tot l’engavanyament que la política ha
bastit per no adreçar-nos ni redreçar-nos en l’harmonia
que ens ensenya la natura. El nostre país –com la majoria

E

d’altres que vivim en l’anomenada «globalització– viu
d’esquenes, contra, la naturalesa, talment com si no en
formés part. Els déus actuals no són la mare natura i el
pare sol, i tots els seus fills i filles (el vent, l’aigua, els
boscos, les bèsties…), sinó el cotxe i les autopistes, la
pressa i els diners guanyats sigui com sigui, el soroll i les
llums que ens impedeixen de veure les ombres, amb el
malbaratament de
recursos que tot plegat
significa… Llums i ombres
que l’actual Administració,
la del Tripartit, no sembla
que estigui disposada a
aclarir: els exemples de
«continuisme»
antinatural, antiecològic,
són munió abassegadora.
L’escàndol del 3%
etzibat pel president
Maragall i escampat pel
ventilador mediàtic és, en
certa forma, fruit d’aquesta mateixa perversió i del domini
de les grans constructores –hereves del franquisme–
sobre l’obra pública catalana. El 3% o el tant per cent que
sigui ens alliberaria d’un fabulós malversament de
recursos que ara, si hi hagés voluntat política, es podrien
destinar a les tecnologies de la vida i a les energies
renovables que ens reclama la natura.

ECOAGENDA D del 21/03 al 18/04
29/03

07/04 D 09/04

14/04

CONTAMINACIÓ
ACÚSTICA EN
ÀREES
URBANES

JORNADES DE
CONSUM
RESPONSABLE

EINES PER
RECICLAR BÉ

Conferència
Horari: 19:30
Creaf, UAB i Ajuntament de
Barcelona
Casa Elizalde - València, 302,
Barcelona - 935 811 312
Entrada lliure

Centre Cívic
Convent de Sant
Agustí
Comerç, 36, Barcelona
932 682 202
consum@sodepau.org
www.sodepau.org
Entrada lliure

Conferència
Horari:
19:00 a 21:00 h
Centre Catala
Educacio Ambiental
Centre Cívico Can Deu
Pça. de la Concordia, 13, Barcelona
www.cedamaso.com - 938353020
Entrada lliure

04/04 D 01/06

08/04 D 10/04

23/04 D 24/04

AIGUA CALENTA
AMB ENERGIA
SOLAR

MEDI AMBIENT
I COOPERACIÓ

DIA
I FIRA
DE LA TERRA

Curs
430 hores
Horari:
19:00 a 22:00
Intiam Ruam
Santa Maria, 19 , Rubi
www.intiam.com - 936978439
Preu: 430 euros

Trobada
Horari:
10:00 a 20:00 h
Mediterrània. Centre d’Iniciatives
Ecològiques
http://www.mediterran.org/
Rambla Nova de Tarragona,
Tarragona - 977 551 300
Entrada lliure

1979 D 9 de gener
Es funda a Vic el Comitè Antiurani
d’Osona, i poc després es
constitueix la Coordinadora
Antiurani de la Segarra.

1979 D 15-21 de gener
I Setmana de Salvaguarda de la
Natura organitzada pel Club d’Amics
de la Futurologia i DEPANA.

1979 D 11 de març
Primera manifestació antinuclear
convocada pel CANC i grups
ecologistes a Barcelona. Hi
assisteixen més de 50.000 persones
que desfilen sol·licitant una
moratòria nuclear i la paralització
del Plan Enegético Nacional.

1979 D 8 d’abril
Té lloc a Barcelona una
manifestació de protesta per
l’accident de la central nuclear de
Three Mile Island a Harrisburg.

1979 D 23 d’abril
Apareix el llibre El combat
ecologista a Catalunya, de Xavier
Garcia, Jaume Reixach i Santi
Vilanova (II Premi Xarxa d’Assaig).
Fracassa la covocatòria feta a
Andalusia d’una nova Assemblea de
la Federació del Moviment
Ecologista. Després d’una enquesta
feta a tots els grups, la Federació es
desintegra.

1979 D 28/29 d’abril
Es constitueix a Navacerrada la
Federación de Amigos de la Tierra.

1979 D 14/17 de maig

EURATOM?
NO GRÀCIES
La Constitució europea
manté Euratom (Comunitat Europea de l’Energia
Atòmica). Adheriu-vos a la
campanya que s’hi fa en
contra al lloc web
www.energiasostenible.org

Jornada mundial
Horari:
tot el dia
Parc de la
Ciutadella
Barcelona
www.diadelaterra.org
Entrada lliure

Per primera vegada la revista d’un
barri de Barcelona (la Sagrera)
dedica la meitat d’un número a
parlar d’ecologia i associacions de
veïns.

Setmana de «Debats sobre energia
nuclear i alternatives» a la
Universitat Autònoma de Barcelona
organitzada per estudiants de la
UAB amb el suport del Rectorat.
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Portada del número 11 de la revista
Biofília, revista mensual de culte a la
vida (desembre de 1936).

