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Cap a la nuclearització europea

Ecocronologia
1979 D 23 de juliol

ls votants del sí al Tractat de la Unió Europea van
aprovar –conscientment o inconscient– la possibilitat
d’un poder dissuassiu europeu («force de frappe»). Tal
com s’han redactat els articles, protocols i declaracions que el
configuren res no ho podrà impedir si els Estats
ho acaben decidint. Efectivament, si alguna
qüestió clau va quedar marginada en els debats
i els programes informatius durant la campanya
va ser el futur nuclear, civil i militar d’Europa.
Han quedat ocults de la informació el protocol
36 que no deroga Euratom, l’agència d’energia
atòmica creada el 1957 junt amb el Tractat de
Roma, i la declaració 44 que explicita que
Alemanya, Holanda, Hongria, Àustria i Suècia
demanen una revisió urgent d’aquest tractat.
Silenci, doncs, de tots els partits polítics
catalans sobre la greu contradicció de la no
derogació d’aquest tractat que consolida la
nuclearització del continent, en un moment
històric de gran sensibilització de la població sobre la qüestió.
Enguany, es compleixen 60 anys dels genocidis nuclears
d’Hiroshima i Nagasaki. Tindrà la mateixa repercussió que els
60 anys de l’holocaust nazi? És preocupant que l’omissió sobre
la nuclearització d’Europa la protagonitzés el PSC-PSOE, que
col·loca el logo antinuclear en les seves campanyes electorals, i
els anomenats ecosocialistes d’ICV.
L’altre aspecte encara més greu és l’expressa ocultació durant
el debat de la campanya de l’estratègia de defensa i seguretat,

E

en obviar l’existència d’una «force de frappe» a França i a la
Gran Bretanya, estats que disposen de la bomba atòmica i que
en cap moment no han donat mostres de desnuclearitzar-se.
En conseqüència, tal com s’ha votat a favor del Tractat, és
perfectament possible unificar les estructures
atòmiques francesa i britànica, i el seu estoc de
plutoni militar, per construir una «force de
frappe europea» front al perill àrab, substituint el
vell «equilibri del terror» de la Guerra Freda.
El lobby atòmic, sostingut per la ratificació
d’Euratom, pot estar més que satisfet del
resultat del referèndum espanyol. No ha estat
protagonista del debat gràcies al silenci del Partit
Verd Europeu i dels partits d’esquerres partidaris
del «no». Més lamentable encara és el fet que
gairebé cap ONG ecologista no va motivar-se per
denunciar-ho. El moviment ecologista català es
troba endormiscat per les seves accions locals i
territorials i s’oblida de definir-se sobre el model
social i polític que reivindica per a Europa. Els Verds Europeus,
els anomenats «verds espanyols», aliats amb el PSC-PSOE, i
els «ecosocialistes», han abandonat les arrels antinuclears per
intentar esgarrapar actes de diputats.
Tot ha quedat lligat i ben lligat. Fins i tot la futura bomba
atòmica europea. Esperem que la xarxa antinuclear Sortir du
Nucléaire aconsegueixi incidir en l’opinió pública, encara que
sigui a través d’Internet, en el proper referèndum francès i que
el «no» informat guanyi.

El Comitè Antiurani d'Osona
presenta públicament els
documents i mapes requisats als
tècnics de la Chevron.

1979 D agost
Es fa públic, a la Universitat
Catalana d'Estiu (Prada de Conflent),
el «Manifest Ecologista de Prada».

1979 D tardor
El veterinari de la Pobla de Lillet
atribueix la mort de vaques a la
contaminació produïda per la
central tèrmica de Cercs.

1979 D 13 d'octubre
La CAMON encomana a la seva
Comissió Tècnica l'elaboració d'un
estudi sobre l'impacte de les mines
d'urani i les seves conseqüències
socioeconòmiques.

1979 D novembre
Veu la llum el primer número de la
revista El Ecologista.

1979 D 8 de novembre
Es fa públic el dictamen de l'Institut
d'Estudis Catalans sobre les mines
d'urani. El signen: Enric Casasses,
Oriol de Bolós, Ramon Folch, Oriol
Riba i Manel Ribas.

ECOAGENDA D del 16/05 al 20/06
18/05

27/05 D 30/05

02/06 D 04/06

PRECARIETAT
ALIMENTÀRIA

LES VEUS DE
L’AMAZÒNIA

ECOLITERATURA

Xerrada
Horari: 19:00
David Segarra,
biòleg i periodista
CRBS
Nil Fabra, 20 baixos, Barcelona
932 374 743 recursos@mail.bcn.es
www.bcn.es/agenda21/crbs/
Entrada lliure

Jornades
Alternativa
Solidaria PLENTY
Casa del Mar de Barcelona
Albareda, 1 (L2 i L3, Paral·lel)
934 431 735
jornadesamazonia.pangea.org
Entrada lliure

27/05 D 29/05

02/06

05/06

XIX TROBADA
ECOLOGISTA

CAMINANT PEL
PAÍS DELS
XERPES

IV CAMINADA
ANTIINCINERADORA

Audiovisual
Horari: 21:30 h
CEG, Ptge Mulet,
4, Barcelona
www.cegracia.com
audiovisualsCEG@cegracia.com
932 378 659
Entrada lliure

Protesta
Horari: 09:15 h
Plaça de
l’Ajuntament
Sant Vicenç de Torelló (Osona)
938 504 660. www.valldelges.net
valldelges@valldelges.net
Activitat lliure

Jornades
Seminari de
Tortosa
GEPEC
www.gepec.org
687 140 883
projectes@gepec.org
Inscripció prèvia

Simposi
Internacional
Una Sola Terra
CCCB / Filmoteca
Vegeu p. 6 d’Userda
www.unasolaterra.org
informacio@unasolaterra.org
Entrada lliure

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

Dediquem aquest número d’Userda a Bob
Hunter (1936), un dels fundadors de Greenpeace i el seu primer president, que va
morir el passat 2 de maig a Toronto (Canadà) després d’haver lluitat contra un càncer de pròstata que va fer el 1999. Va batejar el primer vaixell de l’organització amb
el nom de Rainbow Warrior (Guerrer de
l’Arc Iris), enfonsat pels serveis secrets
francesos ara fa 20 anys a Mururoa.
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Carles Vallalta (Barcelona, 1971),
dissenyador gràfic i il·lustrador

