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EL PATRIMONI DELS VOLCANS D’OLOT

22/05. NO A LA MAT A LA JONQUERA!

associació Una Sola Terra (www.unasolaterra.org) ha enviat una carta al president
de la Generalitat, Pasqual Maragall, en
què li demana que els departaments del Govern
implicats iniciïn els tràmits per demanar a la
UNESCO que declari patrimoni geològic de la
Humanitat la Zona Volcànica de la Garrotxa. La
carta, signada pel president de l’associació, l’olotí Santiago Vilanova, sosté aquesta demanda en
els nombrosos estudis científics realitzats pels
pioners del vulcanisme garrotxí, Francesc Xavier
de Bolós i Josep Gelabert, i durant els segle XX

l pròxim 22 de maig, a les 10:00 h del
matí, hi ha convocada a la Jonquera
(Alt Empordà) una gran concentració contra la línia de molt alta tensió de
400.000 volts –promoguda pel complex
electronuclear espanyol i francès amb el
suport tàcit del Tripartit–, que aplegarà ca-

L’

pels vulcanòlegs Joan Martí i Albert Pujades; els
geòlegs Lluís Solé Sabarís, Josep Maria Mallarach i Xavier Gassiot, i per l’estudi sobre el patrimoni geològic de la Garrotxa de Llorenç Planagumà, treball que va guanyar la beca d’Olot d’Investigació en Ciències Naturals 2002, entre d’altres personalitats del món científic i cultural.
Una Sola Terra basa també aquesta demanda en
les aportacions sobre el valor geològic de la Zo-

na Volcànica de la Garrotxa de destacats vulcanòlegs internacionals expressades durant les
Jornades Internacionals de Vulcanologia que
bianualment organitza l’associació, com JeanLouis Cheminée, Vicente Araña, John P. Lockwood, Ramon Ortiz, Jacques Durieux, Fréderic Lecuyer, Giovanni Frazzetta, René-Xavier FaivrePierret i August Gudmundsson, entre d’altres.
Una Sola Terra considera que la Zona Volcànica
de la Garrotxa és un conjunt de recursos naturals no renovables de gran valor científic, cultural i educatiu que ens permet reconèixer, estudiar i interpretar l’evolució de la història de la Terra i els processos que l’han modelada.
El valor internacional dels volcans de la Garrotxa
es va començar a divulgar arran d’una cartamanifest d’ECOROPA (European Group for Ecological Action), associació d’intel·lectuals del
pensament ecologista europeu, que el 24 de
maig de 1985 va enviar al president Jordi Pujol,
tot demanant la paralització definitiva de les explotacions de gredes, ja que no s’estava respectant la Llei de protecció aprovada pel Parlament
el 1982. El manifest l’encapçalava el filòsof suís
Denis de Rougemont, fundador del Centre Européen de la Culture de Ginebra, i per Ernst von
Weizsaecker, director de l’Institute for European
Environmental Policy de Bonn i actual president
del Bundestag Environmental Commitee.
Una Sola Terra considera que la declaració de
Parc Natural, tot i els avenços aconseguits en la
gestió ambiental, no ha aconseguit frenar la degradació de la zona, especialment de l’àrea d’influència, i del paisatge garrotxí, afectat per infrastructures viàries desmesurades i agressives
amb la geografia que travessen.

E

talans del Nord i del Sud, després que el
passat 30 d’abril més de 150 càrrecs municipals de tots dos costats del Pirineu signessin l’anomenat Manifest del Pertús,
junt amb les plataformes No a la Molt Alta
Tensió, Non a la Tres Haute Tension i Salvem l’Empordà (www.salvem-emporda.org; www.collectif-nonalatht.com.)

LA VELLA CULTURA DE L’ENERGIA
l passat dissabte 7 de maig, a la bodega (a la foto) del vaixell de Greenpeace, l’Artic Sunrise –amarrat al
port de Barcelona–, es va procedir a la
signatura oficial del manifest-programa
Per una Nova Cultura de l’Energia, promogut per Ecologistes en Acció, Eurosolar i Greenpeace, que va rebre el suport,
entre d’altres, del Col·lectiu Userda, el
Grup de Científics i Tècnics per una Futur
No Nuclear, l’associació Una Sola Terra i
Alternativa Verda.
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del director general de Producció, Innovació i Indústries Agroalimentàries del DARP, Salvador
Puig, que en el transcurs de la inauguració oficial
del certamen, va afirmar que era una sort que
Catalunya comptés amb el recent aprovat Decret
de coexistència entre cultius transgènics, ecològics i convencionals, que l’únic que afavoreix és,
curiosament, la regulació dels transgèncis i aboca la rüina els pagesos i ramaders que han apostat pels productes ecològics (ja que queden irremissiblement contaminats, tal com ja s’ha demostrat a bastament).
A preguntes del COL·LECTIU USERDA, el director
general va afirmar que el que s’havia de fer era
un reglament «perquè al nostre país hi ha

16.000 hectàrees de cultius transgènics sense
control», però no va saber què dir quan li vam
manifestar que potser el que calia era controlar aquests conreus, clausurar-los i promulgar
un decret declarant el país lliure de transgènics, tal com han fet Euskadi i Astúries a l’Estat
espanyol i cent euroregions més a través de l’anomenada Carta de Florència.
Contrasta el fet d’aquesta posició del Govern
català amb la manifestada per Ángeles Parra,
directora de BioCultura, que en el mateix acte
d’inauguració va afirmar que el certamen era
una «zona lliure de transgènics a Catalunya»
gràcies a l’estricte comitè de selecció: les 600
empreses i entitats que han participat en la
trobada responen al concepte de «bio», les
quals són una garantia perquè la revolució per
un planeta més just i sostenible es pugui portar a terme. Segons Parra, amb el suport dels
ciutadans, no tan sols BioCultura sinó tot Catalunya «aconseguirà declarar-se zona lliure
de transgènics i unir-se així a altres territoris
de la comunitat europea».
També ha destacat en aquesta dotzena edició de
BioCultura la IIa Setmana de Gastronomia Biològica de Barcelona i la presentació dels Laboratoris del Gust del moviment Slow Food (menjar
amb temps), que pretenen aprofundir en la qualitat dels diferents aliments i dels mètodes d’elaboració, tot tractant de mostrar als usuaris la importància de la producció local i els àpats amb
lentitud, ja que són cada cop més nombrosos els
consumidors que es fan conscients de la necessitat de consumir productes locals i de menjar
amb temps, actituds que també afavoreixen la
lluita per la protecció de la biodiversitat i dels productes tradicionals, molt amenaçats per les injustes i abassegadores regles del mercat mundial. (Més informació: www.biocultura.org.)
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BIOCULTURA SENSE TRANSGÈNICS
a setmana verda internacional, BioCultura
2005 (Fira de les Alternatives i el Consum
Responsable), celebrada al Palau Sant Jordi de Barcelona entre el 6 i el 9 de maig, es va
destacar enguany, en la seva ja dotzena edició,
per ser declarada «zona lliure de transgènics» ja
que tots els productes dels expositors i promotors estaven fets, produïts o promoguts sense organismes genèticament modificats (OGM). Tret

Un dels acords més destacats va ser la
creació de l'Associació de Comuns i Municipis THT-MAT (Adecomun), que té l'objectiu de fer sentir la veu del territori abans de
la cimera entre Zapatero i Chirac el pròxim
23 de maig a Barcelona.
La trobada del Pertús va significar l'inici
del seguit de mobilitzacions que les plataformes contràries a la línia MAT han previst
dur a terme abans del dia 23, quan en la cimera esmentada els presidents espanyol i
francès tindran la línia com un dels punts
destacats de l'ordre del dia. En l'acte del
Pertús es va coincidir a destacar la falta
d'arguments per justificar-ne la construcció, i es va apostar per altres models energètics que no destrueixin el territori. També es va criticar la falta d'informació i el secretisme amb què Espanya i França negocien la construcció de la infraestructura, i
es va fer una crida perquè tothom es mobilitzin contra el projecte i perquè els partits polítics i les entitats facin pinya per frenar-lo. A més, des de la Catalunya Nord es
va proposar fer un referèndum per saber
què en pensen els ciutadans, i l'alcalde de
Vilafant, Paulí Fernández, va demanar un
«estudi d'impacte ambiental conjunt de totes les infraestructures que hauran de travessar el territori».

Aquest manifest fa 20 demandes i 10 propostes a la Generalitat per avançar cap a
un model energètic sostenible. Els signants són conscients que «l’actual model
energètic es basa en sistemes de generació i ús ben poc eficients i en pautes de
consum que malbaraten l’energia, en el
creixement continu de la producció energètica principalment a partir de fonts d’energia contaminants, perilloses i no renovables, com són l’energia nuclear i els
combustibles fòssils (carbó, petroli, gas
natural...), el que provoca una gran varietat d’impactes sobre l’entorn i sobre la sa-

A L’IGUAL QUE LES ICONES D’INTERNET CONEGUDES COM «EMOTICONS» (ICONES RELACIONADES AMB EMOCIONS), AQUÍ PUBLICAREM ELS ECOTICONS: ICONES ECOLOGISTES PER BLASMAR O PROMOURE FETS QUE VOSALTRES MATEIXOS ENS FEU ARRIBAR A info@userda.com

lut de les persones: accidents nuclears,
contaminació i residus radioactius, canvi
climàtic, pluja àcida, marees negres..., a
més de posar en perill la Pau al món».
Els signataris afirmen que, tot sabent que
existeix una altra manera de veure la problemàtica energètica, basada en l’anomenat enfocament des dels serveis, que consisteix a proporcionar a la societat el conjunt de serveis energètics (fred, calor, moviment, il·luminació...) «que facin possible
el nostre benestar i la realització de les
nostres activitats amb la generació i ús de
la mínima quantitat d’energia, és a dir,
amb la màxima eficiència energètica», és
possible produir els mateixos béns utilitzant molta menys energia –evitant així
malbarataments i minimitzant també els
danys al medi ambient i a la salut pública–, «demanem al Govern de la Generalitat que estableixi urgentment les mesures
necessàries per engegar un Pla Energètic
basat en l’enfocament des dels serveis
que presta l’energia i que posi fi a l’actual
malbaratament energètic, els eixos fonamentals del qual siguin l’estalvi, l’eficiència energètica i la generació distribuïda
amb energies netes i renovables». D’aquesta manera es podria assolir un sistema energètic sostenible basat en una Nova Cultura de l’Energia que sigui econòmicament eficaç, socialment equitatiu, ecològicament sa i culturalment acceptable;
un sistema lliure per complet del perill
que suposa l’energia nuclear i de la malaltissa dependència actual respecte als
combustibles fòssils. Només un sistema
energètic distribuït, eficient, net i renovable serà capaç de fer a Catalunya independent de les energies brutes i permetrà
aprofitar els béns comuns energètics amb
tecnologies netes i al servei de les pròpies
comunitats. (Més informacio: www.ecologistesenaccio.org.)

PODEU ENVIAR-HI TEXTOS I FOTOGRAFIES O
SIMPLEMENT DEMANAR-NOS QUE INVESTIGUEM UN TEMA.

