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[ Més informacions ecologistes a www.matria.info ]

PLA DE L’ENERGIA
Després d'analitzar l'esborrany del Pla de l'Energia
de Catalunya 2006-2015 (PEC) a la llum de l'Acord
del Tinell i de la sostenibilitat energètica, Eurosolar,
Ecologistes en Acció de Catalunya i Greenpeace
–amb el suport de més 30 entitats catalanes– han
demanat la seva retirada immediata. Per a les organitzacions ecologistes, aquest document és, de fet,
una guia que permetrà al govern i a les grans empreses energètiques mantenir una situació de malbaratament energètic generalitzat, «en què
no només no es tanquen les centrals
nuclears sinó que s’hi afegeixen
noves centrals tèrmiques de cicle
combinat i s'obre més negoci
permetent, mitjançant una nova interconnexió amb França a
400.000 v, una altra entrada
d’energia nuclear per sota de
preu de cost (dumnping) des de
França. Àmplia informació en el
pròxim número d’USERDA.

SOROLL A DOLL

CICLONUDISME

El 19 de juliol l’Aiguabarreig acull la Primera Jornada
Catalana de Periodisme Ambiental al Monestir d’Avinganya, a la vila de Seròs (Segrià), organitzada per la
Universitat de Ponent de Ciències de la Natura (UPCN)
i l’Oficina de Dinamització de l’Aiguabarreig. La benvinguda anirà a càrrec de Gabriel Pena, president de la
UPCN i alcalde de la vila; la conferència d’obertura serà «Els complexos ambientals dels mitjans de comunicació», que farà Maria Josep Picó, directora de la re-

Amics de la Bici (www.amicsdelabici.org) va convocar el passat dissabte 11 de juny una manifestació de cioclonudisme a Barcelona, coinicidnt
amb d’altres que se celebraven arreu del món,
per reclamar que, per la falta de respecte dels conductors i de la desídia dels governants, «ens sentim
despullats davant el trànsit». Amb el nu dels ciclistes,
van fer visible la fragilitat de les seves carrosseries (els
cossos) i, a mes, van mostrar el cos amb naturalitat. Al
llarg de la manifestació es van sentir consignes com:
«Nus davant el tràfic!; Justícia als carrers!; Carrers segrestats pels cotxes!; Amunt la bici, abaix la roba!».

CARRIL BICI

A l'ACCCA (Associació Catalana Contra la Contaminació Acústica) han decidit endegar dues campanyes
cíviques de consciènciació ciutadana envers dos tipus de soroll que considerem fàcilment evitables: el
fil musical i el veïnat insidiós (hi podrien incloure
l’eixordadissa de l’Ajuntament de Barcelona, amb
els camions d’escombraries que empudeguen i desvetllen els ciutadans a les 2 de la matinada). Hi podeu participar a través del web www.sorolls.org.

ALTA TENSIÓ NUCLEAR

PERIODISME AMBIENTAL

Sense deixar la mobilitat
neta, més de la meitat
dels 49 trams de carril bici que hi ha a Barcelona
són insegurs i caldria ferhi una remodelació integral. El 29% tenen un
aprovat just, encara que
presenten deficiències significatives, i només un 14%
es considera adequat. Aquestes
són algunes de les conclusions a
què ha arribat Ecologistes en Acció (www.ecologistesenaccio.org). El responsable de l’Ajuntament, el republicà Portabella, «no sap, no contesta».

vista Nat i premi de Periodisme Ambiental 2005, i la de
cloenda, «Ecologia política i mitjans de comunicació»,
serà de Xavier Borràs, director d’USERDA. Durant el matí també es farà una taula rodona sobre «El medi ambient a la televisió», amb Josep M. Fernàndez, del
programa «El Medi Ambient» de TV3 i Gemma Soriano d’«El Escarabajo Verde» de TVE. També hi
haurà la conferència «Els espais naturals als mitjans», d’en Guillem Chacón, responsable de l’Aiguabarreig (wwww.universitatdeponent.net).

FOTOVOLTAICA

ECOLITERATURA

ERC i ICV no se’n surten amb l’estrambòtica proposta de traçat alternatiu de la innecessària i dependent
línia de Molt Alta Tensió nuclear que ara volen desplaçar a les comarques d’Osona, el Ripollès i el Vallespir, on tant ajuntaments, consells comarcals,
com entitats i ciutadans ja hi han mostrat el seu rebuig absolut i frontal. Com diuen a pagès: «Si no
vols pols, no vagis a l’era», o, encara, «Ja pots xiular,
si l’ase no vol beure», o, definitivament, «No es pot
anar a missa i repicar campanes».
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En la cloenda del Simposi Internacional d’Escriptors i
Periodistes per a l’Ecologia, Ecoliteratura, celebrat a
Barcelona els dies 2, 3 i 4 de juny de 2005, l’associació Una Sola Terra es va adreçar al conseller Salvador
Milà i a la consellera Caterina Mieras (a la foto amb alguns dels participants), per manifestar-los «el dèficit
cultural que pateix Catalunya en la producció d’obres
literàries i realitzacions cinematogràfiques relacionades amb la problemàtica ecològica».

Herman Scheer, president d’Eurosolar, i membre del
Parlament alemany (a la foto), va assenyalar en el
transcurs de la inauguració de la XX Conferència sobre Energia Fotovoltaica, celebrada a Barcelona del
6 al 10 de juny, que «el mercat té ideologia», tot referint-se al fet que actualment moltes transnacionals
de l’energia bruta aposten per les renovables no tant
per la sostenibilitat, sinó simplement per quedar-se
el mercat i marcar-ne els ritmes de producció i desenvolupament. «Si els governs no aposten al cent
per cent per l’energia fotovoltaica i les altres energies no fòssils ni nuclears, no hi haurem guanyat
res; es tracta d’una decisió política, no pas tècnica»,
va afegir Sheer davant la mirada encuriosida del
conseller de Medi Ambient, Salvador Milà, i de la tinent d’alcalde de l’Ajuntament barceloní, Imma Mayol, que va marxar a mig acte.

