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El Pla de l’Energia i la demagògia «participativa»
l Govern ha fet públic el document que conté l’anomenat Pla
d’Energia de Catalunya, de què parlarem àmpliament en aquest
número d’USERDA, i ha cridat a la participació pública. Els
processos de participació pública als països democràtics no es limiten
a «cridar a la participació» quan ja s’ha redactat el document sobre el
qual es demana l’opinió i quan només s’ha consultat una part dels
actors (bàsicament les grans empreses energètiques –antics
monopolis– i grans consumidors –malbaratadors d’energia), sense
haver consultat les persones que són usuàries directes dels serveis
energètics. Els processos de participació pública en qüestions
energètiques haurien de començar per fer preguntes bàsiques a les
persones i col·lectius que en són usuaris, com ara:
– quina quantitat d’energia ha de generar i fer servir la societat
catalana?
– quines fonts d’energia primària (renovables, fòssils, nuclears) es vol
que configurin el subministrament de cada una de les formes
d’energia (calor, electricitat, força motriu) que la societat moderna
requereix?
– quines tecnologies s’haurien d’emprar (amb quina eficiència s’hauria
de realitzar la generació i l’ús final)?
Això hauria de servir per obrir un gran debat social sobre com la
societat actual s’abasteix d’energia, com la malbarata i quins efectes
ecològics, econòmics i socials té el model heretat del segle XX.
Una vegada conegudes les preferències de la societat en aquests
aspectes crucials i debatudes totes les opcions disponibles –sobretot
en els mitjans públics i amb la participació de tothom (no com ara:
enviant un suggeriment al web del Departament d’Indústria!)–, els
tècnics (de l’Administració o de les consultories) estarien legitimats per
elaborar un ventall de propostes que responguessin concretament a
les preferències de la societat. Democratitzar les decisions
energètiques hauria de ser un aspecte clau de la democràcia del segle
XXI. Repetir els errors del passat, tornant a fer plans energètics –com a
l’època del primer transfranquisme–, quan l’energia ara ha deixat
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d’estar regulada i està liberalitzada, és un veritable exercici de
distracció per impedir que la societat catalana faci front als problemes
reals que té pel que fa a l’energia: dependència de fonts d’energia
foranes, ineficiència tant del sistema de generació com de les formes
(ús de l’energia, brutícia, no renovabilitat de les fonts dominants),
domini absolut de les grans empreses energètiques, etc.
El Tripartit hauria d’haver après que mai, arreu del món, cap pla
d’energia realitzat per tècnics al servei de cap govern no s’ha complert.
Sempre s’han equivocat. Mai cap pla d’energia no havia previst que
l’energia eòlica jugaria el paper que tot just ara comença a fer. Sempre
havien previst que la nuclear dominaria arreu del món. I quina és la
realitat? El tripartit hauria d’assumir aquesta realitat i no renunciar a
fer política. Només les decisions polítiques faran que els mercats de
l’energia a Catalunya vagin en la direcció que cal.
El Pla d’Energia que proposa el Tripartit va en una direcció molt
concreta: mantenir l’estatus dominant actual de l’energia (pocs
generadors, generant de forma centralitzada, bruta i ineficient
gegantines quantitats d’energia i milions de consumidors sotmesos al
dictat de les grans empreses). Fer que la democràcia arribi a l’energia,
vol dir reconèixer que tots som generadors d’energia i usuaris dels
serveis que l’energia proporciona, i vol dir garantir l’exercici d’aquests
drets. La tecnologia per fer-ho possible hi és. Però n’hi ha que estan
interessats que aquestes tecnologies ni es coneguin ni es propaguin.
Dubtem que l’anomenat Pla d’Energia de Catalunya obri cap
expectativa per fer avançar la nostra societat pel camí de la
sostenibilitat energètica (aprofitar els recursos locals, amb tecnologies
netes i al servei de les comunitats locals).
Els partits del govern haurien de retirar aquest Pla d’Energia i començar
a fer, d’una vegada i sense dilacions, Política Energètica de veritat per al
segle XXI (que ni tan sols es contempla al projecte del nou Estatut). No
podem permetre que la política energètica la continuïn imposant les
grans corporacions que s’enriqueixen i destaroten el funcionament dels
sistemes naturals de la nostra pàtria i del nostre planeta.

Ecocronologia
1980 D Primavera
Apareix el primer número de La
Fullaraca, editada pel Col·lectiu
Ecologista de Girona.

1980 D Març
El Comitè Antiurani de Vic inicia la
publicació d'una col.lecció que
aplegarà informes i treballs sobre
diferents aspectes de l'energia nuclear.

1980 D 3-9 de març
II Setmana de Salvaguarda de la
Natura, a la Universitat Industrial

1980 D 10 d'abril
El Parlament de Catalunya obre les
portes amb la presència de
pancartes que s'oposen a les
extraccions d'urani a Osona.

1980 D 20 d'abril
Entre 3.000 i 4.000 persones
responen a la crida de la Comissió
de Defensa de Gallecs i es
manifesten contra l'intent
d'edificar-hi 1.472 hectàrees.

1980 D Juliol
Es presenta la revista Ciència (Revista
catalana de ciència i tecnologia). En
el seu primer número publica el
dictàmen de l'IEC sobre l'urani i les
conclusions de l'informe CAMON-I.

1980 D 25 de juliol
Comença la Marxa Antinuclear de
Catalunya.

ECOAGENDA D del 18/07 al 19/09
19/07
PRIMERA
JORNADA
CATALANA DE
PERIODISME
AMBIENTAL

de TVE. Moderarà
Manel Tahull,
director d’Onda
Rambla Lleida

Monestir
d'Avinganya
(Seròs)

12:30
Conferència, «Els espais naturals
als mitjans. L’experiència de
l’Aiguabarreig», per Guillem
Chacón, responsable de l’Oficina
de Dinamització i cap de l'Estació
Biològica.

09:30 Benvinguda,
a càrrec de
Gabriel Pena, alcalde de Seròs.
10:00 Conferència, «Els
complexos ambientals dels
mitjans de comunicació», a càrrec
de Maria Josep Picó, directora de
la revista Nat i Premio Nacional de
Periodismo Ambiental 2005
11:00 Taula rodona, «El medi
ambient a la televisió», amb Josep
Maria Fernàndez. reporter d’El
Medi Ambient de TV3 i Gemma
Soriano de l’El Escarabajo Verde

13:00 Conferència de cloenda,
«Ecologia política i mitjans de
comunicació», Xavier Borràs,
Director d’USERDA i president del
Col·lectiu Userda (Associació
Catalana de Comunicació
Ecologista)
Més informació a
www.franjadeponent.net/
periodisme_ambiental.htm
Entrada Lliure

04/08/ D 14/08

25/09

CONSTRUCCIÓ
SOSTENIBLE

RAL·LI SOLAR
BARCELONA 05

Taller amb bales
de palla
Horari: 07:00 a 21:00
Ecocentre
Mas Lluerna, Sentiu de Sió (Noguera)
ecoclub.com/lluerna/
maslluerna@yahoo.es - 973 292 012
Places limitades
Preu: 260 euros

Exposició
Associacio per a la
Divulgacio de
Tecnologies
Sostenibles
Pergola Fotovoltaica del Fòrum
Final de la Diagonal, Barcelona
www.adts.info - 932 193 037
Entrada Lliure

13/09

26/09 D 29/09

VI CONCURS DE
FOTOGRAFIA

CIENTÍFICS DE LA
MEDITERRÀNIA

La bicicleta, un
transport a
la ciutat
Premis diversos
Amics de la Bici
www.amicsdelabici.org/
Demóstenes, 19, Barcelona
933 394 060
Inscripció lliure

XXI Encontre
Horari: 10:00 a 21:00
Institut Menorqui Estudis (IME)
Museu de Menorca
Doctor Guàrdia, s/n, Maó
info.ime@cime.es
971 351 500
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 web
www.energiasostenible.org

IL·LUSTRACIÓ DE PORTADA
Fotomuntatge
(Originals de
Xavier Borràs)
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Carles Vallalta (Barcelona, 1971), dissenyador gràfic i il·lustrador.

