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Les Jornades de Palafrugell
i l’Estatut de Madrid:
dues visions de país

D

urant els dies 28 i 29 d’octubre de 2005 es van
celebrar al Teatre Municipal de Palafrugell,
organitzades per Una Sola Terra, les 3es Jornades
d’Ecologia Marina i Medi Ambient, que van tractar qüestions
cabdals sota el lema de «Biodiversitat, Canvi Climàtic i
Energies Netes». S’hi van poder sintetitzar unes reflexions (que
podeu llegir íntegrament el web www.unasolaterra.org) que
contrasten fortament, per la seva contundència i dignitat
nacional, amb l’opereta muntada pels parlamentaris catalans
que negocien un altre Estatut de mínims a Madrid, que no
resoldrà cap dels problemes ni dels reptes que hauria
d’afrontar una Catalunya ecològicament responsable.
Precisament, un dels reptes més grans de la societat durant
el segle XXI, es diu en aquestes conclusions, serà conciliar
l’energia, el respecte pel medi ambient i la salut de les
persones, tot garantint alhora el dret al desenvolupament
econòmic sostenible de la població. Per això, cal prioritzar
políticament un model energètic basat en les energies
renovables (solar, eòlica, biomassa, geotèrmica, mareomotriu)
i considerar l’eficiència i l’estalvi energètic com objectius a curt
termini. Igualment, es considera que continuar invertint en
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l’energia nuclear, a més de sotmetre la població a un risc
biològic immens en cas d’un accident major, bloqueja la
sostenibilitat energètica de les futures generacions i impedeix
el desplegament de mesures fiscals i polítiques a favor de les
energies del sol. El tancament dels reactors nuclears no es pot
endarrerir més enllà de l’any 2010 i la línia de Molt Alta
Tensió (MAT), dissenyada en funció del transport elèctric
centralitzat i al servei del parc nuclear espanyol i europeu, s’ha
de sotmetre a un debat democràtic i no deixar que siguin els
Governs de Madrid i de París qui finalment decideixin la
solució final del traçat, un fet contradictori amb el nou
redactat de l’Estatut.
És evident que Catalunya hauria de donar la seva pròpia
resposta energètica a mesura que disposi d’un veritable Estatut
de sobirania i de mitjans jurídics, econòmics i fiscals per
dotar-se d’un model energètic de trànsit cap a l’economia solar
sense fer perillar el seu desenvolupament. En aquest sentit, el
Pla de l’Energia 2006-2015 del Govern tripartit de la
Generalitat és del tot continuista respecte a la política
energètica del Govern de CiU i no respon, en absolut, als
reptes ecològics i socials del segle XXI.
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n dels dinamitzadors de l’associació ECOROPA (Acció Ecològica Europea), Paul Blau, va
morir a Viena als 90 anys el passat 27
d’octubre. Blau, escriptor i periodista,
va ser president d’ECOROPA i un dels
activistes antinuclears més coneguts
d’Àustria. La seva muller és l’ecologisA
E NMeissner,
D A membre del Partit
ta G
Freda
VVerd
E Raustríac
D A que va ser convidada al
segon simposi internacional Una Sola
Terra el 1991.
Paul Blau va assistir a l’homenatge a
Denis de Rougemont (1906-1985), fun-

1982 , 8-13 de març
IV Setmana de Salvaguarda de
la Natura al Col·legi
d'Arquitectes de Barcelona.

1982 , 21 de març
Celebració de la XII Diada del
Bosc amb la inauguració de
l'exposició itinerant «El bosc és
vida», elaborada a partir d'una
idea de la WWF de Suïssa.

1982 , 14 de maig
Es publica la Llei sobre la
declaració del Paratge Natural
d'Interès Nacional del massís
del Pedraforca aprovada pel
Parlament de Catalunya.

1982 , Maig
El GCTPFNN fa públic un treball
on s'afirma que Catalunya
podria ser autònoma
energèticament, tot prescindint
de les nuclears.

1982 , Setembre
El Centre d'Estudis del Baix
Empordà, la Institució AltEmpordanesa per a l'Estudi i la
Defensa de la Natura (IAEDEN) i
la Lliga per a la Defensa del
Patrimoni Natural (DEPANA), a
través d'un manifest que aplega
moltes signatures, criden les
forces polítiques i institucions
catalanes perquè facin possible
la protecció dels Aiguamolls de
l'Empordà.

1982 , Octubre

DIRECTOR:
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El campionat del món de trial
de Sant Llorenç del Munt es
trasllada a Olot després de cinc
anys de forta oposició i
concentracions populars perquè
se celebrava dins el parc natural.

dador d’ECOROPA, que se celebrà a
Barcelona el 18 i 19 de desembre de
1995 promogut per Santiago Vilanova
i Mark Dubrulle, dos membres de l’associació europeista i al qual van assistir els aleshores president de la Generalitat, Jordi Pujol, i l’alcalde de Barcelona, Pasqual Maragall. Paul Blau va
fer una ponència sobre l’obra, el pensament i l’acció de Denis de Rougemont al Palau de la Generalitat.
Blau va ser redactor en cap del diari
Arbeiter-Zeitung i director de l'Instituts für Gesellschaftspolitik.

La Generalitat de Catalunya
legalitza el Moviment Ecologista
Català (MEC ) com a entitat
cívica. En són els signants
cofundadors els germans Enric i
Xavier Borràs i Santiago
Vilanova.

1982 , Octubre
Primera trobada del MEC a la
Bisbal d'Empordà.

Centre d’Activitats
Ambientals (CAA)
Can Deu de la
Fundació Caixa
Sabadell

1982 , Novembre
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Apareix el primer número de la
revista Terra Verda, publicació
de l'Assemblea Verda (barri del
Poble Nou, Barcelona).
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