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D

es de setembre 2004,
l'associació
CRIIRAD
(Comissió d'Investigació
i d'Informació Independents sobre la Radioactivitat, www.criirad.org) ens ha anat advertint sobre dos projectes internacionals
que tenen la intenció de legalitzar la presència de contaminants
radioactius en els productes alimentaris: una mena de permís
general per a contaminar tot de-

cidint que sota certs punts d’exclusió, la radioactivitat no seria
tinguda en compte; al lobby nuclear li aportaria molts beneficis
la gestió de deixalles radioactives i el tractament dels efluents
contaminants, però per a la població les perspectives són totalment diferents. Recordem, en
efecte, que els productes radioactius són reconeguts com cancerígens per a la persona que els
consumeix i mutants per a la seva descendència. Un dels projectes venia de la Comissió Internacional de Protecció Radiològica (CIPR), l'altre del Codex Alimentarius, un organisme de les
Nacions Unides encarregat de
l'elaboració del còdex alimentari internacional. Aquests dos
projectes estaven molt avançats
i la seva adopció, prevista per a
2005, ha estat aturada gràcies a
la intensa mobilització efectuada, sobretot a França. Els dos
projectes estan bloquejats, però
no estan abandonats i des de la
CRIIRAD se’ns demana d'utilitzar el temps que queda per organitzar l’oposició i obtenir veritables garanties. (Podeu adherirvos a la petició des del seu web.)

A

quest és el lema del manifest que va presentar a les
darreries de 2005 l’entitat
conservacionista i ambientalista
Depana (Lliga per a la defensa del
patrimoni natural), on, per primera
vegada, picava la cresta al Govern
tripartit i, alhora, convidava les diferents entitats ecologistes «a unir-se
amb nosaltres en la tasca de promoure conjuntament una política
ambiental i territorial en la qual els
interessos particulars no esdevinguin la guia d’acció del Govern de
Catalunya». Depana (www.depana.org) considera que una política
ambiental i territorial innovadora i
compromesa passa per consolidar
una extensa xarxa d’espais naturals
protegits i representatius de la biodiversitat del nostre país. Per aquest motiu, s’ha de consolidar la
Xarxa Natura 2000 i altres figures
d’ordenació que garanteixen els
usos no urbans o assimilables en el
medi rural i natural. «A Catalunya
no es pot parlar de dèficit d’infraestructures (som el 4t país del món en
nombre d’autopistes per habitant!)
–diu al manifest–. En tot cas podem afirmar que existeix un greuge comparatiu amb la inversió pública que efectua l’Estat espanyol
en d´altres territoris. Confondre
aquest dos conceptes indueix a
pensar que qualsevol infraestructura està justificada o bé és necessària per al país i això és fals.» En l’escrit, Depana sol·licita al Govern que
s’incloguin definitivament a la proposta de Xarxa Natura 2000 diversos espais naturals com el delta del
Llobregat, la Vall d’Àrreu, la serra
de Collserola o els secans de Lleida, per garantir la supervivència del
nostre patrimoni natural.

Mals aires a
la metròpoli

Adéu als
falsos bio

E

E

cologistes en Acció (ecologistesenaccio.org) va emetre, a finals de 2005, l’informe del balanç d’un any de seguiment de les dades de qualitat de
l’aire i el funcionament de la xarxa de vigilància i prevenció de la
contaminació atmosfèrica (XVPCA) a les comarques de l’àrea
metropolitana de Barcelona
(AMB). El treball presentat permet identificar 17 municipis i zones com a punts on cal actuar
amb major urgència, de Barberà
del Vallès i Cornellà de Llobregat, passant per Gavà o Granollers a districtes de l’Eixampla,

Gràcia, Poblenou i Sants, a Barcelona, tots els quals haurien de
ser investigats perquè superen el
màxim d’episodis permesos en
les directives europees. La investigació hauria de determinar les
causes que provoquen els problemes de qualitat de l’aire i realitzar i aplicar plans de millora.
Segons EA, des del Departament de Medi Ambient i Habitatge (DMAH) s’han de establir
relacions de cooperació amb els
22 municipis més afectats per aplicar-hi conjuntament mesures
correctores. Tanmateix, la retirada de 14 sensors automàtics de
mesura de partícules per part del
DMAH en tota l’AMB resta molt
de valor al seguiment directe del
resum mensual de les estacions.
EA creu que la informació emesa
per la XVPCA ha de ser, com a
mínim, comprensible per a la ciutadania i ha de fer referència als
nivells que marquen les directives europees.

l Consell de Ministres va
aprovar el 30 de desembre
de 2005 la modificació d'un
Reial decret de 1993 (1852/1993),
sobre producció agrària ecològica i la seva indicació en els productes agraris i alimentaris, per
adaptar la normativa espanyola a
la comunitària, sobretot en la traducció de termes com «bio» i «eco», entre d'altres. Per fi, doncs,
s’ha aconseguit que es respecti
els termes ecològic, biològic i
orgànic en l’etiqueta dels productes que realment ho són, com
passa a la resta d’Europa. Aquesta norma consta d'un article únic
que modifica l'apartat 1 de l'article 3, que queda redactat de manera que es considera que un
producte porta indicacions referents al mètode ecològic de producció quan en l'etiquetatge, en
la publicitat o en els documents
comercials el producte o els seus
ingredients s'identifiquin amb el
terme «ecològic», «biològic» o
«orgànic», així com els seus diminutius i derivats habituals, com ara «bio», «eco»…, acompanyats
o no del nom del producte, els
seus ingredients o la seva marca
comercial. Vida Sana, una de les

entitats que més ha treballat per
abastar aquesta fita, ha assenyalat que caldria establir uns terminis per obligar les empreses a
complir la nova normativa i que, igualment, s’hauria de fer una
campanya de promoció sobre les
bondats dels productes biològics
i de les garanties que han d’exhibir per als consumidors.

20è ANIVERSARI DE L'ACCIDENT A LA CENTRAL NUCLEAR DE TXERNÒBIL

LES NUCLEARS VAN MATAR EL PRESENT!

VOLEM QUE MATIN EL FUTUR?
SI NO VOLS QUE PASSI UN ALTRE TXERNÒBIL. SI DEFENSES LES ENERGIES
LLIURES, NETES I RENOVABLES. SI CREUS QUE LES ENERGIES RENOVABLES
PODEN PROVEIR LES NECESSITATS BÀSIQUES DE LA SOCIETAT.
Ara ja pots adherir-te a la crida a l'acció realitzada per 25 personalitats de casa nostra:

www.100x100renovables.net

S.O.S. a
Sant Llorenç

L

a Coordinadora per a la salvaguarda del massís de Sant
Llorenç del Munt i serra de
l’Obac va instal·lar, a mitjans desembre de l’any passat, una pancarta amb un S.O.S. gegant en un
cingle de la mola pe protestar davant l’agressió que pot suposar la
carretera de Coll d’Estenalles a
Pont de Vilomara per Mata-rodona, promoguda per la Diputació
de Barcelona. La carretera esqueixarà una de les zones més ben
conservades i salvatges del parc
natural, mitjançant la tala de més
de 2.000 alzines i la voladura amb
dinamita de 5.000 tones de roques, facilitant a més l’accés indiscriminat de visitants i augmentant,
per tant, la vulnerabilitat de l’espai
i el risc d’incendi. Es tracta d’un
projecte de fa disset anys que fins
ara s’ha pogut aturar gràcies a l’oposició popular. La Coordinadora
demana la retirada del projecte
de la carretera atesa la seva incompatibilitat amb els objectius
de protecció del patrimoni biològic del Parc Natural i exigeix que
la Diputació de Barcelona tingui
present l’objectiu primer del Parc,
la conservació de la natura, i que
abandoni el projecte de crear itineraris per a vehicles tot-terreny,
motos i quads que vol impulsar.
(Més informació: www.adenc.org.)

