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Ecocronologia

El director general d’Energia del Departament de Treball i
Indústria, Josep Isern, ha assegurat en diverses ocasions que
«el Govern potenciarà l’energia eòlica fins a situar el parc de

generació a 1.500 MW en acabar la legislatura». Actualment, no hi ha
ni 90 MW eòlics instal·lats a tot el país sobre un total estatal de més
de 6.000 MW, 28.240 MW a l’Europa dels 15 i 39.294 MW al món (a
finals de 2003). Precisament –i paradoxalment– Catalunya va ser
pionera en l’aprofitament d’aquesta font d’energia: s’hi va fer el
primer mapa eòlic de l’Estat, s’hi va constituir la primera empresa que
va dissenyar i construir aerogeneradors moderns i s’hi va connectar el
primer aerogenerador. 

El director general d’Energia, que ha fet tota la seva carrera
professional al sector del gas, sembla que es permeti d’empènyer cap
a la baixa el compromís escrit en l’Acord de Govern Tripartit (14-12-
2003) i que diu, textualment, que caldrà «assolir 3.000 MW eòlics
instal·lats abans de la fi de 2010». Si després de deu mesos d’aquest
govern no s’ha instal·lat ni un sol MW eòlic més a Catalunya i ara
s’anuncia que en tres anys n’hi ha d’haver 1.500 MW, i si l’objectiu
d’aquest govern per al 2010 és de 3.000 MW, tot plegat vol dir que
caldrà instal·lar 500 MW cada any des de l’any 2005 fins a l’any 2010.
Però, al ritme actual no s’assolirà cap dels objectius del Govern, ni en
acabar la present legislatura ni l’any 2010. Per què?

Simplement, perquè, pel que sembla, a Catalunya es deixa que es
practiqui una mena de vandalisme antieòlic (dotzenes de torres de
mesura de vent han estat destrossades i es roben els equips
electrònics enregistradors), disfressat de «defensa del paisatge»,
sense que ni el Govern, ni el Parlament, ni els Mossos d’Esquadra i la
resta de cossos policíacs no se n’immutin gaire; uns actes de
vandalisme i lladrocini que mai no han estat reivindicats per ningú,
cosa que els fa radicalment diferents de qualsevol acte de resistència
ecològica i fins i tot dels «ecotatges» (actes de sabotatge ecològics), ja
que aquests sempre són reivindicats i justificats per alguna entitat
ecologista concreta. També, perquè el Govern, fins ara ha estat
incapaç de materialitzar el que diu la disposició addicional tercera del
Decret 174/2002, d’11 de juny, regulador de la implantació de l’energia
eòlica a Catalunya, que diu: «En el termini de sis mesos el Govern
aprovarà el procediment abreujat d’autorització administrativa de

parcs eòlics amb potència inferior a 5 MW, així com, de projectes pilot
d’aplicació de la tecnologia eòlica». Han transcorregut més de dos
anys i ni el govern precedent ni l’actual no han fet complir el que
aleshores es va legislar.

És clar que el Govern Tripartit sembla que, ara per ara, no té cap
prioritat pel que fa a l’energia que alimenta Catalunya…, tret
d’augmentar l’impost sobre els carburants fòssils (i no per finançar
les energies renovables, sinó la sanitat!), tot i que l’energia que
Catalunya fa servir és energia que s’importa (i ens fa dependents i
vulnerables), energia que és bruta (i que malmet la salut dels
sistemes naturals i de les persones) i energia que s’empra de forma
molt poc eficient. 

Calen, doncs, plans d’acció que empenyin el desenvolupament de
les noves tecnologies per a l’aprofitament de les fonts d’energia
renovable (entre elles l’eòlica) i ajudin a crear-ne el mercat, de la
mateixa manera que han fet altres països (com ara Dinamarca i
Alemanya, per exemple).

Des de fa anys hi ha una moratòria de facto per fer aprofitaments
eòlics a Catalunya, a conseqüència de les complicitats entre les forces
polítiques del Govern i del Parlament de Catalunya i l’empresa
elèctrica Endesa. Mentre els cinc partits polítics presents al
Parlament de Catalunya han fet possible un marc legal que impedeix
en la pràctica fer cap aprofitament eòlic a les zones de Catalunya on
fa més vent, Endesa va posant totes les traves imaginables per
impedir la connexió dels parcs eòlics a la xarxa. 

Un altre sense sentit és el de voler condicionar el
desenvolupament eòlic a l’aturada nuclear. Justament, si algun dia es
pot iniciar una negociació per procedir a una aturada nuclear només
es farà si hi ha prou potencial d’energies netes i renovables. Per
arribar-hi, cal facilitar al màxim el desenvolupament de totes les fonts
d’energia netes i renovables, que són una font de riquesa per a molts
territoris avui desfavorits. Condicionar el desenvolupament de
l’energia eòlica al tancament de les nuclears és fer un favor al lobby
nuclear i a aquells que malden per fer-les funcionar 60 anys o més. 

Si ara, amb aquest Govern catalanista i d’esquerres, no es tira
endavant decididament l’opció eòlica, oblidem-nos de la sobirania, per
molt Estatut descafeïnat que ens vulguin tornar a encolomar.

Eòlica: o ara o mai
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ECOAGENDA D del 18/10 al 15/11 

20/10
LA TÈRMICA DEL PORT DE
BARCELONA
Conferència
Horari: 19:30 h
Centre Cívic La Sedeta
Sicília, 321
934 591 228
ccsedeta@mail.bcn.es
www.bcn.es/sedeta
Entrada Lliure

21/10
LLUITA SOCIAL A L’EBRE
Conferència
Horari: 20:00 h
Ferran Barreno (PDE)
Casal de Barcelona
Ausiàs Marc, 60, Barcelona
901 515 253
www.casalbcn.info
Entrada lliure

22/10D 24/10
V FIRA DE LA
BIODIVERSITAT
CULTIVADA
Escola Agrària de
Manresa
Ramon Iglésies, 5-7
938 749 060
www.agrariamanresa.org
Entrada lliure

22/10D 24/10
ECOVIURE
Vida ecològica en
un món sostenible
Parc Firal de
Manresa
Polígon Ind. 
Els Dolors, s/n
938 782 301
www.ecoviure.org
Entrada lliure

13/11
III RAL·LI SOLAR
Demostració
ADTS
Horari: 09:00 a 19:00
www.adts.info/rally/index.htm
Entrada lliure

17/11
AGRICULTURA ECOLÒGICA A CUBA
Conferència. Horari: 19:30 h.
Ecologistes en Acció-Entrepobles
Pg. Fabra i Puig, 274

17/11D 19/11
CONTAMINACIÓ LUMÍNICA
Simposi Internacional
Centre de Convencions del CCIB
933 238 573
www.enisoft.com/~celfosc/index.html
300 euros

27/10
PRINCIPIS DE SOSTENIBILITAT
Conferència
Centre de Recursos Barcelona
Sostenible. Horari: 18 h
Nil Fabra, 20 baixos, Barcelona
932 374 743 - recursos@mail.bcn.es
www.bcn.es/agenda21/crbs
Entrada lliure

06/11
UNA NOVA ECONOMIA DELS
BOSCOS
Conferència-Debat
Consorci Forestal de Catalunya
Auditori Caixa de Catalunya - La
Pedrera. Horari: 09:30 a 18:30
Passeig de Gràcia, 92, Barcelona
972 842708
consorci@forestal.net 
forestal.net/nueva_economia_bosques/
Entrada Lliure

1977
Més de 50.000 ecologistes
procedents d’arreu d’Europa
participen en una manifestació
antinuclear contra el reactor Super-
Phénix a Creys-Malville (Isère,
França). Els violents enfrontaments
amb la policia acaben amb una
víctima mortal, l’ecologista Vital
Michelon, dos manifestants mutilats
i més d’un centenar de ferits. 

1977D febrer
Creació del Col.lectiu de
Periodistes Ecologistes
Apareix un opuscle titulat Energias
libres, realitzat pel col.lectiu que
més tard s’anomenarà TARA
(Tecnologias Alternativas Radicales
y Autogestionadas).
S’obre al Palau d’Esports de
Montjuic l’exposició Salvem
Catalunya per a la democràcia,
dedicada fonamentalment a la
defensa del patrimoni natural. 

1977D 30 d’abril - 1 de maig
Reunió a Sòria de la Coordinadora
Antinuclear Estatal amb 60
representants d’una trentena de
grups d’arreu de la península. 

1977D 21 i 22 de maig
Festa Popular als Aiguamolls de
l’Empordà. 

1977D juny
Surt el primer número d’Userda.

1977D Estiu
Surt el número 0 d’Alfalfa.Revista
de crítica ecológica y alternativas.

1977D 23-26 juny
Primera Assemblea Ecologista de
l’Estat espanyol: 38 grups ecologistes
es reuneixen a La Granja-Valsaín
(Segòvia), on s’elabora un manifest
ecologista i s’acorda convocar el
congrés constituent de la Federació
del Moviment Ecologista. 

1977D Juliol
Apareix el primer butlletí del
Comitè Antinuclear de Catalunya
(CANC).
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