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ECOTICONS

PRO...

A l’igual que les icones d’internet conegudes com
«emoticons» (icones relacionades amb emocions),
aquí publicarem els ecoticons: icones ecologistes
per blasmar o promoure fets que vosaltres mateixos
ens feu arribar a revistauserda@unasolaterra.org
Podeu enviar-hi textos i fotografies o simplement
demanar-nos que investiguem un tema.

CONTRA...

com Jaume Pagès, conseller delegat
del Fòrum, qualificant d’èxit el que ha
estat en realitat un gran fracàs ideològic
i civil, són una mostra de com l’esdeve-
niment ha estat  recuperat per la social-
democràcia, «amb la complicitat políti-
ca de republicans i ecosocialistes». El
model bàsic dels «Diàlegs» ha funcionat
molt malament i no ha servit per seure
a la mateixa taula els poderosos del pla-
neta (lobbies econòmics i energètics) i
els principals líders del pensament eco-
logista i antiglobalització, com s’havia
proposat des del principi. Han estat
«Diàlegs» amb llistes negres nacionals i
internacionals (Wangaria Maathai, re-
cent Premi Nobel de la Pau, va ser re-
butjada per «marginal»!), dirigits des de
la prepotència i el confusionisme.
L’ecologia i la sostenibilitat, un dels prin-
cipals eixos del Fòrum, han quedat diluïts
i descafeïnats. No s’han tocat a fons els

26.000 tones de pneumàtics (a nivell de
l’Estat espanyol es podria construir una
autopista de 2.200 km i 15 metres d’am-
ple a l’any).
A Catalunya, les quatre incineradores de
residus (Tarragona, Girona, Mataró i Sant
Adrià de Besòs) van declarar, l’any 2003,
haver produït 11.500 tones portades a es-
tabilitzar a plantes fisicoquímiques i
13.200 tones al dipòsit controlat de resi-
dus perillosos. Pel que fa als pneumà-
tics, a Catalunya hi ha actualment set
centres gestors autoritzats per l’ARC que
l’any 2002 van tractar 26.000 tones de
pneumàtics. Cal tenir en compte que,
tret del cautxú reciclable, els pneumàtics
no podran ser llençats, ni tan sols tros-
sejats, als abocadors a partir del 16 de
juliol de 2006, amb què una aplicació
com la d’aquest l’asfalt podria fer que es
complís aquesta normativa.
El tipus de paviment de què estem par-
lant incorpora una tona de residus per a
un ferm de 100 m2 (com el de la prova de
Montjuïc). Amb un gruix de 3,5 cm repre-
senta 3,5 m3 de material amb una densi-
tat d’unes 2,9 t/m3, el que correspon a
una utilització de 10 tones de barreja.

El resultat d’aquesta prova –que compta-
rà, a més, amb una auditoria que assen-
yalarà la rendibilitat de la futura comer-
cialització– podria tenir importants re-
percussions en la política de reciclatge
de residus del Departament de Medi Am-
bient i Habitatge (DMAH) de la Generali-
tat de Catalunya, ja que el material incor-
porat en aquest asfalt deixaria d’anar als
abocadors. 
De fet, amb aquest tipus d’asfalt es po-
dria fer el ferm cada any d’una autopista
de 220 km i 15 metres d’amplada i se
n’utilitzarien 6.000 tones de cendres i

El passat 9 de setembre va tenir lloc
a l’avinguda Muntanyans, a Mont-
juïc (Barcelona), una prova d’aplica-

ció de l’anomenat asfalt «ecològic» (ve-
geu la foto), sota iniciativa de Gea Consul-
tors Ambientals i el suport de l’associació
Una Sola Terra. 
La proposta presentada al Centre Gestor
del Parc de Montjuïc, que actualment de-
pèn de l’empresa municipal Barcelona de
Serveis Municipals (BSM), va pretendre –i
ho féu amb èxit notable– experimentar en
100 m2 el resultat final d’un asfalt com-
pacte, preparat en uns laboratoris espe-
cialitzats, que conté un 8% de pneumàtics
triturats i un 2% de cendres d’incinerado-
ra. A més de la societat BSM, van col·la-
borar en la iniciativa l’Agència de Residus
de Catalunya (ARC) –que en farà el segui-
ment– i l’empresa Rubau, destacada pel

Asfalt 
«ecològic» 
a Montjuïc

El Fòrum –el gran circ de les cultu-
res, tal com el va batejar l’antropò-
leg Manuel Delgado– ha estat cinc

mesos parlant de pau, cultura i sostenibi-
litat, però ha desvinculat aquests concep-
tes del model de desenvolupament eco-
nòmic que els condiciona; 141 dies d’au-
tobombo i de publicitat concertada amb
els principals mitjans de comunicació per
vendre el que els promotors no van ser
capaços de crear amb veritables contin-
guts. De fet, tal com han denunciat Els
Verds-Alternativa Verda, el Fòrum Univer-
sal de les Cultures 2004 «ha estat una fi-
ra de les vanitats intel·lectuals, totalment
al marge de les institucions populars i
dels moviments socials, publicitada com
un Parc Temàtic Cultural, al servei de
l’establishment polític i econòmic, que ha
utilitzat l’ecologia i la sostenibilitat com a
elements de màrqueting de les empreses
patrocinadores». 
Les declaracions que han fet als mitjans
de comunicació, tant l’alcalde Joan Clos

Amb Fòrum 
o sense: 
la sostenibilitat 
no es manipula 

Segons Els Verds-Alternativa Verda, les
propostes que conté el Compromís de
Barcelona per un desenvolupament just,
humà i sostenible s’han redactat «al ser-
vei dels lobbies de l’aigua, l’energia, la tec-
nologia ambiental i les comunicacions,
que aspiren a continuar utilitzant el Fò-
rum per mantenir i augmentar les seves
inversions a Amèrica Llatina i a altres re-
gions del planeta com el Magrib i els paï-
sos de l’Est». 
Per als ecologistes, el Fòrum 2007 a Mon-
terrey «servirà per incrementar el procés
de neocolonialisme a Mèxic i a Llatinoa-
mèrica, a l’igual que els observatoris
mundials de l’estat de la informació, o de
responsabilitat social i corporativa, o l’a-
nomenat Global Compact de concertació
empresarial». Cal assolir «una nova for-
ma d’entendre la democràcia  basada en
la participació popular, en el control dels
recursos naturals i energètics del país, tot
intentant frenar la febre neoliberal basada
en la privatització dels béns immaterials
que ens ha llegat la naturalesa». Davant la
degradació social, cultural i urbana que
pateix Barcelona, Alternativa Verda recla-
ma «una auditoria independent de tot el
cost econòmic i financer del Fòrum 2004 i
el dret universal a la llibertat d’expressió
de tots els sectors i personalitats repre-
sentatius dels moviments socials, que
han estat marginats pels promotors de
l’esdeveniment».

reciclatge de barreges bituminoses, que
va realitzar el fressat i la compactació de
l’asfalt. Aquest asfalt «ecològic» és una
innovació tecnològica i ambiental que té
l’objectiu de millorar l’eficiència i la sos-
tenibilitat del seu cicle productiu. 
El transport de la mescla asfàltica es va
fer amb un camió especial que duia cale-
facció indirecta i feia un moviment de ro-
tació continu. La barreja dóna un ferm
cent per cent impermeable, sense àrids
que s’esllavissin, de gran durabilitat i re-
sistent als efectes de les sals que s’em-
pren per al desglaç i contra les nevades.

principals problemes ambientals globals
com el reescalfament de la terra, la pro-
liferació nuclear civil i militar, la desfores-
tació i l’erosió dels sòls, l’explosió demo-
gràfica, el trànsit de superpetroliers, la
contaminació de les capes altes de l’at-
mosfera per la proliferació de desplaça-
ments en avió, etc., o els efectes ecolò-
gics de les guerres recents. 
L’exposició «Habitar el món» ha costat la
brutalitat de quasi 4 milions d’euros.
Quantes Agendes 21 de pobles i ciutats
catalans no s’haurien pogut fer amb
aquests diners? Quantes ONG ecologis-
tes haurien pogut finançar els seus pro-
jectes amb aquesta enorme quantitat?
No cal parlar del veritable «foc d’ence-
nalls» que va significar, la nit de la cloen-
da –coincidint amb la Mercè–, despendre
800.000 euros en vint minuts en uns focs
que, a més, van contaminar amb compo-
nents molt tòxics el cel de Barcelona.


