
1977
Amory B.Lovins publica Soft Energy
Paths, la base de tots els plans
energètics alternatius basats en
energies renovables. 

1977D 4-10 juliol
Té lloc a Eivissa la Setmana
Internacional de Solidaritat
Ecològica Natura i Tècnica.

1977D 25 de juliol
2.500 persones es concentren
davant la Central Tèrmica de
Cubelles exigint la seva demolició.
Els manifestants i centenars de
cotxes, una manifestació de més de
2 Km. de llargada, criden «Oa, oa,
oa, la tèrmica a la Moncloa».

1977D 6 agost
Primera Assemblea Ecologista de
Catalunya a Torroella de Montgrí
amb motiu d'una Jornada de
Defensa del Medi Ambient. 

1977D 7 agost
Unes 4.000 persones es manifesten
contra la Central Tèrmica de
Cubelles. El 22 d'agost, en una
altra concentració, la Guàrdia Civil
provoca 4 ferits per trets. 

1977D 14 agost
Entre 300 i 400 persones participen
en una marxa, des de la Rambla de
Figueres fins a les obres de Port
Llevant, per iniciar l’ocupació dels
Aiguamolls de l'Empordà. 

1977D 28 d'agost
Primera manifestació antinuclear
davant mateix de la central nuclear
d'Ascó. Unes 2.000 persones es
manifesten contra la concessió
d'aigües de l'Ebre per refrigerar 
les centrals atòmiques. 

1977D 17-18 setembre
Segona assemblea ecologista de
l'Estat espanyol a Las Dehesas,
Cercedilla (Madrid). 
74 grups ecologistes de tot 
l'Estat constitueixen la Federació
del Moviment Ecologista. 
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ECOAGENDA D del 15/11 al 20/12 

15/11D 01/03
SETANTA 
CARBASSES
Mostra
Horari: diumenges 
de 10.30 a 14.30
Fundació Caixa
Sabadell
Museu d’Eines del Camp. 
Bosc de Can Deu
937 164 781. candeu@ecodi.net
www.fcaixasabadell.org
Entrada lliure

17/11
AGRICULTURA 
ECOLÒGICA 
A CUBA
Conferència
Horari: 19:30
Ecologistes en
Acció-Entrepobles. Can Basté.
Pg. Fabra i Puig, 274, Barcelona
www.ecologistesenacció.org
Entrada lliure

23/11 
HÀBITS 
SOSTENIBLES 
A LA LLAR
Conferència
Horari: 18:30
Centre de Recursos 
Barcelona Sostenible
Nil i Fabra, 20, Barcelona
www.bcn.es/agenda21/crbs
recursos@mail.bcn.es
932 374 743
Entrada lliure

28/11
DIA INTERNACIONAL 
DELS VOLUNTARIS
Jornada
Centre d’Informació. 
Parc de Collserola
Ctra. de l’Església, 92, 
Barcelona
www.parccollserola.net
932 803 552
Activitat gratuïta

29/11D 30/11
RESTAURACIÓ FLUVIAL I
EDUCACIÓ AMBIENTAL A
EUROPA
Seminari
Centre d’Estudis dels Rius
Mediterranis 
Pg. del Ter, s/n, Manlleu
www.mitmanlleu.org
cerm@mitmanlleu.org
938 515 176
60/80 euros

01/12
JOGUINES
SEGURES  
Col·loqui
Horari:19:00
Punt Verd de la
Sagrada Família
Lepant, 281-283, Barcelona
www.aulambiental.org
aula_ambiental@telefonica.net 
934 350 547
Entrada lliure

02/12
FISCALITAT 
I ECONOMIA 
ECOLÒGICA
Jornades
UPC-Diputació 
de Barcelona
Edifici Vèrtex. 
Plaça Eusebi Güell, 6, Barcelona
bofarullam@diba.es
934 022 222
Entrada lliure

08/12D 12/12 
GESTIÓ I 
PLANIFICACIÓ 
DE L’AIGUA 
Congrés
Horari: 09:30
Fundación Nueva
Cultura del Agua
Auditori Felip Pedrell. Tortosa
www.us.es/ciberico
977 448 022. 
220 euros

Més enllà de la patètica ofensiva espanyola contra la
llengua catalana amb relació a la nostra presència a
Europa i la no menys patètica resposta del Govern

català, el fet cert és que la nova Constitució de la Unió Europea
s'acaba de firmar a Roma amb greus mancances, també, pel que
fa al medi ambient i el desenvolupament sostenible. Els
ecologistes d’arreu han advertit els responsables europeus de
la seva prolongada incapacitat per reformar el tractat
que estableix la Comunitat Europea de l'Energia
Atòmica (correntment anomenat «Euratom»),
amb què es posa en perill la ratificació d'aquest
nou acord. El tractat Euratom es va firmar a
Roma el 1957, el mateix dia que se signava
el conveni que establia la Comunitat
Econòmica Europea. Després, diversos
altres documents –inclosos els de
Maastricht, Amsterdam i Niça– han
completat aquests dos textos fundadors.

El nou tractat constitucional reagrupa
tots els precedents, amb l'excepció de
l’Euratom, que queda en vigor de forma
paral·lela. La llei fonamental de la Unió Europea
es fonamentarà, doncs, en dos tractats de Roma i
conservarà així una aposta pronuclear explícita.

Els ecologistes i les associacions mediambentals d’arreu
d’Europa refusen, doncs, aquesta Constitució. L’Euratom
continua promovent la nuclearització a través d'una bateria de
reglamentacions específiques, de projectes d'investigació i de
considerables subvencions.

Tanmateix, en la declaració 44, annexada a la nova
Constitució, Alemanya, Irlanda, Hongria, Àustria i Suècia hi fan

notar que «les disposicions essencials del Tractat que institueix
la Comunitat Europea de l'Energia Atòmica no han estat objecte
de modificacions de fons des de l'entrada en vigor del dit
tractat, i que una posada al dia és necessària. [Aquests Estats]
són, doncs, favorables a la idea d'una conferència dels
representants dels governs dels Estats Membres, que

convindria convocar al més aviat possible». Per la seva
banda, el Parlament Europeu, en un vot del 24 de

setembre de 2003, va fer una crida als Estats
Membres per «convocar en el termini més

breu possible una conferència de revisió
a fi de derogar les disposicions
obsoletes i superades del tractat,
sobretot aquelles relatives a la
promoció de l'energia nuclear i a
l'absència de procediments
democràtics de decisió».

Tal com ha fet notar, entre
d’altres, Marc Alemany Johnston

–dels Amics de la Terra–, tot recollint
l’esperit dels ecologistes i dels

mediambientalistes europeus «no podem
garantir la Constitució europea si els vestigis

superats de l’Euratom encara s'aixequen al seu
costat. Si els responsables europeus es neguen a

reformar l’Euratom, que no se sorprenguin de veure una gran
quantitat de ciutadans votar No en el pròxim referèndum». La
Constitució de la Unió Europea no es pot basar –entre d’altres
contrasentits (com el de la negació del dret a l’autodeterminació
dels pobles)– en el benefici d'una tecnologia tan perillosa i
desacreditada com la nuclear.

Fotografia de
Wangari Maathai
(Barcelona, 1996)
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El motiu de la portada és la flor del Nan-
di (Spathodea campanulata), la tulipa
que planta el Green Belt Movement.
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