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presència de científics independents i re-
presentatius de l’ecologisme en la comis-
sió tècnica creada sobre els residus quí-
mics i radioactius acumulats a Flix.
6. Considerem que l’estratègia de compra
i venda dels drets per contaminar, que
actuaria com una “borsa ecològica” d’in-
versions, ha de ser profundament analit-
zada al servei dels consumidors i no ha
d’acabar afavorint els lobbies contami-
nants. En aquest sentit, trobem precipita-
da la decisió del DMAH de reivindicar la
seu d’aquesta borsa a Catalunya sense
que s’hagi fet un debat contrastat i una
concertació amb els sectors implicats
7. Reclamem al Govern Tripartit un Pla
per al tancament definitiu de les centrals
nuclears d’Ascó i Vandellòs abans del
2010 i la substitució d’aquesta electricitat
electronuclear per energies renovables.
Cal crear, com han fet altres països euro-
peus, un Agència d’Informació Electronu-
clear, aprovada mitjançant una llei del
Parlament català, que respongui a la de-
manda de la societat sobre l’impacte de
la radioactivitat artificial i natural en la sa-
lut de les persones i del medi natural.
(Més informació: www.unasaolterra.org)

energètica del consumidor i descentralit-
zar la producció d’electricitat. Calen me-
sures fiscals i polítiques per promoure
l’accionariat popular, les cooperatives i la
participació en la gestió dels parcs eòlics
i les centrals fotovoltaiques i evitar les di-
ficultats burocràtiques que dificulten l’ac-
cés de l’energia solar als consumidors.
4. Les Ordenances Solars han de ser de
redacció i compliment obligatoris en tots
els ajuntaments catalans.
5. Demanem la presència de les entitats i
les associacions ecologistes més repre-
sentatives i preparades en els organis-
mes creats per definir una nova cultura
de l’aigua i de l’energia. En aquest sentit,
reclamem al Govern de la Generalitat la

Després de les ponències i de la taula
rodona celebrades a la Bisbal d’Em-

pordà durant les II Jornades d’Energies
Renovables i Medi Ambient, els passats 15
i 16 d’octubre, l’associació Una Sola Terra
ha volgut fer arribar a les nostres institu-
cions energètiques i mediambientals i a
l’opinió pública un seguit de reflexions i
propostes. Enguany, a més, es va iniciar
un certamen de cinema ecologista de
gran qualitat que pretén estimular el sec-
tor audiovisual perquè es comprometi a
defensar un canvi ecològic de la societat.
Les reflexions proposades en aquestes II
Jornades són aquestes:
1. El Pla territorial de Catalunya i els
Plans territorials comarcals han de con-
templar de forma interdisciplinària tots
els paràmetres de sostenibilitat que rei-
vindiquen els moviments de defensa del
territori i defineixen les Agendes 21, espe-

Les II Jornades
Ecologistes de la
Bisbal

Malgrat el desencís i la decepció que
està causant, entre els rengles dels

no alineats ni alienats, el nou govern ca-
talanista i d’esquerres gairebé un any
després de la seva assumpció del poder,
l’esforç ingent dels defensors del rerepa-
ís no defalleix i marca, sense encara fer-
los la traveta, els reptes que necessària-
ment ha d’encarar el Tripartit si vol que
Catalunya esdevingui un país ecològica-
ment sostenible. Vet aquí, per què dis-
sabte 16 d'octubre es va celebrar, sota
convocatòria de l’Assemblea en Defensa
de les Terres Nord-Orientals i de la Coor-
dinadora Antilínia de les Gavarres, una
nova reunió de moviments cívics i ecolo-
gistes al centre social La Màquia de Giro-
na per organitzar la lluita contra la línia
de 400 Kw. A la reunió hi van assistir 32
entitats del país (sota administració fran-
cesa i espanyola, inclosos grups de la
Franja de Ponent) i es va crear la Plata-
forma No a la Molt Alta Tensió (PNMAT)
Per als dies 28 i 29 de novembre el
col·lectiu No a la THT organitza una con-
tracimera que es desenvoluparà a Arles
de Tec. Informació i detalls: www.oso-

respecte al projecte la resposta va ser
que ERC, «tot i la seva bona voluntat i la
seva convicció en defensa del territori i
d'oposar-se a la línia de 400 kw, fins al fi-
nal, en cap cas podrà anar més enllà del
que el marc polític actual i estatal els
permet». Els antilínia creuen que les
promeses fetes per alguns partits polí-
tics públicament (ERC, ICV) abans de les
passades eleccions s'haurien de con-
templar –en un moment tan decisiu com
el d'ara, amb declaracions com la de
REE (Red Eléctrica Española) en què
afirmava que ja té acabat el projecte de la
línia de Sentmanat-Bescanó i manté que
funcioni el 2007– des d’un punt de vista
ecològic ja que «el nou projecte destrueix
el cor de les Guilleries (PEIN) i d'altres
territoris afectats de gran interès natural,
paisatgístic, històric i cultural. L'alterna-
tiva a aquesta línia ha de ser l'ús racional
i el foment de les energies renovables».
Tanmateix, el conseller de Medi Ambient,
Salvador Milà (ICV), va contradir el de Tre-
ball i Indústria, Josep Maria Rañé (PSC),
ja que va negar que el Tren d’Alta Veloci-
tat faci imprescindible la construcció d’a-
questa infraestructura i va remarcar que
la decisió final es prendrà després d’ava-
luar el resultat d’un estudi previ. «No tinc
opinió sobre si aquesta línia o una altra fa
falta o no fa falta –va dir–, o com s’ha de
fer o s’ha de deixar de fer», mentre que el
portaveu del Govern, Joaquim Nadal, ha
reiterat manta vegades que aquesta línia
és «necessària».

cialment els relacionats amb la gestió de
l’aigua, l’energia o el patrimoni cultural,
arquitectònic i paisatgístic.
2. Les Agendes 21 s’han d’integrar en els
plans d’urbanisme i s’han d’entendre no
com una proposta d’anàlisi o com una au-
ditoria sinó com una ordenança de com-
pliment obligat per part dels planifica-
dors. Demanem a les autoritats locals
que incloguin l’objectiu de la sostenibilitat
energètica en les Agendes Locals.
3. Donem suport a totes les mesures que
el Govern Tripartit vol portar a terme per
complir el Protocol de Kioto i la lluita con-
tra el canvi climàtic, així com el Pla d’E-
nergies Renovables. Ara bé, considerem
que l’objectiu ha de ser abaratir la factura

vembre a Arles de Tec (Vallespir), en pre-
visió de la cimera hispanofrancesa del 7
o el 9 de desembre a Saragossa, on s’ha
de decidir la imposició d'aquesta línia;
estudiar la creació d'una Fundació per
una nova cultura de l'energia; implicar
les universitats catalanes en l'estudi, ne-
cessitat, viabilitat i alternatives energèti-
ques renovables d'aquesta «autopista
elèctrica», i, informar la població afecta-
da dels perills per a la la salut dels
camps electromagnètics que es produei-
xen, els perills per a la fauna (majorità-
riament la aus), l'agressió al medi natu-
ral, l'augment dels riscs d'incendis i l’es-
quarterament dels anomenats espais
naturals protegits. També es va acordar
la creació d'un banc de recursos per als
grups d'acció de les  diferentes zones
afectades i emprendre diverses accions
públiques de rebuig contundent al
«transvassament elèctric».
Tot i alguns posicionaments contraris a
aquesta línia per part d’alguns sectors
d’ICV, la qüestió és que el Tripartit es tor-
na a trobar amb una altra greu agressió
al territori en què la posició que manifes-
ta és el no se sap/no contesta habituals o
l’ara sí/ara no també freqüents (casos de
Bracons, Flix, energia eòlica, paralització
nuclear, IV Cinturó, etc.). Així, segons
l'Assemblea Salvem les Guilleries i el
Grup Antilínia de Santa Coloma de Far-
ners, quan li van demanar al conseller en
cap de la Generalitat, Josep Bargalló
quin és el posicionament del nou govern

El transvasament
elèctric tensiona
el Tripartit

na.com/linia400000Bescano.htm,
i ,www.co l lec t i f -nona la th t . com. 
La línia de 400.000 volts està previst que
passi per Graus, Sallent, Isona, Sentme-
nat, Bescanó, Figueres, Maçanet de Ca-
brenys, Sant Llorenç de la Muga, Cistella,
Albanyà, Montferrer i Baixàs. S'ha cons-
tatat que en el 90% del territori agredit
per aquesta infraestructura, actualment
encara no s’hi ha fet cap informació pú-
blica ni justificació del pas de la línia pels
municipis afectats. 
En la reunió de Girona, també es van
prendre d’altres acords, com assistir ac-
tivament i massiva a la Contracimera del
trasvassament elèctric del 27 i 28 de no-
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ECOTICONS 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.


