
1978D Estiu
Apareix el primer número de BIEN
(Boletín de Información sobre
Energía Nuclear), editat pel CANC. 

1978D Juliol
Apareixen tallats 20.000 eucaliptus a
les Guilleries i a la Selva en protesta
pels projectes de repoblació amb
aquests arbres per part de Torras
Hostench i la Diputació de Girona. 
Tenen lloc a Pamplona les Jornadas
de Estudio de Alternativas. Les
ponències presentades, tant per
persones del país com de fora,
seran posteriorment publicades en
un llibre titulat Alternativas.

1978D 11 de juliol
Més de 200 morts en explotar un
camió cisterna de propilè liquat
davant del càmping dels Alfacs al
terme municipal d’Alcanar (Montsià). 

1978D 24/25 de juliol 
Tercera Assemblea Ecologista de
l’Estat espanyol, anomenada ja
Federación del Movimiento
Ecologista, a Daimiel, a la Manxa.
Hi participen més de 20 grups de
tot l’Estat i s’acorden unes mínimes
bases teòriques o declaració de
principis, coneguda també per la
Proposta de Daimiel. 

1978D 25-26 de juliol 
Els Grups de Defensa dels
Aiguamolls paralitzen les obres
d’urbanització dels estanys. 

1978D 30 d’agost
Es constitueix la Coordinadora per
la Salvaguarda del Massís de Sant
Llorenç del Munt per lluitar contra
una urbanització de 700 hectàrees
planificada en terrenys del futur
parc natural. 

1978D Agost-Setembre
Durant els dos mesos té lloc la
Marxa del Llobregat, que s’inicia el
28 d’agost a Castellar de N’Hug, a
despit d’haver estat prohibida per
dues vegades consecutives pel
governador civil. 
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EcocronologiaEl tsunami global del canvi climàtic

MOVIMENT 
ECOLOGISTA CATALÀ

#07

La Terra s’escalfa. És un fet ara ja
inconrovertible per a la comunitat científica:
l’informe de l’ACIA (Consell de l’Àrtic) –que us

oferim en les pàgines centrals d’aquest número– és
prou clar en aquest sentit. El clima de la Terra està
canviant, la temperatura global augmenta a una
velocitat mai vista i encara que històricament s’han
produït variacions climàtiques naturals, la magnitud
i l’acceleracó dels canvis actuals apunten l’activitat
dels éssers humans com a factor dominant. Aquests
canvis climàtics es manifesten amb especial
intensitat a l’Àrtic. En les últimes dècades, les
temperatures àrtiques han augmentat a una
velocitat gairebé doble que a la de la resta del món.
El desglaç generalitzat de les glaceres i del mar,
junt amb l’augment de temperatures del permafrost
(pergelisòl o sòl gelat), demostren la magnitud de
l’escalfament planetari. Aquests impactes sobre
l’Àrtic son un avís anticipat de la transcendència
mediambiental i social que tindrà l’escalfament
global, degut principalment al constant increment
de les concentracions de gasos d’efecte hivernacle a
l’atmosfera terrestre. Els impactes que preveu
l’informe del Consell del Àrtic suposen una
continuació del creixement de les emissions
d’aquests contaminants. Per bé que a curt termini
no es puguin evitar les conseqüències derivades de
les emissions passades, és evident que molts dels
impactes es podrien reduir significativament si es
prenguessin les mesures oportunes; tanmateix, a
hores d’ara cap de les actuacions previstes
–protocol de Kyoto inclòs– no dibuixa un futur gaire
més falaguer del que descriu l’informe.

No s’entén, doncs, que des de Catalunya s’aposti
–per boca del conseller de Medi Ambient, Salvador
Milà– perquè Barcelona esdevingui seu de la borsa
de compravenda de quotes de contaminació. Com
es pot defensar, des d’una ètica ecologista, que
algú pugui traficar amb «drets de contaminació»? I
que es faci, a més, sense judicar en cap moment el
model de societat que està enverinant tot el
planeta. I sobretot, si us plau, que no barregin
aquest mercadeig fastigós amb conceptes com
«ecologia» o «sostenibilitat». No en nom nostre.
Aquest model de societat, el que paga per
contaminar, és el d’alguns dels occidentals que
estiuegen a les costes d’Sri Lanka, Tailàndia,
Indonèsia, Índia…, i que volen menjar gambes tot
l’any, amb què els manglars d’aquests indrets –que
eren una defensa natural de les platges– van ser
anihilats, per fer-hi granges d’aquests crustacis.
Ara, el tsunami del dia de sant Esteve de l’any
passat també ens ha advertit que la degeneració de
les costes –sobretot a causa de l’explotació
turística– es pot pagar més cara, amb que la
devastació prèvia ajuda al gran desastre. 
Ens dedicarem, ara, a comprar drets de
contaminació a l’Índia, Indonèsia, Sri Lanka…, amb
una mà, i amb l’altra els farem arribar «ajuda»
perquè hi continuem menjant gambes a l’estiu?
El tusnami global ens afecta a tots: es diu canvi
climàtic i hi podem posar remei si som capaços de
fer un gir radical a les nostres vides, si som
capaços de somniar i construir un escenari de futur
en harmonia amb la poca naturalesa que encara no
hem destruït.

Tinta sobre pa-
per i tractament
digital

GUILLEM
CIFRÉ

Detall (26x29 cm)

Guillem Cifré (Barcelona, 952), il·lus-
trador habitual de la premsa i del món
esditorial catalans.

IL·LUSTRACIÓ DE PORTADA

ECOAGENDA D del 17/01 al 21/02 

20/01
ALASKA
L'ÚLTIMA
FRONTERA
AUDIOVISUAL 
JOSEP BUCH I
PARERA. 
Horari: 21:30 h
Club Excursionista de Gràcia
Passatge Mulet, 4. Barcelona
cegracia.com - 932 378 659
Entrada Lliure

22/01D 02/04
ENERGIES RENOVABLES 
EN ZONES RURALS  
Curs. Dissabtes (40 hores)
Horari: de 09:00 a 13:00
Escola Agrària de Manresa
Finca Can Poc Oli-Ctra. Vella
Manresa-Barcelona (km 23,6-
Renfe) Manresa (Bages)
escola@agrariamanresa.org 
93 872 40 74
Preu: 40 euros

27/01D 29/01
DESCOBERTA
GEOLÒGICA
Itinerari 
pel Parc Güell
Horari: 09:30
Centre de
Recursos Barcelona Sostenible
Nil Fabra, 20, baixos
932 374 743
www.bcn.es/agenda21/crbs
Places limitades

04/02D 06/02
IV EDICIÓ FIRA
ECOLÒGICA 
Fira
Horari: 
10:00 a 21:00 h
Palau de
Requesens 
Molins de Rei (Baix Llobregat)
CEPA
www.pangea.org/cepa/cepa.html
936 802 751 - Entrada lliure

13/02
SOBREVIURE
L'HIVERN
Jornada
Parc de Collserola
Centre d'Educació
Ambiental 
Mas Pins
www.parccollserola.net
maspins@retemail.com
934069560
Entrada lliure

La redacció d’Userda aprofita
l’avinentesa de l’aparició del
primer número del setmanari
El Triangle (el 30 de gener de
1990) per felicitar-ne efusiva-
ment i cordialment tots els
seus redactors i col·labora-
dors, amb Jaume Reixach al
capdavant. No és fàcil, en
aquests temps de comunicació
globalitzada i globalitzant, man-
tenir el tipus com ho ha fet i ho
fa El Triangle. Per molts anys, i
que en siguim molts més!

15/02D 28/02
ELS RESIDUS.
TIPOLOGIA,
TRACTAMENT I
PROBLEMÀTICA
ACTUAL  
Curs
Cedam-Signatus
Centre Cívic Les Corts 
Plaça Concòrdia, 13. Barcelona
www.cedamaso.com
93 835 30 20 - Preu: 54 euros

15 ANYS D’EL TRIANGLE


