
1978D 9 de setembre
Amb motiu de la finalització de la
Marxa del Llobregat té lloc al Prat
de Llobregat la II Assemblea dels
Ecologistes Catalans, on s’apleguen
més de 25 grups. 

1978D Tardor 
Apareix el primer número de la
revista Integral, salud y vida
natural, dirigida per Santiago Giol. 

1978D 7/8 d’octubre
Tercera Assemblea dels Ecologistes
Catalans a Ca l’Estany, Gallecs.
Diverses propostes d’estructuració
de l’ecologisme, com a opinió
diferenciada dels partits polítics,
són rebutjades per l’assemblea,
que únicament considera la
necessitat de coordinació. 

1978D 12-15 d’octubre 
Tenen lloc a Dènia les Jornades
Ecologistes de la Mediterrània. 

1978D 5 de novembre 
Uns cent mil manifestants
recorren, a peu i amb bicicleta, els
carrers de Barcelona «lluitant per
una nova vida», tot seguint la
convocatòria de la Diada Naturista. 

1978D 29 de novembre 
S’obre una acta de processament
contra Igor Grabulosa, Ignasi Roca,
David Sunyer i Jordi Sargatal,
acusats pel Jutjat de 1a Instància de
Figueres d’ocupar els Aiguamolls de
l’Empordà el juliol de 1978. 
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ECOAGENDA D del 21/02 al 21/03

21/02D 27/02
MASVIDAL.
BOTÀNICA
IL·LUSTRADA
Exposició
Horari: 
18:00 a 20:00
Fundació Caixa Sabadell
Casa del Pastor, de Dalt, 3, Seva.
937 259 522
fundacio@caixasabadell.es
www.fcaixasabadell.org
Entrada lliure

27/02
TREPITJANT 
LA GESPA
Passejada verda
Horari: 09:00 h
Plaça Llucmajor
Barcelona
www.noubarris.net/arxiu
ateneu9b@telefonica.net
93 353 95 16—Fax 93 350 3000
Preu: 1,50 euros

06/03/2005 
CALÇOTADA
HORTICULTORS
URBANS
Taller-Àpat
Fundacio Terra-
Tarpuna 
Iniciatives Sostenibles 
Centre Cívic Fort Pienc
Ribes, 14, Barcelona
www.horturba.com/calssotada.htm
Inscripció prèvia - 936011636
Preu: 3 euros

12/03D 13/03
CUSTÒDIA 
EN FINQUES
AGRÀRIES
Curs
ICHN (Institució
Catalana
d’Història Natural)
Seminari de Vic
www.custodiaterritori.org
Preu: 58-82  euros

21/02D 10/03
BARCELONA HERMÈTICA
El Col·legi d’Aparelladors i
Arquitectes Tècnics de Barcelona
(CAATB) acull, fins el 10 de març,
una exposició de 68 fotografies
de gran format d’elements
arquitectònics (cúpules, llindes,
balcons, façanes, portes, etc.), que
documenta l’abundosa presència
del déu de les arts, el comerç i les
ciències –Hermes (Mercuri, en la
mitologia romana)– en els edificis
i els monuments de Barcelona
construïts a partir de la segona
meitat del segle XIX, època en què
la ciutat salta les seves muralles
medievals i amplia els seus
horitzons no només urbanístics,
sinó també intel·lectuals,
culturals i artístics. A més de
l’exposició, el CAATB també acull
un cicle de conferències i
organitza una visita guiada per la
Barcelona d’Hermes prevista per
a la primera setmana de març.

Horari: 
de dilluns a dijous, 
de 08:30 a 14.30 i de 16 a 19 h
divendres, 
de 08:30 a 14.30 h
CAATB: 
Bon Pastor, 5 (Sant Gervasi)
www.apabcn.es
informacio@apabcn.es
932 402 060
Entrada lliure

La plataforma cívica contra la línia de Molt Alta Tensió
(MAT) Sentmenat-Bescanó-Baixàs, de 400.000 volts
–amb presència tant al nord com al sud de

Catalunya–, ha denunciat que l’intent d’aprovar aquesta
mastodòntica infraestructura s’està fent amb «una tècnica
de Molt Baixa Intensitat Democràtica, és a dir, segrestant
el debat polític i confonent l’opinió pública». Efectivament,
mentre des del Govern tripartit cada conseller –tants caps,
tants barrets– hi diu la seva (a favor, en contra; ni a favor,
ni en contra, etc.), donant un espectacle lamentable
d’incoherència i descoordinació política, el fet cert és que,
fins ara, cap d’ells no ha parlat dels veritables interessos
que s’amaguen rere la construcció d’aquesta iniciativa
desenvolupista i insostenible. Les raons adduïdes
reiteradament parlen de les necessitats energètiques del
TGV (tren de gran velocitat) i/o de proveir adequadament la
bulímia elèctrica dels «pobres hostalers» de la Costa
Brava i el seu model de turisme de borratxera. Tanmateix,
tal com denuncia en aquest número d’Userda Josep Maria
Ricard –portaveu de la plataforma contra la MAT–, aquesta
línia s’engloba dins un context molt més ampli l’objectiu de
la qual és vendre, mitjançant línies de molta alta tensió,
els excedents nuclears francesos cap al Marroc i Algèria,
per evitar –tal com ha manat l’Administració Bush– la
construcció de centrals nuclears al Magrib. De fet, la
connexió soterrada al seu pas per l’estret de Gibraltar està
construïda des de 1995 i reforçada fins a 1.000 MW,
mitjançant un préstec del Banc Europeu d’Inversions (Afrol
News, 25-10-2002 i 11-12-2003; www.afrol.com)

Aquesta infraestructura –digna dels millors temps del

desenvolupisme franquista– condicionaria inevitablement
el futur energètic, paisatgístic, ambiental i –vistos els
recents informes científics– la salut física i mental del país
durant les properes dècades. Com que el dret a la
informació ambiental no es pot exercir adequadament i ni
el Govern actual ni el Parlament estan disposats a obrir un
debat democràtic seriós entorn aquest projecte, els
qüestionaments que es fa la plataforma contra la MAT són
del tot pertinents: quins mecanismes garantiran la
informació clara, neta i transparent sobre la MAT?; quines
tramitacions s’han seguit fins ara?; quins en són els
objectius, origen i destí?; quina és la localització i tipologia
dels centres de producció d’energia?; es pot desenvolupar
una infrastructura com aquesta a esquenes del suposat
Pla Energètic de Catalunya?; és compatible aquesta línia
MAT, que respon a un model centralitzat d’energia, amb
els acords del Tinell on el PSC, ERC i ICV van signar
«promoure totes les accions necessàries per a maximitzar
l’estalvi energètic i optimitzar l’eficiència energètica; i
descentralitzar la producció d’energia d’acord amb les
possibilitats i disponibilitats de recursos renovables que
ofereix cada territori»?

Encara, però, i sense allunyar-nos d’aquesta diatriba,
ens hem de fer una darrera i inquietant pregunta: la bona
nova del sobtat desbloqueig, per part d’Endesa –que té el
monopoli de les xarxes de distribució elèctrica–, dels
«problemes» que impedien el desenvolupament d’algunes
noves centrals eòliques al territori, no serà la
contrapartida «ecològica» perquè el Govern tripartit calli i
atorgui amb relació a la línia de Molt Alta Tensió?

Fotomuntatge i
tractament 
digital

CARLES
VALLALTA 

26 X 29 cm.

Carles Vallalta (Barcelona, 1971), 
dissenyador gràfic i il·lustrador.

IL·LUSTRACIÓ DE PORTADA

Al número 07 d’Userda s’hi van colar
dues errates que ara esmenem. A la pà-
gina 6, al peu de foto, on diu «El Pedra-
forca vist des de la Vall d’Àneu…», hi ha-
via de dir «Els Encantats vistos des de la
Vall d’Àneu…»; d’altra banda, al peu del
gràfic de la pàgina 10, en comptes de
«tones equivalents de carbó», hi havia
de dir «tones equivalents de carboni».
Gràcies per la vostra comprensió.
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