
1979D 6 de novembre
Sota el crit «Visca la Terra i mori el
mal govern» se celebra una Diada
Antinuclear al poble de Seva
(Osona). Es crea la Coordinadora
Antimines d'Urani. 

1979D 18 de novembre
Entre 3.000 i 5.000 persones
assisteixen a la festa ecologista,
que sota el lema «Salvem Sant
Llorenç» havia convocat la
Coordinadora per a la Salvaguarda
del Massís de Sant Llorenç del
Munt i Serra de l'Obac. 

1979D 9 de desembre
Manifestació contra la
contaminació a Barcelona. 

1979D 15 de desembre
L'equip tècnic de la CAMON lliura
l'informe elaborat sobre les mines
d'urani. Setmanes després és
distribuit als grups antiurani per
facilitar una major extensió i
credibilitat de la lluita. 

1980D Gener
Neix La Tomaquera, publicació del
Comitè Antiurani d'Osona. 

1980D 27 de gener
Entorn de 10.000 persones es
manifesten a Tarragona contra
l'entrada d'urani a la central nuclear
d'Ascó i contra l'energia nuclear. 
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Ecocronologia1r aniversari: pensar localment, actuar globalment
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Tot just fa un any, el 21 de juny de 2004 –coincidint amb el
solstici d’estiu i el Dia del Sol– va ressorgir, vint-i-set anys
després de la seva primera aparició, i gràcies a la coedició

entre El Triangle i el Col·lectiu Userda (Associació Catalana de
Comunicació Ecologista [ACCE]), la nostra revista. Si el maig de
1977, la publicació, editada pel Col·lectiu de Periodistes
Ecologistes –de qui som hereus–, es reclamava «d’informació,
crítica i alternativa ecologista», avui –quan la informació
mediambiental ja no és tan amagada pels mitjans tradicionals i
es pot trobar ràpidament a la xarxa Internet– es reclama com a
«revista de pensament ecologista», amb la voluntat de ser una
eina d’investigació i d’anàlisi de la realitat ecològica,
principalment de la nació catalana. Perquè, com molt bé ha
escrit un dels nostres col·laboradors, el filòsof Ramon
Alcoberro, tot trabucant la famosa frase de Jacques Ellul, cal
Pensar localment i actuar globalment, i aquest és el sentit del
nostre dir i fer.

Aquests primers dotze números –que ja superen amb escreix
la primera època d’USERDA, i que s’acompanyen, a més, de
l’edició digital de la revista (www.userda.com)– han assenyalat
algunes de les més importants preocupacions i reptes que ha
d’afrontar una societat, com la nostra, que es postula sostenible
(nuclears, transgènics, energies renovables, ús de l’aigua,
energies renovables, residus, alta tensió, etc.) i que necessita no
tan sols informació contrastada, sinó també, investigadors,
pensadors i periodistes que l’ajudi, amb la seva tasca
informativa i formativa, a prendre decisions importants per al

futur del planeta. No és perquè sí, evidentment, que entre els
nostres col·laboradors, a més d’ Alcoberro, també el filòsof Jordi
Pigem aporti el seu gra de sorra a aquesta necessària recerca,
igual com la premi Nobel Wangari Maathai, l’activista Vandana
Shiva, l’economista José Allende, els periodistes Enric Faura,
Miquel Macià i Claude-Marie Vadrot, l’historiador Josep M.
Roselló, etc.
En l’any que ha de venir a partir d’aquest primer aniversari el
Col·lectiu Userda pretén crèixer i obrir l’associació a
investigadors, escriptors, artistes, periodistes, estudiants…,
perquè la comunicació ecologista es faci present en la nostra
societat d’una manera diàfana i independent. De fet, aquest
mateix juliol, juntament amb la Càtedra Ferrater Mora i la
Fundació UDG –en col·laboració amb muntanya.net–, l’ACCE
oferirà, per primer cop a Catalunya, un curs d’estiu d’Ecologia
Política –amb valor de crèdit universitari– a la Universitat de
Girona; participarà, pocs dies després, en una jornada sobre
periodisme ambiental, organitzada per la Universitat de Ponent
de Ciències de la Natura (www.universitatdeponent.net);
igualment, el nostre Col·lectiu –que actualment conformen,
entre d’altres, tots els membres del Consell de Redacció–
comença a ser tingut en compte en altres àmbits de l’economia,
la societat, la cultura i la política catalanes. Volem, doncs,
compartir la il·lusió d’aquest primer aniversari, i de les fites que
vindran, amb les lectores i els lectors d’USERDA, sense la
col·laboració i suport dels quals no seria possible aquesta
imprescindible publicació. Gràcies a totes i a tots.

Tinta sobre paper
i tractament 
digital

GUILLEM
CIFRÉ

Detall (26x29 cm)

Guillem Cifré (Barcelona, 1952), il·lus-
trador habitual de la premsa catalana.

IL·LUSTRACIÓ DE PORTADA

ECOAGENDA D

                                                     

del 11/07 al 15/07 

Els canvis provocats per la
creixent influència de l'ecolo-
gia en les agendes polítiques
a Catalunya i arreu del món
fan necessària una reflexió en
profunditat sobre temes com
l'econacionalisme, els valors
implícits en l'ecologisme, la
nova gestió del medi natural i
el paisatge, etc. Aquest curs
de la Universitat de Girona (de
l'11 al 15 de juliol) es planteja
obrir un debat sobre els crite-
ris biopolítics i els patrons
culturals implícits en la rela-
ció entre els humans i la na-
tura. No és imprescindible
formació prèvia en temes am-
bientals. Us convidem a pas-
sar una part de les vostres va-
cances amb nosaltres!

PROGRAMA

Dilluns 11 de juliol
Presentació del curs 
(Dr Josep-Maria Terricabras)
El compromís de la ciència i la
tecnologia amb l’ecologia política
i la societat (Josep Puig)

Dimarts 12 de juliol
Cronologia de l'Econacionalisme 
(Santiago Vilanova)
Geografia, paisatge i nació
(Francesc Roma)

Dimecres 13 de juliol
Els mestres del pensament
ecològic que he conegut 
(Xavier Garcia)

Dijous 14 de juliol
El petit és bonic i altres intuïcions
ecologistes (Jordi Pigem)
L’ecologia política i els mitjans de
comunicació (Xavier Borràs)

La Constitució europea manté Euratom
(Comunitat Europea de l’Energia Atòmi-
ca). Adheriu-vos a la campanya que s’hi
fa en contra al lloc web www.energia-
sostenible.org.

EURATOM? NO GRÀCIES

Divendres 15 de juliol
Per què no la wilderness? 
(Enric Faura)

HORARI

De l'11 al 15 de Juliol de 2005.
Dilluns 11 de 10.00 a 12.30 h.
Dimarts 12 i Dijous 14 de 10.00 a
14.00 h. Dimecres 13 i Divendres
15 de 10.00 a 12.00 h.

Nombre de places: 60
Nombre d'hores: 15
Organitza: Càtedra Ferrater Mora
de Pensament Contemporani de
la UdG
Preu matrícula: 90 €
Estudiants UDG: 67,5 €
Lloc: Facultat de Lletres de la UdG

Podeu matricular-vos internàuti-
cament a: www.fundacioudg.org
O bé: Edifici Mercadal, plaça Sant
Jordi, 1 (972 210 299)

L’ECOLOGIA POLÍTICA A LA UNIVERSITAT DE GIRONA

Podeu consultar més 
actes d’Ecoagenda a la 
Fundació Terra
(www.terra.org/agenda) 
o a En Acció
(www.enaccio.net)

                                               


