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Els mitjans d’informació en paper, els qui
certament encara tenen un pes –feixuc– dins
del panorama dels mass media, estan perdent la

batalla no ja de l’audiència, sinó, bàsicament, la
dels continguts i la interactivitat amb els lectors.
Evidentment, la xarxa d’internet està jugant un
paper fonamental en aquesta contesa. En el cas del
medi ambient i de l’ecologisme, l’aparició, recent de
diversos portals informatius com Diari Forestal, Arbres
Amics o Màtria, junt amb l’allau de webs de grups i
persones preocupades per l’estat de la qüestió
ecològica al nostre país, contrasta no tan sols amb la
lentitud dels mitjans tradicionals per donar resposta
als reptes de la nostra societat, sinó també amb la
concentració, en poques mans, de mitjans cada cop
més mediatitzats pel poder i per les grans
multinacionals. El cas del diari Avui –que ha passat a
ser propietat majoritària d’un hòlding espanyol– n’és

un malaurat símptoma: així
que ha sortit el nou diari,
ha desaparegut la minsa
secció setmanal dedicada a
la ciència i al medi ambient
(comptant-hi, a més, que
era moderada i feta des de
l’anomenat «periodisme
científic»). Els mitjans tradicionals, o bé tendeixen a
l’especialització –com és el cas de la benvinguda
revista Nat–, o bé s’aboquen a esdevenir una mena
de col·locadors de publicitat i propaganda política
pagades pels empresaris i els poders de torn, on la
majoria de problemes greus que afecten el nostre
entorn tan sols hi són tractats com a espectacle de
consum i no com a referent d’una societat que es
vol fer conscient del seu entorn. La premsa calla, i,
doncs, atorga.
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1981,30 de juny 
El Parlament de Catalunya dóna
llum verda a les centrals nuclears
d'Ascó i aprova el dictamen de la
comissió creada a tal efecte. 

1981,19/20 Setembre
Una quinzena de grups
ecologistes catalans celebra a
Olot una assemblea per rellançar
el moviment i organitzar-lo com
una alternativa autònoma i
independent dels partits polítics.
Mentre per a alguns grups era
l'hora de definir les bases
ideològiques de l'ecologisme,
d’altres consideraven prioritària
la praxi de lluites concretes com
l'antinuclear. 

1981,Octubre
Apareix publicat el llibre
Catalunya sota el perill de l'urani
(versió lleugerament resumida de
l'informe CAMON-I), d'Oriol
Cabré, Pere Carbonell, Josep
Puig i Santiago Vilanova. 

1981,Novembre
Es presenta el primer curt sobre
natura fet per l'Institut Català del
Cinema titulat Els parcs naturals
de Catalunya, produït per la
Diputació de Barcelona. 

1981,8 de novembre
Unes 2.000 persones es
manifesten per un Gallecs Verd i
lliure de pisos. 

1981,14-15 Novembre
Vè Congrés Excursionista Català,
celebrat a Terrassa. Es recullen
diverses comunicacions sobre la
necessitat de la salvaguarda del
patrimoni natural que són
aplegades a les conclusions en
els àmbits dedicats a Ordenació
del Territori i Ciències Naturals. 

1981,27-29 Novembre
Conferència internacional contra
la pol·lució de la Mediterrània
celebrada a Barcelona

1982,Gener
Es publica el primer número de
la revista d'estudi i defensa de la
natura Quercus, editada des de
Madrid. 

1982,Febrer
La Taula Antinuclear i Ecologista
(TAE) presenta el seu full
informatiu Alarma que, ben aviat,
esdevindrà butlletí periòdic.
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El comitè norueg del Premi
Nobel de la Pau va atorgar
el passat 7 d’octubre aquest
guardó a la IAEA (Agència
Internacional de l’Energia
atòmica [AIEA]) i al seu di-
rector general, l’egipci Mo-
hamed ElBaradei «pels seus
esforços per impedir que
l'energia nuclear sigui usada
per a propòsits militars i per
assegurar que l'energia nu-
clear per a usos pacífics
s'empri de la manera més
segura possible». 
El moviment ecologista in-
ternacional –a casa nostra,
especialment, el Grup de
Científics i Tècnics per un Fu-
tur No Nuclear (GCTPFNN;
energiasostenible.org)– ha
expressat la seva més pro-
funda indignació per aques-
ta concessió. Segons aques-
ta ONG, l'AIEA abusa de
l'opinió publica en fer veure
que les seves inspeccions
impedeixen l'accés a l'arma
atòmica dels països signata-
ris del TNP (Tractat de No
Proliferació). L’Índia, el Pa-
kistan i Israel han accedit de

fet al club dels 5 «grans»
(EUA, Rússia, Xina, França,
Gran Bretanya) que es be-
neficien d'un injustificable
dret a disposar de l'arma
atòmica, i que no respecten
pas els seus compromisos

per al desarmament nuclear.
L'actualitat recent (Iran, Co-
rea del Nord, etc.) confirma
el fracàs evident de d’a-
quest organisme.
L’AIEA és una estructura de
promoció del complex nu-
clear anomenat «civil» que a-
juda, al cap i a la fi, a fer que
nous països accedeixin a l'ar-
ma atòmica. Aquesta prolife-
ració es basa en una xocant
promoció de l'energia nucle-
ar anomenada «civil», a des-

pit dels riscos i de la produc-
ció injustificable de residus
nuclears. L’AIEA ha estat as-
senyalada moltes vegades
com l’organisme responsa-
ble que s’amagui la veritat
sobre l’energia nuclear i les
seves conseqüències a l’opi-
nió pública. Així, el 5 de se-
tembre passat, l'AIEA va pro-
duir un escandalós informe
que minimitza considerable-
ment les conseqüències de
la catàstrofe de Txernòbil.
Fins i tot si l'AIEA actués de
veritat a favor de la pau, es
contradiria totalment quan
menteix a l’opinió pública tot
negant que milions de per-
sones romanen en perill, es-
pecialment dins les zones
contaminades per la catàs-
trofe de Txernòbil.
L'AIEA juga un paper de
primera importància en un
procés que mena la Huma-
nitat cap a la barbàrie.
Aquest organisme hauria
de ser dissolt i, per tant, no
hauria de rebre cap premi, i
encara menys un premi que
celebra la Pau.

ECOVIURE 2005 
LA FIRA DE LA
SOSTENIBILITAT

Palau Firal 
de Manresa.
Entrada lliure.

+ informació:
ecoviure.com

21-23
d’Octubre

IL·LUSTRACIÓ:

Singer (La Décroissance)

02 ECOS DE SOCIETAT U S E R D A
USERDA #15 OCTUBRE 2005

La pau 
és nuclear?


