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Els ciutadans de Catalunya:

– demanem al Govern de la Generalitat el tancament
de totes les centrals nuclears, 
– alcem ben fort la nostra veu i diem que no volem
que els nostres fills i filles visquin en un món
enverinat radioactivament,
– en adrecem a les empreses elèctriques que són
propietàries de centrals nuclears i els diem que
donarem de baixa el subministrament d’electricitat
del domicili familiar si no deixen de fer electricitat
amb la fissió de l'àtom d'urani,
– mostrem als nostres infants i joves la realitat de
l’energia nuclear,
– expressem públicament que els nostres drets
democràtics van ser usurpats quan, en el passat, algú
va decidir construir reactors nuclears, 
– posem a disposició de la societat la informació
dels efectes de la radioactivitat sobre els éssers vius,
– deixem de fer cas a les campanyes de relacions
públiques de la indústria nuclear que escampen la
desinformació entre la població,
– organitzem actes contra l’energia nuclear,

– posem de manifest el vincle entre la tecnologia
nuclear i la proliferació d’armament atòmic,
– lliurem una carta al nostre ajuntament manifestant
que no volem que les generacions futures creixin
amb les nuclears,
– demanem al Govern de la Generalitat que volem
un subministrament 100% d’energies lliures, netes i
renovables, perquè volem que es faci realitat el Dret
Humà a l’Energia Renovable.
Les víctimes de la nuclearització del planeta ens ho
demanen.
Ara ja es pot fer realitat el desig d’abandonar
l’energia nuclear i el desig de viure amb energies
netes i renovables. Només cal que aneu a:
www.100x100renovables.net i signeu la vostra
adhesió a la crida «Les nuclears van matar el
present! Volem que matin el futur?»
Més val ser actius avui, que radioactius demà!
I que l'any 2006 sigui l’any que faci realitat aquest
bell desig.

No a la nuclear, SÍ a les energies lliures, netes i
renovables!
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Ens ha deixat en Xavier. Hem perdut un bon
amic i un dels pioners de l’energia solar a Ca-
talunya. Les persones que l’apreciem li vam

dir adéu el passat 15 de desembre. 
Sempre recordarem la seva manera de fer i el seu
tarannà. Tranquil, perseverant, entusiasta de l’a-
profitament del Sol. Així el vaig conèixer, quan a fi-
nals dels anys setanta, un grup de persones  de-
fensores de les energies lliures, netes i renovables
ens vam aplegar per fer néixer la cooperativa
Ecotècnia. Sempre recordaré com va fer possible
l’organització d’un dels primers tallers (segura-
ment el primer) de formació professional dedicat a
l’energia solar tèrmica a Catalunya, que va organit-
zar i fer realitat  (l’any 1982). Les pràctiques d’a-
quells estudiants van fer possible que un petit
nombre de famílies de casa nostra disposessin
d’energia solar. Els sistemes que es van instal·lar
llavors, avui encara funcionen i proveeixen d’aigua
calenta les famílies que hi van confiar. 
Especialment, cal agrair-li públicament la seva
aportació i dedicació sense límits a un projecte
que ha esdevingut emblemàtic arreu del món:
l’Ordenança Solar de la ciutat de Barcelona. Era
l’any 1996 quan, a la IV Conferència Europea sobre
arquitectura solar, es feia públic que el Senat de la
ciutat-estat de Berlín estava discutint una llei local
per obligar que tots els edificis nous, i els integral-
ment rehabilitats, disposessin d’energia solar tèr-

mica per escalfar un determinat percentatge de
les necessitats d’aigua calenta. Aleshores, jo feia
de polític (era regidor de Ciutat Sostenible a l’A-
juntament de Barcelona). Amb la inestimable aju-
da d’en Xavier (llavors membre de BCN Cambra
Lògica de Projectes), vam ser capaços de materia-
litzar un text d’Ordenança Solar que, si bé en fer-
lo conèixer persones amb responsabilitats políti-
ques i tècniques ens van manifestar que seria im-
possible de portar a la pràctica, no solament va ser
adoptat per unanimitat al Consell Plenari sinó que
ha estat, i encara és, la inspiració de nombrosos
municipis, de casa nostra i de fora, i és citat, arreu
del món, com una política exemplar d’introducció
i promoció de l’energia solar a nivell local. En Xa-
vier ens ha deixat abans de poder veure l’adopció,
per part del Govern espanyol, del nou Código
Técnico de la Edificación, el qual incorpora el con-
cepte de l’Ordenança Solar (materialitzat a Barce-
lona amb la inestimable ajuda d’en Xavier), a tot el
territori de l’Estat espanyol. 
Xavier, gràcies pel teu exemple i per haver-nos do-
nat l’oportunitat de poder compartir amb tu les
coses que ha valgut la pena viure. Et servarem
sempre en la nostra memòria. 
(A la foto, Xavier Traver és el primer per la dreta,
ajupit, el dia que es va inaugurar el primer aeroge-
nerador d’Ecotècnia, el 1985, al terme de Vallda-
vià, al municipi de Vilopriu [Baix Empordà].) 
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Imagineu si durant l'any 2006 . . .

Xavier Traver, 
in memoriam
Josep Puig 
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1983, 11 de novembre
Es publica la Llei de declaració de
Paratges Naturals d'Interès Nacional
i de reserves integrals zoològiques i
botàniques dels Aiguamolls de
l'Empordà, elaborada pel Parlament
de Catalunya.. 

1983,12/13 de novembre
A la Bisbal d'Empordà, una
assemblea ecologista acorda les
bases organitzatives i s’atorga el
nom d’Alternativa Verda. 

1983,Novembre
S'inicien a la cerveseria Glaciar les
Tertúlies Ecologistes. 

1984,Gener
El GCTPFNN fa pública la proposta
«Cap a l'Aprofitament Integral de
les Fonts Renovables d'Energia.
Una proposta per a casa nostra».

1984, 21 / 24 de juny
Alternativa Verda participa a la
primera Conferència dels Verds
reunida a la Universitat de Màlaga,
on es consensuen les bases per
construir una organització política
verda de caràcter confederal a
nivell de l'Estat espanyol. 

1984, Tardor
El Centre per a la Investigació i
Salvaguarda dels Espais Naturals
(CISEN), endega una campanya a
favor del Delta del Llobregat per
promoure que sigui declarat
Reserva Integral. 

1984, 7 de setembre
Alternativa Verda exerceix l'Acció
Penal Popular per Delicte Ecològic
contra la Tèrmica de Cercs i
sol·licita el reconeixement judicial
de la zona. 

1984, 24-27 d'octubre
Celebració d'unes Jornades
Tècniques d'Informació sobre
l'equilibri entre l'home i l'entorn al
Delta del Llobregat, organitzades
per l'Ajuntament del Prat del
Llobregat i Depana. 

1984, 1-3 de novembre
Tenen lloc a les Llars Mundet de
Barcelona les Jornades
d'Ecologistes i alternatius
alemanys a Catalunya,
organitzades per diferents grups
ecologistes catalans. 

1984,Novembre
Apareix el primer volum de
l'enciclopèdia Història Natural dels
Països Catalans, dirigida pel Dr.
Ramon Folch i editada per
Enciclopèdia Catalana.
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