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E
l vodevil del tripartit ha acabat com el rosari de
l'aurora, amb la sortida d'Esquerra del Govern,
l'anunci del referèndum per al 18 de juny i el
d'eleccions anticipades a la tardor. Certament,
l'ordre honest hauria d'haver estat: eleccions

anticipades, nou parlament, inicis dels treballs per a una
veritable constitució catalana..., però la classe política de
què ens hem dotat prefereix –amb la patètica imatge ue
ha donat el president Maragall al capdavant–,
evidentment, mantenir-se en el poder i anihilar qualsevol
possibilitat que sorgeixin altres opcions revolucionàries.
Davant d'aquesta atzagaiada política, els ecologistes
catalans no podem sinó prendre una iniciativa valenta fent
un vot nul per la independència energètica que aquest
Estatut no tan sols no aplega, sinó que hi és a l'antípodes. 
Votar no, que és l’opció dels possibilistes, ens encamina
a 30 anys de «més del mateix». A aquestes alçades de la
història els catalans ens mereixem molt més que un altre
trist estatut, que no deixa de ser una llei orgànica permesa
pel Regne d'Espanya i la seva sacrosanta Constitución.

En aquests dos anys i escaig l'acció del Govern tripartit,
pel que fa la sostenibilitat i a l'impuls de les energies
renovables, ha estat pràcticament nul·la, tot donant
continuïtat al neoconsumisme que imposen les com-
panyies elèctriques i les grans multinacionals: el Pla de
l'energia –segrestat pel mercat–, les línies d'alta tensió
projectades, l'esquarterament del territori, l'aturada de
facto de les instal·lacions eòliques, el suport als conreus
de transgènics, l'aposta encara per l'energia nuclear en els
pròxims 20 anys, etc., han conformat el pitjor dels
escenaris pel que fa a un millor esdevenidor per a les
generacions futures, les que tot just ara s'han organitzat
(www.votaindependencia.org) en diverses plataformes
per iniciar, amb aquest nefast referèndum, un primer
assaig de plebiscit per la independència fent un vot nul el
pròxim 18 de juny.
Per als ecologistes catalans, l'aposta, a la papereta de vot
serà clara i diàfana: 
Estatut nuclear? 
Independència, gràcies!
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> La mineria de l’urani és extremament con-
taminant: provoca càncer de pulmó, entre
d’altres. Dispersa gasos (radó) i radioele-
ments d’elevada toxicitat de la sèrie de l’ura-
ni en forma d’àrids que contaminen les ai-
gües, profundes i superficials 
> Les reserves d’urani tambe s’esgoten; rendi-
bles tan sols fins a mitjan segle, quan ja s’hau-
rien hipotecat milers de generacions futures…
> El risc d’accident continua essent latent i im-
previsible (Windscale 1957; Harrisburg 1979;
Txernòbil 1986…) –en realitat és inherent en
els models actuals d’elevada t i presió–; allar-
gar la vida de les CN implica més emissions i
més contaminació radioactiva: emissions de
cesi (Cs), d’estronci (Sr), de triti, de gasos (Kr,
Xe), entre altres, difícils de retenir.
> Els residus radioactius s’acumulen progres-
sivament, sense solucio previsible. Actual-
ment, unes 200.000 tones s’han de guardar i
supervisar durant 100.000 anys, sense comp-
tar el plutoni (Pu-239) que encara continuaria
irradiant (la transmutació resulta en un balanç
energèrtic inviable).
> Estem parlant de matèria radioactiva d’ele-
vada toxicitat per part de certs elements, amb
implicacions biològiques i genètiques de
gran transcendència.

> El risc d’una guerra nuclear augmenta quan
s’incrementa el nombre de CN. Una CN, clau-
surada o bé en funcionament, és sempre un
objectiu per al terrorisme amb un gran inven-
tari de matèria radioactiva. El mercat del plu-
toni ja és, actualment, de risc incontrolat i de
projeccio global.
> Com a detall, a l’Estat espanyol un accident
de les proporcions de Txernòbil arruinaria, a
part de la salut publica, tota l’agricultura de
l’Estat i…, d’on treuriem nosaltres 80.000 «li-
quidadors» que van solucionar les primeres
tasques de neteja, obligats –no voluntaris–,
que hi van deixar la salut i la vida i que, actual-
ment –dispersats els que queden–, són victi-
mes de la síndrome radiotòxica?
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Les raons del No Nuclear
Dr. Pere Carbonell
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L’INCENDI DEL PASSAT MES D’ABRIL VA 
ARRIBAR A LES PORTES DE VANDELLÒS II.
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1986 , Agost
Es cremen 5.500 ha de bosc a
Montserrat. Un equip de biòlegs
publica un informe tot demanant
que es deixi regenerar el bosc
davant les iniciatives populars de
repoblar amb el que sigui. 

1986 , Octubre
En el primer número de la revista
Catalunya, apareix un article del
doctor Jaume Terradas intitulat
«Un país maltractat».

1986 , Novembre
Neix la Confederació dels Verds,
integrada per Alternativa Verda
(Catalunya), Los Verdes
Alternativos (Madrid), Alternativa
Ecoloxista (Galícia) i el Partit
Ecologista d'Euskadi. 

1986 , 6-8 de desembre
III Trobada de Joves Naturalistes
de Catalunya a Sant Celoni,
organitzada pel Centre d'Estudis i
Documentació del Baix Montseny. 

1986 , 21 de desembre
Alternativa Verda s'oposa a la
prova automobilística del París-
Dakar, que aquest any passa per
Catalunya, i fa un acte de protesta
a la frontera hispanofrancesa. 

1987 , 14 de febrer
En una reunió celebrada a
Sabadell, diversos col·lectius i grups
de defensa i estudi de la natura
acorden iniciar una publicació que
faciliti el coneixement entre ells. La
publicació anomenada Full dels
Grups d'Estudi i Defensa de la
Natura edita el seu primer número
l’abril del mateix any. 

1987 , 26 de febrer
I Conferència Catalana per un Futur
sense Nuclears, organitzada pel
GCTPFNN: «El Tancament de les
Nuclears a Anglaterra i a França». 

1987 , 18-24 de maig
Diada dels Ocells Europa 1987,
amb motiu de la celebració de
l'Any Europeu del Medi Ambient. 

1987 , 8 de juny
Eleccions al Parlament Europeu amb
la participació de dues candidatures
verdes: Los Verdes, encapçalada per
Ramiro Pinto –destacat activista en la
lluita contra la construcció del pantà
de Riaño (aprox. 100.000 vots)– i la
Confederacion de Los Verdes,
liderada per Santiago Vilanova,
destacat membre d'Alternativa
Verda (aprox. 70.000 vots). 

Estatut nuclear?
Independència, gràcies!


