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1979 – 2004: 25 ANYS D’ACTIVISME SOLAR 
 
 
El proper 23 de juny farà 25 anys que un grup de persones, aplegades sota la denominació de 
Comitè Català del Dia del Sol, organitzaren a Barcelona un seguit d’activitats per promoure 
l’aprofitament de  l’energia solar i de totes les fonts d’energia renovables a casa nostra, aprofitant 
que a finals de juny es celebra el Solstici d’Estiu, i que aleshores rebatejaren el 23 de juny com Dia 
del Sol. Al final d'aquest correu-e podeu trobar la reproducció integra del text que aleshores es va 
fer públic.  
 
Entre aquelles persones hi havia: Maria Àngels Pérez Latorre (avui responsable del Programa 
ALTENER de la Comissió Europea), Cipriano Marín (avui secretari general de la xarxa INSULA de la 
UNESCO), Pep Puig (avui vice-president d’EUROSOLAR, l’associació europea per les energies 
renovables i que va ser Regidor de Ciutat Sostenible a l’Ajuntament de Barcelona, entre 1995 i 1999, 
i que va ser qui va fer possible que la ciutat de Barcelona arribés a disposar d’una Ordenança Solar, 
avui coneguda, copiada i famosa arreu del món), Santiago Vilanova (avui president de l’associació 
Una Sola Terra, i aleshores director de la revista Userda), Jordi Alemany (aleshores director de la 
revista Alfalfa), etc.  
 
Llegir, 25 anys després, el tríptic que aleshores es va fer públic, ens pot ajudar a comprendre fins a 
quin punt la societat catalana ha fet o no ha fet camí per la via del que aleshores s’anomenaven les 
energies alternatives, alternatives a les energies brutes i no renovables. També ens pot ajudar a 
comprendre fins a quin punt els líders polítics que han conduït el país des d’aleshores fins avui, han 
facilitat o posat entrebancs a fer possible que la societat catalana s’alliberi de la dependència dels 
combustibles fòssils i nuclears.  
 
Per això, en la celebració d’aquests 25 anys transcorreguts, el Grup de Científics i Tècnics per un 
Futur No Nuclear - GCTPFNN, dona avui a conèixer el tríptic que es va publicar pel Dia del Sol 1979. 
Volem recuperar la històrica recent que va marcar el naixement del moviment ecologista vinculat a 
les energies netes i renovables a Catalunya.  
 
Avui, que les energies netes i renovables ja comencen a ser un sector econòmic important a alguns 
països, com s’ha demostrat a la Conferència ‘Renewables 2004’ (reunida a primers de juny a Bonn), 
lamentem que la miopia energètica demostrada pels polítics del país hagi impedit que Catalunya 
esdevingués una potència mundial en les tecnologies per a l’aprofitament de les fonts d’energia 
lliures, netes i renovables, que el nostre país te i que encara no aprofita prou.  
 
En canvi, un petit país europeu, Dinamarca (semblant a Catalunya en dimensions i població), on els 
polítics van ser més amatents amb les propostes sorgides de la societat civil (el seu Parlament va 
decidir no construir cap central nuclear, després d’una campanya conduïda per l’OOA, l’organització 
danesa antinuclear), és avui una potència mundial en l’aprofitament de l’energia del vent i de la 
biomassa (l’aprofitament d’aquestes fonts també va sorgir d’un moviment popular impulsat per 
l’OVE, l’organització danesa de les energies renovables). Avui a Dinamarca, més del 50% de l’energia 
elèctrica del país es genera de forma descentralitzada en petites centrals de cogeneració, i el vent, 
una font d’energia lliure, neta i renovable genera més del 15 % de tota l’energia elèctrica del país.  
 



Tot un exemple que Catalunya no va saber o no va voler seguir. I serem encara a temps?  
 
Tots i totes podem ser part activa en cercar-hi la resposta. A què esperem?  
 
 


