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VENTS DEL MÓN, 13, mai.-jun. 2001
Butlletí d’informació eòlica, editat pel GCTPFNN
S’encoratja la seva reproducció, però sempre citant la font de procedència

Neix l’Entesa catalana per una energia neta
El passat 20 de febrer es va constituir a Tarragona l’Entesa catalana per una energia
neta, promoguda per un grup d’entitats ecologistes actives, des de fa temps, en el camp
de l’energia, ja sigui per fer oposició a les energies brutes i no renovables, ja sigui per
donar suport a les energies renovables. Aquest és el document fundacional:

ENTESA CATALANA PER UNA ENERGIA NETA I RENOVABLE
Les entitats sotasignades, preocupades
•
•
•
•
•
•

per la dependència de Catalunya envers dels combustibles fòssils i nuclears
per la decreixent eficiència del sistema energètic català que permet fornir els
serveis energètics que la societat requereix, amb quantitats creixents d’energia
primària
per la creixent vulnerabilitat del present sistema energètic altament centralitzat,
depenent de poques i grans instal·lacions generadores i d’una gran xarxa de
transport i distribució amb considerables pèrdues i riscos per a la natura
per la situació d’analfabetisme energètic en què s’ha mantingut la població
pel continuat enverinament radioactiu dels sistemes naturals ocasionat per
l’energia nuclear
per les creixents emissions de gasos d’efecte hivernacle ocasionades per la
utilització massiva de combustibles fòssils

FEM UNA CRIDA PER A UNA ENTESA QUE OBRI LA PORTA
A UN SISTEMA ENERGÈTIC DISTRIBUÏT
BASAT EN L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I
LES ENERGIES NETES I RENOVABLES

I per fer-ho possible ens adrecem a la societat catalana perquè faci seves les següents
propostes:
•
•

Establir un pla i un calendari per assolir l’aturada abans de l’any 2010 de les
centrals nuclears avui en funcionament
Aturar graonadament les centrals tèrmiques de carbó i de fueloil a mesura que
entrin en funcionament equips de generació amb potències equivalents, alimentats
pel combustible fòssil menys brut de tots els bruts. Aquests equips de generació han
de ser centrals tèrmiques de cicle combinat de gas natural, en unitats de 100200 MW, equipades en cogeneració, distribuïdes pel territori de Catalunya i
situades a la vora dels principals centres de consum
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Incrementar, any rere any, l’eficiència del sistema energètic català
Disminuir, any rere any, les emissions de gasos d’efecte hivernacle
Considerar el vent com un bé comú natural i un recurs natural protegible, per a
ser utilitzat energèticament
Fer que la tecnologia per a l’aprofitament de la força del vent esdevingui una
tecnologia compatible amb les funcions dels sistemes naturals, tot fent que els
aprofitaments energètics de la força del vent es facin seguint criteris de
sostenibilitat, tant pel que fa al bé comú, com pel que fa als sistemes naturals i
humans
Democratitzar les decisions energètiques i fer-ne partícips les comunitats
directament afectades pels aprofitaments energètics dels béns comuns naturals, com
ara el sol, el vent, la biomassa, etc.
Garantir el dret dels ciutadans i les ciutadanes de Catalunya a l’exercici efectiu
dels seus drets energètics i de les seves responsabilitats:
fent possible que qualsevol persona pugui invertir en qualsevol projecte d’energia
renovable que hi hagi a l’indret on viu o a prop
fent possible que qualsevol usuari de l’electricitat pugui escollir ser subministrat
amb el percentatge d’energia neta i renovable que desitgi

I PER TOT AIXÒ ENS COMPROMETEM
•

a treballar conjuntament i cooperativament amb tots els sectors de la societat
(ONG, partits polítics, empreses, administracions) per obrir la porta a un sistema
energètic distribuït i basat en energies netes i renovables, que deixi enrere el
miratge de l'energia abundant i barata, basat a cremar combustibles fòssils i fissionar
els nuclis de l’àtom d’urani

•

a treballar per fer realitat, al més aviat possible, l’aturada definitiva de les
centrals nuclears

•

a donar suport a tots aquells projectes energètics que facilitin la transició cap a
un sistema energètic distribuït, encara que transitòriament s’utilitzi el combustible
fòssil menys brut (gas natural)

•

a donar suport a tots els projectes energètics basats en la millora de l’eficiència
energètica tant en les tecnologies de subministrament com en les tecnologies d’ús
final de l’energia

•

a donar suport a tots els projectes energètics basats en les energies renovables,
sempre que es facin a partir de criteris de sostenibilitat ecològica, econòmica, social
i cultural

•

a treballar per fer que nosaltres (individualment i col·lectiva) siguem exemples
de bones pràctiques energètiques, en la nostra vida quotidiana, emprant l’energia
de la forma més eficient possible i utilitzant energies renovables sempre que sigui
possible
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A la ciutat de Tarragona, el 20 de febrer del 2001
Entitats promotores de l’Entesa catalana per una energia neta: Alternativa Verda,
associació Una sola Terra, Dia de la Terra - Catalunya, Eurosolar – associació europea
per a les energies renovables – secció espanyola, Fundació Mare Terra Mediterrània,
Grup de Científics i Tècnics per un Futur No Nuclear, Mediterrània - Centre
d’iniciatives ecològiques, World Information Service on Energy – Nuclear Information
Resource Service.
Les entitats promotores de l’Entesa catalana per una energia neta han iniciat un procés
d’adhesió tant de persones físiques com d’entitats amb personalitat jurídica i
institucions.

