XXX CONFERÈNCIA CATALANA PER UN
FUTUR SENSE NUCLEARS I
ENERGÈTICAMENT SOSTENIBLE
(adherida al DIA DE LA TERRA 2016)
dia 1 d’abril del 2016

(30è Aniversari de l’accident a la C.N. de Txernòbil)
(5è Aniversari dels accidents a la C.N. de Fukushima)

,

Recordant Txernòbil
i Fukushima
PROGRAMA
Ja fa 30 anys que iniciarem les Conferències Catalanes
per un Futur Sense Nuclears, i que des de l’any 1995 se
n’anomenen Conferències Catalanes per un Futur Sense Nuclears i Energèticament Sostenibles. Per elles han
passat un bon grapat d’especialistes mundials. En elles
s’han tractat la problemàtica associada a l’energia nuclear i a la insostenibilitat dels sistemes energètics basats en el malbaratament, la ineficiència i les energies
fòssils. També en elles s’han presentat alternatives a la
insostenibilitat energètica, basades en l’eficiència energètica i les energies renovables. Les Conferències Catalanes per un Futur Sense Nuclears i Energèticament
Sostenible continuen la tasca de pressió perquè Catalunya pugui abandonar el malson nuclear i l’addicció als
combustibles fòssils i pugui començar a fer via pel camí
de la independència energètica. Per fer-ho possible hem
d’abandonar l’era del foc (obtenir energia a prtir de la
combustió/fissió) per obrir la porta a l’ús generalitzat de
les fonts d’energia que flueixen de forma natural per la
biosfera: el Sol, el vent, l’aigua, la biomassa, la calor de
la terra, etc. combinat amb fer que l’energia es faci servir
amb moderació i amb la màxima eficiència, tan a nivell
de generació com a nivell d’ús final.
El dia 11 de març va fer 5 anys del múltiple accident nuclear de Fukushima i el 26 d’abril serà el 30è aniversari de
l’accident a la central nuclear de Txernòbil. Aquesta és la raó
de l’existència de les conferències que per 30è any consecutiu el GCTPFNN organitza a Barcelona. Per això obrirem
la conferència amb la projecció dels films No Nukes, La
mentira de Fukushima i Txernòbil x sempre .
Enguany dedicarem la conferència a exposar i justificar
la urgent necessitat de tancament de les nuclears. Per
això hem convidat a Valiantsina Smòlnikova, de la Fun-

dació pels Nens de Txernòbil, que ens exposarà el treball que està fent a Bielorússia i
podrem conèixer de primera mà el la situació
de la societat bielorussa 30 anys després de
l’accident nuclear de Txernòbil.
El repte que tenim les societats industrialitzades és deslliurar-nos de la tirania dels combustibles fòssils i
nuclears. I la manera de fer-ho és fent oposició activa a
l’energia nuclear i a aquelles empreses que fan servir
el foc (cremar materials fòssils i fissionar materials
nuclears) per generar electricitat. Això significa deixar
de ser abonats passius dels oligopolis tot deslliurant-nos del
seu domini. Com? Deixant de donar els nostres diners a les
empreses que tenen centrals tèrmiques fòssils i nuclears,
tot esdevenint clients de comercialitzadores d’electricitat
100% renovable. verda i neta. També podem participar en
aquelles iniciatives de copropietat d’instal·lacions d’energia
renovable a tots els nivells de la societat (individual, familiar,
col·lectivament), de manera que la suficiència, l’eficiència i
les renovables sigui la pauta de conducta habitual. Es a dir,
aprendre a viure autònomament al ritme del Sol, l’energia
que fa possible la vida a la Terra.

Inscripcions: entrada lliure.
Més informació al Web:
http://www.energiasostenible.org
AMB EL SUPORT DE:

AMB LA COL·LABORACIÓ DE:

AMB LA COL·LABORACIÓ ESPECIAL DE:

Grup de Científics i Tècnics per un
Futur No Nuclear – GCTPFNN
gctpfnn@energiasostenible.org
www.energiasostenible.org

5

R

O

G

16:00 h.
Obertura
Dr. Josep Puig
Membre del GCTPFNN
16:05 h.
Passi del film No Nukes (V.O.)
El concert antinuclear celebrat al Madison Square
Garden (New York) l’any 1979.
17:45 h.
Passi del film La mentira de Fukushima
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18:15 h.
Passi del film Txernòbil per sempre
19:15 h.
30 anys vivint amb Txernòbil, Valiantsina
Smòlnikova, de la Fundació Nens de
Txernòbil, Bielorússia
Traducció al català d’Elena Petrova
20:15 h.
Debat
21:00 h.
Cloenda
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ADENC Associació per a la Defensa i l’Estudi de la Natura
Alternativa Solidària - Plenty
Alternativa Verda (Organització No Governamental Ecologista)
ANG - Associació Naturalista de Girona
Associació Una Sola Terra
Athanor – Col·lectiu de creació
Brahma Kumaris - Associació Espiritual Mundial
canalsolidari.org
CATAM - Centre d’Acció Territorial Ambiental del Maresme
Centre d’Estudis Joan Bardina
Col·lectiu Userda
DEPANA Lliga per a la Defensa del Patrimoni Natural
Dia de la Terra
EcoConcern
EcoDiari
Ecogent.cat
Ecologistes en Acció de Catalunya
EcoMediterrània
El Correo del Sol
Fundació Roca i Galès
Fundació Terra
GDT – Grup de Defensa del Ter
GEA - Associació d’Estudis Geobiològics
Greenpeace
Justícia i Pau
LIMNOS - Defensa del Patrimoni Natural de Banyoles
Mediterrània: Centre d’Iniciatives Ecològiques
OCUC – Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya
ONGinfo[*]com
tSCEA - Societat Catalana d’Educació Ambiental
Tanquem les nuclears – 100% renovables
Transforma
WWF - Fons Mundial per la Natura
YesOuiSi

* Organitzacions Polítiques:
- Els Verds - Alternativa Verda
- CUP – Candidatura d’Unitat Popular

* ONG d’energies renovables:
- ADTS – Associació Divulgació Tecnologia Sostenible
- AEREN – Associació per a l’Estudi dels Recursos Energètics
- APERCA - Associació de Professionals de
les Energies Renovables
- APPA – Associació de Productors d’Energies Renovables
- Ecoserveis
- Eurosolar – associació europea per les energies renovables;
seccions catalana i espanyola
- Fundación Renovables
- (r)Evolución Energética
- WISE - NIRS, World Information Service on Energy - Nuclear
Information Resource Service

Entitats

P

col.laboradores

* Organitzacions No Governamentals:

* Empreses vinculades a les energies renovables:

Sala d’actes del Museu Marítim de Barcelona,
Avinguda Drassanes s/n, Barcelona
Metro: Línia 3 (verda) - estació Drassanes.
Bus: línies 14, 20, 21, 59, 64, 91, 120, D20 i H14.
Sessió oberta a càrrecs públics, tècnics, professionals, estudiants, persones
actives en grups ecologistes, organitzacions veïnals i públic en general.

Organització:
c/o Bústia verda,
Apartat de Correus 10095,
08080 Barcelona, Catalunya
Tf. 629 932 908

gctpfnn@energiasostenible.org
www.energiasostenible.org
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AlSol, Tecnologías Solares s.l.
BCN Cambra Lògica de Projectes
Elektron - mesures.cat
Eolpop S.L.
GAE energia solar tèrmica i FV
GEA Consultors Ambientals
Intiam
LKN Sistemes solars
Som Energia S.Coop.C.Ltda.
Suno Enginyeria de serveis energètics
TFM - Teulades i Façanes Multifuncionals

