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“EL DESENVOLUPAMENT ACTUAL ÉS COM UNA 
BOLA DE NEU QUE RODOLA PEL VESSANT D’UNA 
MUNTANYA. LA VELOCITAT D’ESLLAVISSAMENT VA 
AUGMENTANT FINS QUE PERDEM EL CONTROL. 
NOMÉS ENS QUEDA ESPERAR L’IMPACTE FINAL”,
va dir el malaurat José Lutzenberger, que fou ministre 
de Medi Ambient del Brasil, en el nostre primer simposi 
internacional Una Sola Terra celebrat a l’octubre del 1989.

El concepte de decreixement parteix d’una crítica radical 
al model de desenvolupament que està exhaurint els 
recursos fòssils, les reserves forestals del planeta i con-
taminant l’atmosfera, cosa que provoca el canvi climàtic, 
incrementa la injustícia social i afecta la supervivència 
de milions de persones.

L’objectiu de les organitzacions i els moviments socials 
que proposen el decreixement és generar un nou para-
digma del desenvolupament basat en la bioeconomia i 
una autentica sostenibilitat del sistema productiu.

El liberalisme i bona part de la socialdemocràcia han 
integrat el “desenvolupament sostenible” en el marc del 
creixement tradicional i això ha creat una gran confusió 
ideològica en àmplies capes de la societat. És hora de 
clarificar aquesta manipulació.

El desenvolupisme està portant la humanitat i Catalunya 
a un atzucac de difícil sortida. O optem pel decreixement, 
basat en l’estalvi i l’eficiència energètica, o el creixement 
il·limitat ens portarà al caos climàtic.

Aquesta és la dicotomia que proposem discutir en el IXè 
Simposi Internacional Una Sola Terra, amb la presència 
d’experts i intel·lectuals reconeguts de la crítica radical 
ecologista. Encara tenim l’esperança de fer un tomb a 
la situació ambiental planetària. Però per això caldrà un 
compromís més ferm per part de la societat civil i dels 
sectors empresarials emergents.

D E C R E I X E M E N T  O  C A O S ?

Dimecres, 13 de desembre

19.30 h    CONFERÈNCIA

Hi ha alternatives per evitar
el caos ecològic planetari?
d’YVES PACCALET, filòsof, naturalista i escriptor,
autor de “L’Humanité disparaîtra, bon débarras!”
Presentació a càrrec de JOSEP PUIG, president
d’Eurosolar Espanya.

20.15 h     COL·LOQUI

Dijous, 14 de desembre 

19.30 h     CONFERÈNCIA

Decreixement. Una critica
al desenvolupament productivista
de JEAN-PAUL BESSET, exdirector en cap de “Le Monde”,
promotor de la revista “La décroissance”, director de l’Agència
d’Informació ecològica i autor d’“Impasse de l’homme”.
Presentació a càrrec de SANTIAGO VILANOVA,
president de l’associació Una Sola Terra.

20.15 h     COL·LOQUI

Divendres, 15 de desembre 

18.30 h     CONFERÈNCIA

Ecologia cultural
i espiritualitat de la Terra
de ROLAND DE MILLER, fundador de la Biblioteca
de l’Ecologia i escriptor.
Presentació a càrrec de XAVIER GARCIA, periodista i escriptor.

19.15 h     PEL·L ÍCULA

Lemoiz. La central nuclear fantasma
realitzada per l’EUSKAL TELEBISTA.
Presentació a càrrec de PERE CARBONELL, físic nuclear.

20.15 h     TAULA RODONA

Canvi climàtic i decreixement
amb JEAN-PAUL  BESSET,

ROLAND DE MILLER i YVES PACCALET.

Manifestació antinuclear a Bilbao (Foto: M. Armengol).                                 Estat actual de la central nuclear de Lemoiz a la Cala Basordas (Foto: S. Vilanova).
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