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Enguany celebrem la desena edició del Simposi Internacional Una Sola
Terra, iniciat l´octubre de 1989. És hora de fer balanç del que ha significat
aquest projecte de comunicació ambiental que ha portat a Catalunya moltes de
les personalitats més rellevants de l´ecologisme mundial. Als participants en els
simposis, cal afegir els que l´associació va convidar durant la celebració del Dia
Mundial del Medi Ambient, del 1996 fins el 2000. Un balanç total, doncs, de 65
ponents estrangers, i més 75 de l’Estat espanyol.

Balanç d´un simposi pioner
La finalitat que ens vam proposar era emmarcar el debat ecològic del
nostre país en el context de les reflexions i alternatives sobre la crisi ecològica
que ens aportaven representants de diverses cultures del planeta. I aquest
objectiu ha estat àmpliament satisfet. Ens hem avançat en molts aspectes i
temes que actualment dominen la geoestratègia mediambiental: la realitat
científica del canvi climàtic; la fiscalitat ecològica; l´impacte de la globalització
econòmica; el paper de les ONG ecologistes en la governabilitat ambiental; la
integració de l´ecologia política; el futur de les energies renovables i el risc que
caiguin en mans de monopolis energètics; les raons de la nova escalada del
lobby atòmic amb l´excusa del canvi climàtic; l´impacte dels transgènics sobre
l´agricultura biològica; la manipulació del desenvolupament sostenible al
servei del màrqueting de les societats contaminants; la crisi de les institucions
internacionals dedicades a la gestió del medi ambient o el naixement del moviment pel decreixement i a favor de la bioeconomia.
Però junt amb l´anàlisi crítica s´han fet també aportacions científiques
rellevants en el camp de l´energia, l´agricultura, el vulcanisme, l’oceanografia, la
comunicació o la radiotoxicitat de les baixes dosis. També s´han divulgat aspectes
desconeguts per a l´opinió pública, especialment els relacionats amb els accidents
nuclears de Kixtim i Txernòbil a la ex URSS; sobre el llac Baikal i les explosions
atòmiques a la Polinèsia; sobre les circumstàncies de la mort de Petra Kelly;
sobre la destrucció de l´Amazònia o els projectes hidràulics que amenacen el
poble maputxe; sobre l´impacte de l´explotació forestal a Camerun i a d’altres
països africans.
Mitjançant els llibres editats de cada simposi i la presència de centenars
de fidels assistents, hem anat creant una xarxa de relacions i complicitats a
favor del nostre projecte pel que continuarem treballant. Tenim Una Sola
Terra i la dignitat humana, la justícia social i la protecció dels recursos naturals
seguiran essent la raó del nostre combat.
Santiago Vilanova
President de l´associació Una Sola Terra

La desena edició del Simposi Internacional Una Sola Terra l´hem volgut destinar al paper que ha de tenir la societat civil en el canvi de sistema de consum que inevitablement comporta la lluita per frenar el canvi climàtic. El protagonisme dels sectors
empresarials i de les institucions ha estat discutit i analitzat en tots els nou simposis
anteriors. Les reformes radicals que facin, i el coratge polític que demostrin, seran decisives. Però molt poc s´avançarà si no hi ha una resposta i una reivindicació permanent
de la societat civil àmpliament entesa (ONG, sindicats, col·legis professionals, científics,
associacions de consumidors, mitjans de comunicació, universitats...).

El compromís ecològic de la societat civil
En aquest simposi escoltarem la veu dels representants de la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona, el catedràtic Xavier Martín Vide, expert
en canvi climàtic, i la també geògrafa Ma Àngels Alió, que ha enquestat la societat
civil barcelonina sobre els aspectes ecològics que ens preocupen; del moviment
a favor del decreixement i la bioeconomia, com és Jacques Grinevald, membre
d´Ecoropa; d´ATTAC, una de les més influents ONG del planeta, amb la presència de
Geneviève Azam i de Raúl Tonelli representant d’Attac-Catalunya; de la comunicació
amb Hervé Kempf, un dels més reconeguts periodistes ambientalistes de “Le Monde”;
del moviment camperol europeu, a través de la Confédération Paysanne i que estarà representada per Olivier Keller i José Bové així com de Pep Riera, líder de la nostra pagesia.
Fem una crida a tots els amics i amigues simpatitzants amb la nostra associació,
assistents dels anteriors simposis, per celebrar junts aquesta desena edició i redactar
unes conclusions destinades a mobilitzar la societat civil catalana a favor d´un nou
model de creixement i de progrés.

Dimecres, 22 d’octubre
18.00 h INAUGURACIÓ
a càrrec de Josep Garriga, director de l’Oficina Catalana
de Canvi Climàtic i Ferran Vallespinós, coordinador
de l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona.
18.15 h CONFERÈNCIA

Deu mirades transversals sobre el canvi climàtic

Xavier Martín Vide, Catedràtic de Geografia de la UB.
18.45 h CONFERÈNCIA

Els mitjans de comunicació i el canvi climàtic.
Dèficits i alternatives

Hervé Kempf, periodista ambientalista de “Le Monde”,
autor de “Como los ricos destruyen el planeta”.
Presentació a càrrec de Xavier García,
periodista i secretari de l’associació Una Sola Terra.

19.45 h CONFERÈNCIA

Clima i petroli, una doble amenaça
pels consumidors

Jacques Grinevald, filòsof, professor de la Universitat
de Ginebra, autor de “La Biosphère de l’Anthropocène”.
Presentació a càrrec de Josep Puig, president d’Eurosolar.
Dijous, 23 d’octubre
19.00 h CONFERÈNCIA

Ciència i societat davant la crisi energètica:
Experiències des de la ciutadania de Barcelona
Ma Àngels Alió, professora de
la Universitat de Barcelona.

Anne H. Ehrlich, biòloga

José Lutzenberger, agrònom

Brice Lalonde, periodista

Haroun Tazieff (1914-1998), vulcanòleg

Alexander King (1909-2007), Club de Roma

Lee Durrell, biòloga

Wangari Maathai, Premi Nobel de la Pau

Zhores A. Medvedev, biòleg

Vandana Shiva, física

Françoise d'Eaubonne (1920-2005), escriptora

Ramon Margalef (1919-2004), ecòleg
Edward Goldsmith, economista

I Simposi UST. Museu de la Ciència. 1989

VIII Simposi UST. CCCB. 2006

Claude Wesly, oceanògraf

Freda Meissner-Blau,
Meissner-Blau, Ecoropa

Divendres, 24 d’octubre
19.30 h

CONFERÈNCIA

18.30 h CONFERÈNCIA

20.00 h

Geneviève Azam, membre del consell científic
d’ATTAC-France, articulista a les revistes “Politis”
i “La Décroissance”.
Presentació a càrrec de Raúl Tonelli,
membre de la junta d’ATTAC-Catalunya.
COL·LOQUI
sobre Canvi climàtic i societat civil
amb Geneviève Azam, Jacques Grinevald,
Olivier Keller i Hervé Kempf.
Moderador: Santiago Vilanova, president
de l’associació Una Sola Terra.

José Bové i Olivier Keller,
de la Confédération Paysanne.
Presentació a càrrec de Pep Riera, portaveu
de l’Assemblea Pagesa de Catalunya
i ex coordinador d’Unió de Pagesos.
19.30 h COL·LOQUI

Canvi climàtic i globalització.
El compromís de les ONG

Els agricultors davant el canvi climàtic.
El cas dels transgènics
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René Dumont, agrònom

París. Manifestació antitransgènics demanant l’alliberament de José Bové
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