
SECCIÓ:	“ECOLOGIA”	

ATENEU	BARCELONÈS	

CANDIDAT:	Santiago	Vilanova	i	Tané	(Olot,	1947).	Soci	nº27673.	

-Periodista,	escriptor	i	consultor	ambiental.	

-Ex	 director	 de	 “Diario	 de	 Barcelona”,	 Premi	 Ciutat	 de	 Barcelona	 de	 Periodisme	
1983.	

-Fundador	del	Col·lectiu	de	Periodistes	Ecologistes	de	Catalunya	i	ex	director	de	la	
revista	“Userda”.	

-President	de	l´associació	Una	Sola	Terra.	

-Premi	 Xarxa	 d´Assaig	 1978	 i	 1990	 amb	 “El	 combat	 ecologista	 a	
Catalunya”(Edicions	62,	1979)	i	“L´onada	ecològica”(Edicions	62,	1991).	

-XXV	Premi	Sebastià	Juan	Arbó	amb	la	novel·la	“L´ull	blau	de	Sibèria”	(Cossetània,	
2013).	

-Membre	de	l´Association	des	Journalistes	Écrivains	pour	la	Nature	et	l´Écologie.	

-Membre	d´Ecoropa	(European	Network	for	Ecological	Reflection	and	Action).	

Autor	de	més	de	vint	llibres	d´assaig	i	novel·les	sobre	la	problemàtica	ecològica.	Els	
dos	 darrers:	 ”Salvem	 els	 nostres	 volcans”	 (Curbet,	 2017))	 amb	 un	 pròleg	 del	
president	Carles	Puigdemont,	i	“L´explosió	de	Capità	Arenas”	(Apostroph,	2019).		

El	2021	publicarà	 l´assaig	 “Catalunya	cap	el	 col·lapse	climàtic.	Sota	 l´ombra	de	 la	
Covid-19”.	

És	 l´únic	 periodista	 europeu	 que	 ha	 escrit	 tres	 llibres	 sobres	 els	 tres	 principals	
accidents	nuclears	(Three	Mile	Island,	Txernòbil	i	Fukushima).	

JUSTIFICACIÓ	

Hem	decidit	optar	a	la	reelecció	de	la	ponència	de	la	secció	d´Ecologia	per	acabar	la	
tasca	iniciada	al	4	de	març	de	2015,	en	un	primer	mandat,	prorrogat	fins	el	2020	
per	una	decisió	de	la	Junta	i	del	nostre	president	Jordi	Casassas	amb	la	finalitat	de	
coincidir	amb	les	eleccions	de	la	resta	de	seccions.	

Introduir	el	debat	sobre	els	problemes	ecològics	globals	i	locals,	i	sobre	l´ecologia	
humana	 i	 científica,	 no	 ha	 esdevingut	 una	 tasca	 fàcil,	 donada	 la	 tradició	 d´altres	
seccions	 ja	 consolidades.	 Considerem,	 però,	 que	 els	 58	 actes	 organitzats	 han	
generat	una	opinió	positiva	de	 la	majoria	de	 socis	de	 l´entitat	 i	 sobre	 l´encert	de	
crear	la	secció	d´Ecologia.	

La	 transdisciplinarietat	 d´aquesta	 ciència	 s´ha	 demostrat	 un	 mètode	 molt	 eficaç	
per	 analitzar	 l´impacte	 de	 la	 societat	 industrial	 sobre	 la	 Naturalesa.	 Vivim	 un	
moment	 històric	 per	 la	 Humanitat	 i	 per	 Catalunya	 que	 reclama	 un	 canvi	 de	
paradigma	per	resoldre	els	grans	problemes	planetaris:	 la	transició	energètica,	 la	
mitigació	 del	 canvi	 climàtic	 i	 el	 combat	 contra	 la	 Covid-19	 (vinculat	 a	 la	 crisi	
ecològica).	Aquesta	revolució	comportarà	canvis	radicals	en	la	cultura	i	les	formes	
de	vida,	consum	i	treball	de	la	població.		



FEINA	FETA	

Durant	 aquests	 darrers	 anys	 la	 secció	 ha	 fet	 un	 treball	 de	 transversalitat	
col·laborant	 amb	 les	 seccions	 de	 Ciències	 i	 Tecnologia,	 Economia,	 Filosofia	 i	
Cinema.		

El	 període	 del	 2015	 al	 2020	 l´hem	 dedicat	 a	 temes	 de	 gran	 interès	 públic	 i	
rellevància	 científica	 com	 la	 pèrdua	 de	 biodiversitat,	 la	 gestió	 de	 l´aigua	 i	 dels	
residus;	l´agricultura	biològica;	el	debat	energètic.	

Hem	recordat	l´obra	de	pensadors	com	Rachel	Carson	i	Henry	David	Thoreau.	Hem	
tingut	la	presència	de	rellevants	personalitats	com	l´ecòleg	Josep	Peñuelas	(Premi	
Ramon	 Margalef	 2016);	 Federico	 Mayor	 Zaragoza	 (ex	 director	 general	 de	 la	
UNESCO);	 el	 cardenal	 i	 arquebisbe	 de	 Barcelona	 Lluís	 Maria	 Martínez	 Sistach;	
Josep	Rull,	conseller	de	Territori	 i	Sostenibilitat,	 i	Ramon	Tamames,	economista	 i	
escriptor.	

L’homenatge	de	 la	secció	a	Ramon	Margalef	en	el	centenari	del	seu	naixement	va	
convocar	als	principals	ecòlegs	de	Catalunya.	

Hem	 organitzat	 debats	 sobre	 l´especulació	 urbanística	 a	 la	 Costa	 Brava,	 el	 Pla	
Hidrològic,	la	gestió	de	l´aigua	i	dels	residus	a	Barcelona.		

Cada	5	de	juny	hem	celebrat	el	Dia	Mundial	del	Medi	Ambient.	

LA	NOVA	PROPOSTA	

Els	 propers	 tres	 anys	 (del	 2021	 al	 2024)	 els	 dedicarem	 a	 les	 solucions	 i	
alternatives	 per	 lluitar	 contra	 canvi	 climàtic,	 especialment	 en	 els	 sectors	 de	
consum,	 producció	 i	 treball:	 la	 mobilitat	 (futur	 del	 cotxe	 elèctric);	 l´habitatge	
(rehabilitació	energètica	 i	bioarquitectura);	 l´agricultura	biològica	 ;	 els	drets	dels	
animals	i	la	nova	governança	ambiental	a	nivell	mundial	i	català.	També	parlarem	
de	l´impacte	de	l´extensió	de	la	xarxa	5G.	

Farem	el	seguiments	de	la	“New	Green	Deal”,	del	Pla	Verd	de	la	Comissió	Europea	i	
de	la	COP-26	sobre	el	canvi	climàtic	que	tindrà	lloc	a	Glasgow	el	2021.	

El	dualisme	Cultura-Naturalesa	 i	 la	 relació	 crisi	 ecològica-Covid	19	 seran	objecte	
de	conferències	i	debats.	

L´ecologia,	 en	 la	 seva	 vessant	 econòmica	 i	 social,	 es	 consolidarà	 durant	 aquesta	
dècada	com	l´eix	vertebrador	de	la	“New	Green	Deal”.	Ara	bé,	la	societat	civil	i	els	
consumidors	 exigiran,	però,	 que	 s´apliqui	 la	 justícia	 i	 la	democràcia	participativa	
en	aquesta	transició.	

Per	portar	a	terme	aquests	objectius,	que	plantejarem	a	totes	i	tots	els	membres	de	
la	secció,	opto	a	la	reelecció	i	us	demano	el	vostre	vot	de	suport.	

	

Santiago	Vilanova	i	Tané.	

	


