DECLARACIÓ FUNDACIONAL DEL CENTRE D’ECOLOGIA I PROJECTES ALTERNATIUS

Introducció.
Entre els anys 1985, 1986 i 1987, la lluita
contra la instal·lació d’un macroabocador de
residus industrials al Papiol i les denúncies de
l’abocador de la Fontsanta a Esplugues de
Llobregat, Sant Just i Sant Joan, van aglutinar
esforços conjunts de grups ecologistes de la
comarca del Baix Llobregat, de comissions de
veïns afectats i de científics i tècnics crítics amb
els tractaments finalistes dels residus.
El projecte d’abocador a Montanyans i Bellvei
mobilitzà gent de la comarca de l’All Penedès, i
les comissions anti-abocadors d’ambdues
comarques, van decidir engegar unes Jornades
sobre Residus Químics, plantejades com a
resposta global als intents de l’administració
d’imposar un tipus de solució determinada al
problema dels residus industrials.
L’organització de les Jornades - que es
pretenien amb solidesa científica i fortament
reivindicatives - va fer avançar la tasca de
recerca de diferents col·lectius de tècnics que
assumissin el compromís de donar suport a les
reivindicacions ecologistes. El fet és que per
dotar de cobertura tècnica a les Jornades, es
va trucar moltes portes, algunes de les quals es
van obrir, i d’altres no. A totes passades, el
nombre de tècnics en tots els camps que es
varen comprometre, va ésser prou important
com per portar a bon fi aquest projecte. Més
d’un any van estar tècnics, ecologistes i veïns
preparant conjuntament aquestes Primeres
Jornades.
Una de les primeres valoracions que van fer les
comissions, va ésser que existien força tècnics

que, sensibilitzats pels problemes ecològics,
veien que la discussió, sense reivindicació i
mobilització no arribava enlloc i estarien
disposats a donar la seva col·laboració a una
organització ecologista.
Per això, molt aviat, les comissions antiabocadors del Baix Llobregat i del Penedès van
començar a pensar com la col·laboració amb
aquests tècnics podia anar més enllà de les
Jornades.
Mentrestant, el problema dels residus anava
afectant diversos indrets del país, i així, els
projectes d’abocadors de Besalú, a la Garrotxa,
Masies de Roda, a l’Osona, Rubió, a l’Anoia, i
La Secuita, al Camp de Tarragona, anaven
aixecant diverses comissions anti-abocadors,
que aprofitaven l’experiència recollida al Baix
Llobregat i Penedès i aportaven gent i tècnics a
la lluita comuna.
A hores d’ara, el propòsit d’organitzar un
col·lectiu que, inspirat pels ideals comuns
ecologistes, pogués assessorar amb solvència
científica a grups reivindicatius de base, era ja
un fet.
Paral·lelament, altres persones de cercles
universitaris, havien arribat a les mateixes
conclusions i estaven treballant en la mateixa
direcció. Posats en contacte uns i altres van
decidir donar forma, plegats, a aquest projecte,
i proclamar la declaració fundacional del Centre
d’Ecologia i Projectes Alternatius (CEPA).
Aquesta declaració fundacional és la que aquí
us adjuntem.

DECLARACIÓ FUNDACIONAL DEL CENTRE D’ECOLOGIA I PROJECTES ALTERNATIUS
Molins de Rei, vuit de novembre de 1987.

El Centre d’Ecologia i Projectes Alternatius
(CEPA) és una associació ecologista, científica,
sense finalitats lucratives i independent de
qualsevol partit polític o d’altres institucions.
L’ecologisme considera que l’actual societat
productivista i malversadora, guiada pel màxim
guany a curt termini de les empreses, serveis
de les institucions o interessos particulars i per
l’obsessió del creixement de les magnituds
macroeconòmiques, no mesura adequadament,
ni el valor actual i futur de les extraccions de
recursos ni de les insercions de residus al medi
ambient, ni garanteix la satisfacció vital ni, de
vegades, la supervivència individual o
col·lectiva, com tampoc l’equilibri ecològic del
Planeta.
Aquestes aspiracions només s’aconseguiran en
la mesura que els individus i col·lectius
prenguin consciència de la seva importància
cabdal com a tals, i es declarin lliures, iguals,
cooperadors, internacionalistes i responsables
de l’impacte actual i futur de les seves activitats
davant de la societat i la natura, tant al seu
propi país com arreu del món.
Els objectius del Centre d’Ecologia i Projectes
Alternatius (CEPA), són els següents:
- Defensar la natura i la població a partir dels
principis ecològics suara esmentats, dotant els
grups i moviments populars i de base catalans,
oposats a projectes agressius, d’una cobertura
tècnica per tal de poder argumentar la seva
oposició.

- Fomentar i donar suport a la recerca de noves
tecnologies toves, així com la realització de
projectes de caire alternatiu.
- Difondre informació ecologista i desenvolupar
una amplia iniciativa d’educació mediambiental i
socioecològica, per tal d’arribar a la formació
d’un estat d’opinió i de conductes ecologistes.
- Promoure, afavorir i difondre accions
encaminades, directament a la defensa del
medi ambient i la millora de la qualitat de vida.
- Per assolir aquests objectius, el CEPA
desenvoluparà les següents activitats:
- Pel que fa a projectes concrets de les
administracions públiques o d’interessos
privats, recopilarà dades, elaborarà estudis
d’impacte i projectes alternatius i donarà suport
tècnic i legal als grups opositors.
- Crearà una xarxa d’informació, biblioteca,
arxius i banc de dades, així com un servei
d’assessorament.
- Organitzarà cursos, jornades i debats
d’educació mediambientals a tots nivells,
impulsarà programes educatius de recerca
alternativa.
- Afavorirà la creació de cooperatives, centres
de recollida selectiva, de recuperació i
reciclatge de materials, i en general, qualsevol
activitat revitalitzadora de l’entorn sòcioecològic.

- Utilitzarà els medis disponibles per aconseguir
una legislació més restrictiva en matèria
mediambiental i alhora, que la legislació
existent sigui respectada totalment.
El CEPA compta ja des d’ara amb un seguit de
mitjans que anirà ampliant i reforçant:

El CEPA vol ésser per als tècnics i,
especialment, per als joves graduats, una eina i
un estímul per a l’estudi i aprofundiment de
metodologies alternatives i al mateix temps un
nucli que faci possible la cristal·lització d’equips
interdisciplinaris de recerca.

- Una xarxa d’informació tècnica amb ciutadans
compromesos de fa temps amb les
reivindicacions ecologistes i connectada amb
els grups que treballen al territori català.

El CEPA vol oferir-se als tècnics, científics i
col·lectius catalans com a centre de trobada i
de debat i per aquesta raó promourà la
cooperació amb aquells col·lectius que treballin
amb un esperit semblant.

- Una informació constant de fets i estudis
socioecològics
proporcionada
com
a
conseqüència dels lligams existents amb grups
ecologistes i organitzacions de base cíviques,
professionals i universitaris crítics, no solament
del nostre país sinó internacionals.

El CEPA demana la col·laboració de tothom
que vulgui dotar el nostre país d’una capacitat
de resposta científica i tècnica a les agressions
ecològiques que es produeixen, per la qual
cosa resta obert a tothom que s’identifiqui amb
aquests propòsits i hi vulgui treballar amb rigor.

- Un gabinet interdisciplinari i independent de
tècnics qualificats i compromesos amb les
intencions i objectius exposats en aquesta
declaració.

