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EDITORIAL 
 

José Manuel Jurado 
 

“Qui dies passa, anys empeny...” 
 

I així hem arribat al desè número d’El Corriol. Tot i que veureu que aquesta capçalera indica el 
nou, considereu que hem d’afegir una edició inicial que portava el número zero. L’any passat 
vàrem endegar també la versió exprés, un altre format amb l’objectiu d’explicar fets o 
convocatòries específiques.   
 
Són ja tres anys d’història d’una petita publicació digital que intenta fer difusió de la relació 
entre el món laboral i el medi ambient. Podem afirmar que aquesta relació és cada vegada més 
evident entre els treballadors i les treballadores (a vegades sembla que no tant entre certs 
empresaris i, fins i tot, en algunes administracions públiques). Considerem que des de CCOO de 
Catalunya hem participat en aquesta tasca de sensibilització amb El Corriol i amb d’altres 
actuacions. 
 
Vist amb una perspectiva raonable, el butlletí del Departament de Medi Ambient de la CONC ha 
passat de ser una eina casolana, feta directament a partir dels nostres articles, a incloure 
treballs de destacats membres de la nostra estructura sindical. Al començament havíem de 
planificar com farcir de temes les nostres pàgines, i ara tenim problemes per triar els continguts 
entre diferents possibilitats, i hem d’endarrerir la publicació de 
part del material que ens arriba. També és temps d’autocrítica: 
preteníem millorar l’estètica d’El Corriol, i de moment no hem 
estat capaços de fer-ho. Feina pendent. 
 
Als nostres llocs de treball el que fem contínuament és gestionar 
matèries, aigua o energia que tenen el seu origen en els 
ecosistemes naturals. És a dir, la nostra activitat laboral depèn de 
la natura i, per tant, els impactes que hi generem tenen un efecte 
sobre la seva capacitat de continuar sustentant tota la nostra 
societat, tant la present com la d’un futur immediat. A vegades oblidem tot això, especialment a 
les zones metropolitanes, però en el cas de l’aigua encara existeix una bona percepció de la 
connexió entre el medi natural i el medi urbà. Això pot explicar que un dels temes que han estat 
tractats amb més assiduïtat a El Corriol és la gestió hídrica. Si repasseu el número u (els podeu 
trobar tots en el nostre web), ja parlàvem sobre la sequera de 2005, preludi del potent episodi 
que encara patim.  
 
Aquesta preocupació també s’expressa en l’activitat que estem organitzant per al Dia mundial 
del medi ambient. Hem dissenyat un segon seminari sobre gestió de l’aigua a Catalunya, amb 
intervencions de destacats representants de l’Agència Catalana de l’Aigua, de la Fundación 
Nueva Cultura del Agua, Sustainlabour, Manifest de Vallbona i de la CONC. Hi esteu convidats. 
 

  
DDiijjoouuss,,  55  ddee  jjuunnyy,,  aa  lleess  1100  hhoorreess    

SSeeuu  ddee  CCCCOOOO  CCaattaalluunnyyaa,,  ssaallaa  dd’’aacctteess  ((VViiaa  LLaaiieettaannaa,,  1166,,  BBaarrcceelloonnaa))  
IIII  SSEEMMIINNAARRII  CCOONNFFEEDDEERRAALL  SSOOBBRREE  LLAA  GGEESSTTIIÓÓ  DDEE  LL’’AAIIGGUUAA  AA  CCAATTAALLUUNNYYAA  

IInnffoorrmmaacciióó  ii  iinnssccrriippcciioonnss::  DDeeppaarrttaammeenntt  ddee  MMeeddii  AAmmbbiieenntt  ((SSAATT))  
CCCCOOOO  ddee  CCaattaalluunnyyaa  
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SEMINARI SOBRE L’ACCÉS A LA INFORMACIÓ AMBIENTAL A LES EMPRESES DEL 
SECTOR PETROQUÍMIC 

 
JORDI FORCADELL 

 
El passat 4 de desembre es va celebrar a la seu de CCOO de Tarragona un seminari sobre l’accés 
a la informació ambiental en les empreses del sector petroquímic. Aquest seminari, organitzat 
conjuntament entre el Departament de Medi Ambient de la CONC i FITEQA de Tarragona, es va 
adreçar a una quinzena de delegats de medi ambient de la indústria química de Tarragona.  

 
Així doncs, en primer lloc, el seminari es va 
enfocar en la presentació del marc legal que 
permet als treballadors accedir a la informació 
ambiental que afecta les nostres empreses, 
especialment la referent a les autoritzacions 
ambientals. Cal tenir en compte que aquest 
document és on es recullen els requeriments 
ambientals que una empresa amb incidència 
ambiental elevada ha de complir per tal de poder 
desenvolupar la seva activitat. Per tant, és de 
gran importància que els delegats tinguin accés 
a aquesta informació i en coneguin les principals 
característiques. Es va repassar, doncs, com 
obtenir les autoritzacions ambientals, quina 
informació més important contenen i com 

analitzar-la per tal de conèixer com afecta la nostra empresa i com s’hi pot intervenir des del 
punt de vista sindical. 
 
Per altra banda, i en el marc de l’accés a la informació ambiental que afecta els nostres llocs de 
treball, es va realitzar també un breu repàs al registre d’emissions EPER, el qual –tot i que 
presenta mancances importants— ens permet conèixer les emissions a l’atmosfera i al medi 
aquàtic que generen les empreses amb una elevada incidència ambiental. 
 
Posteriorment, en la segona part del 
seminari es va explicar els tipus de 
controls d’emissions de contaminants 
derivats de les autoritzacions ambientals 
a què està sotmesa la indústria 
petroquímica. En aquest sentit, es van 
repassar els tipus de controls més 
habituals a què estan sotmeses les 
empreses, la metodologia que segueixen 
i com els delegats de medi ambient 
poden accedir a la informació que es 
genera de resultes d’aquests controls. 
 
Cal mencionar que aquest seminari s’emmarca en la voluntat que des de FITEQA de Tarragona 
es té de dotar els delegats de medi ambient d’un paper actiu en la gestió ambiental de les seves 
empreses. Només així serà possible prevenir i minimitzar l’impacte ambiental de la indústria 
petroquímica, garantir la competitivitat del sector i integrar plenament al territori un sector amb 
una forta incidència ambiental.  
 
 

Per obtenir-ne més informació: Oficina Sindical per a l’Ecoindústria – Jordi Forcadell Corts 
(jforcadell@ccoo.cat ), Departament de Medi Ambient de CCOO de Catalunya. 
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CCOO DAVANT LES MESURES CONTRA LA SEQUERA 
 

CCOO de Catalunya ha acordat en la seva Comissió Executiva els plantejaments que 
portarà a la Mesa Nacional de la Sequera convocada per resolució del Parlament: 

 
a) CCOO compartim a grans trets la planificació realitzada per l’Agència Catalana de l’Aigua. Un 
cop acomplertes les mesures programades creiem que estarà garantit el subministrament en un 
horitzó temporal ampli.  
 

b) Davant la sequera actual, i sense haver-se acabat les obres de les dessaladores previstes, 
CCOO assumim la necessitat d’aportar cabals d’altres conques cap a la xarxa Ter-Llobregat. 
L’única conca que pot aportar aquesta aigua en els terminis en què es preveu l’eventual 
necessitat és la conca de l’Ebre.  
 

c) La connexió entre les conques de l’Ebre i del Llobregat. CCOO no ens hem pronunciat sobre 
les característiques de la canalització i sobre quin era el punt de la conca de l’Ebre en què 
s’havia de fer aquesta captació. Al nostre parer el que calia fer era: 
 

- Determinar el cabal que es captaria, establir quins eren els usos previstos, establir les 
compensacions, si calien, i dialogar molt amb el territori afectat sobre aquesta situació. 
- Decidir el punt de la captació amb criteris d’idoneïtat tècnica i ambiental:     

- garantia d’assolir cabals suficients      
- valoració i minimització dels impactes ambientals.    

- Terminis viables de realització.      
- El cost.  

 

Fins ara no se’ns han donat prou elements per efectuar la valoració sobre aquest tema. En tot 
cas, esperem que la solució que els governs han escollit compleixi les condicions i els terminis 
que s’han acordat.  
 

d) CCOO només contemplem l’ús futur de la connexió entre el Consorci d’Aigües de Tarragona i 
Aigües Ter Llobregat en episodis de sequera tant o més greus que l’actual. 
  
e) Considerem que el principi que ha de regir la política d’aigua ha de ser, d’acord amb la 
Directiva Marc de l’Aigua, que en cada conca s’utilitzin els recursos existents o se’n generin de 
nous, sense treure’ls d’altres conques.  
 

f) CCOO volem posar de manifest que el riu Ebre i els seus afluents ja pateixen una gran pressió 
en el seu curs que no permet –i en funció de plans anunciats, i molt menys amb previsibles 
repercussions del canvi climàtic— l’extracció continuada de cabals més enllà del que coneixem 
com a minitransvasament al Camp de Tarragona. Cal donar garanties que això serà així com a 
condició per fer acceptable aquest transvasament puntual.  
 

g) Per CCOO, en el futur, cal separar el cost i la garantia de l’aigua com a necessitat bàsica, de 
l’aigua com a recurs per a processos productius de béns i serveis. Demanem que totes les 
propostes d’aportacions de nous cabals s’analitzin en raó del cost, de criteris tècnics, d’acord 
amb la Directiva Marc i sense apriorismes.  
 

h) Per CCOO, el tema de l’aigua ha de ser tractat des d’un punt de vista més estratègic, amb 
visió de país. Cal posar en qüestió tota planificació territorial, urbanística i d’activitat econòmica 
que no estableixi clarament els recursos hídrics que es consumiran i d’on provindran, des d’un 
punt de vista ambiental i sostenible. En aquest sentit, entenem que el pla de regadius promogut 
pel Departament d’Acció Rural és un exemple d’incompliment d’aquests requisits.  
 

i) Per CCOO, els elements de solidaritat interterritorial a Catalunya i entre les diferents conques 
hidrogràfiques s’han de donar independentment de si hi ha aportacions de cabals extraordinàries 
a les conques internes. En tot cas, és evident que cal compensar les terres cedents de recursos 
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hídrics amb les infraestructures i els serveis necessaris per al seu desenvolupament econòmic i 
social.  
En aquest sentit, valorem com una molt bona mostra de com es poden fer compatibles els 
diferents interessos les propostes del Manifest de Vallbona i el Compromís per Lleida sobre l’ús 
de l’aigua per al desenvolupament de les terres de Ponent, i la predisposició a compartir aquest 
recurs amb les terres costaneres i metropolitanes. Aquesta iniciativa ha tingut CCOO entre els 
impulsors i principals animadors.  
 

CCOO participarem en el debat de la política de gestió de l’aigua amb el convenciment que de la 
situació extraordinària en què ens trobem poden sorgir forts consensos de futur. 
 

TEMPS I MOBILITAT 
 

RAFAEL ESPINOSA 
 

L’element més determinant per optar pel vehicle privat en lloc de fer-ho pel transport públic és 
la seva inexistència (en realitat, aquí no hi ha possibilitat d’opció) i després l’accés a una plaça 
d’aparcament propera i gratuïta. Ara bé, una part molt important dels usuaris del vehicle privat 
al·leguen la qüestió del temps com a element bàsic de la seva decisió, i l’afirmació que amb el 
transport públic es triga més a arribar a la feina es dóna per indiscutible. 
 
Aquí entrem moltes vegades en el terreny de les percepcions més que en el de les mesures de 
temps real, però jo no vull discutir aquesta qüestió, sinó el concepte de pèrdua de temps. El 
punt de partida de la reflexió és que els temps que s’utilitza per desplaçar-se no és 
necessàriament temps perdut. 
 

S’imposa socialment una consideració que parteix de 
l’anàlisi de la situació suposadament dominant que és l’ús 
del cotxe. Aquí és difícil pensar en un aprofitament del 
temps de desplaçament que vagi més enllà d’escoltar la 
ràdio, sovint només un acompanyament de fons del qual 
no s’està pendent mentre es condueix. 
 
Jo sóc usuari del transport públic i trigo hora i mitja des 
que surto de casa fins que arribo a la feina, però no tinc 
la sensació de perdre una hora i mitja de temps en el 
viatge. Faig més de mitja hora de passeig i al voltant de 
tres quarts de lectura. Podria agafar l’autobús per anar a 
l’estació del tren i trigaria menys temps, però deixaria de caminar i la meva conclusió és que no 
guanyaria temps perquè deixaria de fer una cosa molt recomanable. Podria agafar el cotxe i, si 
tingués on aparcar, sortiria una mica més tard, però llavors serien dues les coses recomanables 
que deixaria de fer, i la reducció de temps de viatge (si no trobés cap embús) hauria tingut el 
cost de convertir tot el temps empleat en el desplaçament en temps perdut. 
 

Es pot dir que és el meu cas, i que no tothom té aquesta percepció d’utilitat del temps de viatge, 
però el plantejament segueix sent vàlid perquè és temps potencialment utilitzable (l’ús que se’n 
faci és cosa de cadascú), mentre que en el cotxe privat no ho és excepte que es tingui xofer; o 
pensem que existeixen només com a símbol de distinció? 
 

Són moltes les feines, i augmenten, que permeten realitzar activitat laboral en el temps de 
desplaçament si es fa en transport públic. La gestió del correu i l’agenda, el treball sobre fitxers 
informàtics o sobre documentació en paper, la cerca d’informació a Internet i altres tasques es 
podrien fer durant el viatge i compensar-se amb la reducció del temps de presència en el centre 
de treball per als usuaris del transport públic. Això sí, l’entorn és clau i en mitjans saturats i 
degradats és difícil aprofitar res perquè només es pensa a baixar com més aviat millor, raó de 
més per exigir un transport públic de qualitat i que incorpori nous serveis afegits. Les millores no 
són només per guanyar temps sinó per guanyar vida. 
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EL LLOBREGAT QUE VOLEM 
 

Secretaria de Medi Ambient i Infraestructures 
CCOO Baix Llobregat 

 
 
El riu Llobregat ha significat desenvolupament social i econòmic al llarg de la història, per a la 
comarca. Avui dia continua esdevenint una font de vida i de riquesa. Aproximadament la meitat 
de la població catalana s’abasteix de la seva pròpia aigua, especialment durant aquest episodi de 
sequera. 
 
La riquesa hidrològica de Catalunya s’ha d’entendre com un bé escàs i de gestió pública. Aquesta 
gestió ha de partir d’un model de desenvolupament sostenible, per tant equilibrat, redistributiu 
en el territori i socialment acceptable. 

 
L’actual situació d’utilització de les riberes del riu per al 
desenvolupament d’infraestructures viàries, 
energètiques i hídriques ha fet minvar sensiblement la 
seva qualitat ambiental. L’ús abusiu de l’aigua dificulta 
arribar a un cabal ecològic que mantingui la funció de 
corredor natural entre les diverses zones d’interès 
natural del Baix Llobregat. 
 
La connexió entre ambdues riberes a peu o amb 
bicicleta continua sent una actuació que la intervenció 
pública no preveu. Hi ha tretze poblacions d’ambdós 
marges amb grans dificultats de pas pel riu a peu o amb 

bicicleta. Avui només tenen connexió entre les dues riberes els termes de Sant Boi, Cornellà, 
Castellbisbal i Sant Andreu de la Barca, que en aquest cas no facilita l’accés al mateix marge. La 
millora dels actuals accessos aprofitant les rieres existents en les poblacions és l’altra de les 
actuacions a desenvolupar. 
 
 

• En la setzena edició de la Marxa Ciclista per les Riberes del Llobregat, CCOO volem posar 
l’èmfasi en la nostra ja tradicional reivindicació vers la regeneració de l’impacte de les 
actuals obres o actuacions de les administracions públiques, Govern de l'Estat (ADIF), 
Generalitat de Catalunya (ACA), ajuntaments i empreses privades, sobre l’entorn del 
Llobregat. 

 
• Ampliació de les connexions entre totes dues riberes i recuperació de les rieres i camins 

dels termes municipals, facilitant l’accessibilitat a la ciutadania de les 15 poblacions del 
Llobregat a la nostra comarca, caminant o amb bicicleta. 

 
• Una vegada finalitzades aquestes actuacions, s’ha de permetre que el riu i les seves 

riberes tinguin una bona integritat biològica i un ús lúdic com a parc natural per a la 
ciutadania.  

 
 
DEMANEM QUE EL LLOBREGAT ESDEVINGUI UN ESPAI LÚDIC MEDIAMBIENTAL, 
AMB BOSC DE RIBERA I PROTECCIÓ D’ESPÈCIES AUTÒCTONES I QUE ES FACIN 

COMPATIBLES AQUESTES CARACTERÍSTIQUES AMB EL DESENVOLUPAMENT 
SOCIOECONÒMIC DEL BAIX LLOBREGAT 
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L’INCIDENT D’ASCÓ 
 

Biel Mas 
 
Sis mesos hem trigat a conèixer l’abast real d’una fuga que es va produir a la central nuclear 
d’Ascó. El passat mes de novembre es va produir una fuita de partícules radioactives de la 
central exterior que van arribar, com s’ha sabut més tard, fins a un abocador de residus 
industrials de Reus. Durant aquests mesos l’empresa va silenciar els fets fins que a principi 
d’abril es va destapar tot, i l’empresa va haver de reconèixer que s’havia produït la fuga. 
Posteriorment s’ha sabut també que aquesta fuga, encara que no gaire greu, ho era més que el 
que l’empresa havia reconegut en un principi. El Consejo de Seguridad Nuclear es va veure 
obligat a incrementar la classificació de la gravetat de l’incident. El que encara sorprèn més del 
cas és que durant aquest període en què hi havia hagut la fuita, diversos grups escolars van 
entrar dins de les instal·lacions per visitar-les. En cap moment, la direcció de la central va 
advertir d’aquesta circumstància el centre educatiu, ni els professors ni els alumnes.  
 

Des de CCOO hi va haver una resposta ràpida, un cop coneguda la fuga. La Federació  
Minerometal·lúrgica va manifestar, en una nota de premsa, l’exigència de més i millor control 
en la seguretat de les centrals i d’una inversió més gran tant en els recursos materials com en 
els humans, l’escassetat dels quals ha estat una 
causa directa dels incidents. La fuga d’elements 
radioactius és conseqüència principalment de 
dos elements. En primer lloc, d’una política de 
retall de costos, que ha portat a fer que la 
direcció de la central tingui subcontractats la 
majoria dels serveis de control i tractament de 
residus radioactius, cosa que comporta que els 
treballadors no tinguin la formació i 
l’experiència adequades, o sigui, precarietat 
laboral en una activitat tan perillosa per als 
treballadors i treballadores i per a la ciutadania 
com és el tractament radioactiu. El segon 
element és la política d’ocultació i mitges 
veritats, que ha portat la direcció de la central 
nuclear davant els organismes públics. Una 
política que no és nova, sinó reincident en tots 
els incidents que han succeït fins avui.  
 

També va emetre un comunicat la Federació 
d’Ensenyament de CCOO en el qual 
recomanava als centres escolars que no 
visitessin centrals nuclears a causa de la 
reiterada ocultació i falta de fiabilitat amb què 
actuen les empreses propietàries, ja que amb 
aquesta actitud no es garanteix ni la salut ni la 
seguretat dels treballadors i treballadores, ni de 
les persones que visiten aquest tipus 
d’instal·lacions.  
 

La posició de CCOO sobre l’ús de l’energia 
nuclear com a recurs energètic va quedar palesa en una resolució aprovada en el 6è Congrés 
Confederal. En aquesta resolució es deia que “la política energètica, pel seu caràcter estratègic 
i la seva importància social, econòmica i ambiental, ha de concebre’s com un servei cap a la 
societat, com a motor d’un desenvolupament industrial, equilibrat des del punt de vista social, 
ambiental i territorial, i com a impuls en la generació d’ocupació”. També s’analitzava que “les 
baules més febles de l’actual política energètica són la dependència exterior, que en energia 
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primària arriba en un 70%, i la seva insostenibilitat ambiental, atesa la participació enorme de 
l’energia d’origen nuclear i la baixíssima utilització de les fonts energètiques renovables”. I, per 
tant, en la resolució s’afirmava que “[...] es tracta de substituir de forma planificada i gradual el 
model energètic actual per un altre que doni prioritat a l’estalvi i l’eficiència i substitueixi les 
fonts actuals per altres de renovables i ecològicament compatibles [...] unes fonts —com la 
nuclear— que haurien de ser abandonades a curt termini”. 
 

L’energia nuclear no és la solució per proveir d’energia la nostra societat, per més que certs 
lobbies pronuclears en lloïn les virtuts, obviant-ne els principals defectes: l’urani és un recurs 
limitat que no ens permet aconseguir la tan anomenada independència energètica; la generació 
d’energia nuclear comporta un risc elevadíssim per a les persones i el medi ambient; la 
proliferació de l’energia nuclear pot facilitar l’ús per a finalitats militars; i, finalment, l’energia 
nuclear genera residus radioactius altament perillosos durant milers d’anys. Per tot això, creiem 
que hem de tendir cap a un sistema socioeconòmic en què la demanda energètica sigui racional, 
eficient, efectiva i sostenible, amb criteris d’estalvi energètic. La nostra energia futura ha de ser 
més neta, segura i sostenible. I si potenciem veritablement les renovables, serà també més 
econòmica. Aquesta transició cap a una nova gestió del consum i la generació de l’energia s’ha 
de fer de manera planificada per prevenir els efectes que implica un canvi d’aquestes 
dimensions. El Pacto de Zorita, acord recent entre administracions públiques, patronals i 
sindicats majoritaris és un bon referent per tal d’impulsar reconversions viables de sectors 
productius que es veuen abocats a una transformació cada cop més urgent i necessària. 
 
 

COL·LABORACIÓ: LA SOCIETAT POT ESTAR MALALTA? 
 

Antonio del Barco Baños 
 
En primer lloc, la desigualtat social en si mateixa és una forma terrible de violència contra la 
humanitat: mig món mira com mor de fam i de set l’altra meitat. Aquest és un dels motius 
perquè molts éssers humans han de desplaçar-se a d’altres llocs per viure. En comptes d’omplir 
el món de guerres es podria ajudar aquests éssers al seu lloc d’origen, proporcionant-los 
mitjans; de ben segur no es gastarien tants diners i sens dubte no es contaminaria el món com 
s’està fent, perquè les guerres no només maten, sinó que, posteriorment, les terres queden molt 
perjudicades i les persones que hi viuen continuen patint i morint. Aquestes situacions generen 
un odi social que mai s’acaba, i provoca moltes reaccions, com els actes terroristes, que encara 
fan que es perpetuï l’odi i el terror entre els humans. 
 

Mai no he entès per què això no es vol veure; sí que entenc que hi hagi interessos econòmics, 
però, per què no es vol veure d’una altra manera, sabent que al final hi perdrem tots? És clar 
que en primer lloc hi perden els més desprotegits, mentre que els poderosos creuen que ells 
queden sempre al marge de qualsevol mal. Personalment, crec que no voler acceptar certes 
realitats és una gran bestiesa. Alguns exemples els tenim en els atemptats terroristes que hi ha 
hagut últimament arreu del món. Les persones que no tenen res per sobreviure, i que han de 
veure com els seus fills moren per aquesta raó, han d’arribar a la desesperació. Si realment ens 
poguéssim posar al seu lloc, veuríem que tal situació actuarà tard o d’hora com una bomba de 
rellotgeria. 
 

Esperem que, més aviat d’hora que tard, els polítics, els espavilats, els poderosos i, per què no, 
les persones del carrer, comencem a prendre consciència i fem tot allò que estigui a les nostres 
mans per intentar modificar la direcció dels esdeveniments.  
 

Hi ha persones especialitzades en el tema de l’ecologia que asseguren que l’escalfament de la 
Terra cinquanta milions d’anys enrere no existia. Ara com ara, és un fet sense discussions que 
l’escalfament del planeta resulta un perill real i imminent. Per tant, és clar que científics i 
persones enteses en temes de medi ambient haurien de posar-se a treballar de debò al costat 
dels polítics en benefici del bé comú. Interessos particulars, econòmics i d’altres menes haurien 
d’abandonar-se per buscar la millora de les condicions de vida per a tota la humanitat, present i 
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futura. Penso que hi ha polítics que només pensen en el seus moments efímers de poder, en els 
quals ells i els seus partits polítics tenen l’oportunitat de governar, per apurar al màxim 
polítiques i accions momentànies, però no amb veritables visions de futur i de benefici per a 
tothom, sense partidismes ni sectarismes.  
 

Sembla que tot hagi de ser molt ràpid, molt dinàmic, i també els seus resultats. Res a veure 
amb l’època de la construcció de les grans catedrals, quan l’objectiu més important era poder 
arribar a acabar aquella edificació, però no pas qui seria finalment el que podria veure-la 
acabada i posar-se les medalles. 
 

CCOO va presentar “l’ecobaròmetre laboral 2007”. Els treballadors potser no en som experts, 
però intuïm que, en el cas de no fer cap cosa, els primers a sentir les conseqüències negatives 
de tot això en serem els mateixos treballadors. Per això, en aquest baròmetre, sobre el canvi 
climàtic, el 87% dels treballadors atribueixen l’escalfament del planeta a les emissions de les 
indústries i al transport, activitats humanes i intensificadores de l’efecte hivernacle. Només el 
5% reconeix que està passant, però assenyalen que es deu a causes naturals. Jo, com a 
treballador i una persona més d’aquest món, em sumo a aquest 87%. 
 

El més important està en el fet que les “forces fàctiques” que tenen el poder dels diners no 
contaminin com ho estan fent. Alguns exemples de tot això els tenim amb el Prestige, amb 
Txernòbil, amb les guerres arreu del planeta. Si em preguntessin què hauríem de fer perquè tot 
això no passés, potser no sabria què dir, però sí que sabria el que no hauríem de fer o de dir. 
Alguns personatges a la pregunta de Què fer?, van respondre: A l’estiu preparar melmelada i a 
l’hivern prendre un te. Una frase feta és aquella que diu Tot té un preu, però res no té valor. 
 
No crec que haguem de viure d’esquena a la realitat. Jo aposto per les persones que es dediquen 
a conscienciar-ne d’altres per posar-nos a treballar; ja sigui en sindicats, partits polítics, o bé en 
associacions ecologistes, ONG... allà on sigui. Posar el nostre granet de sorra; plantant arbres, 
no embrutant, netejant el que estigui brut... 
 

 

Aquestes coses no tindran cap tipus d’èxit si no les fem entre tots. Perquè això sigui possible, en 
primer lloc hem de ser del tot conscients i començar per nosaltres mateixos, i després obligar els 
altres. Com es pot obligar els altres? Crec que s’hauria de crear un organisme internacional amb 
l’autoritat suficient per poder castigar tot aquell que no compleixi els acords internacionals. 
 
És molt poc el que puc oferir, però tot allò que estigui al meu abast ho faré, en benefici de la 
humanitat, i no esperaré que els altres ho facin. Per a mi, de mica en mica s’omple la pica.  
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L’ESTOL 
Notícies socioambientals d’interès sindical 

 
 

En aquesta secció, l’Estol, hi trobareu titulars d’articles de publicacions electròniques sobre 
l’actualitat ambiental i també algun web destacable.  
 

Si esteu interessats en algun dels temes que us proposem, feu-nos-ho saber mitjançant l’adreça 
ambientmedia@ccoo.cat, tot incloent-hi la referència. Us en farem arribar el text sencer.  
 

Las multinacionales Alstom y Dow 
firman un acuerdo para desarrollar 

tecnologías de captura de CO2   

El consumo energético de un hogar 
español es un 60% superior a la 

media europea   

L’alt consum de carn vermella 
accelera l’efecte hivernacle 

Germany warns of elevated cancer 
tares near nuclear plants   

Aigües Ter-Llobregat deixarà 
d'emetre un 66% de CO2 

Catalunya lidera la indústria 
agroalimentària ecològica 

Las renovables fueron las principales 
fuentes de electricidad en España en 

el mes de abril  

Tarragona albergará la mayor planta 
solar de células de triple unión 

 del mundo  

Cambio climático: ¿nueva religión?  Mercurio en el pescado 

Food and drink giants pledge to 
reduce water use  

Al Pirineu augmentarà la 
temperatura fins a 4 ºC segons el 

CSIC  
El sector del petróleo es "el más 

sensible" a los riesgos derivados del 
cambio climático, según un estudio  

El 87% de los trabajadores considera 
que el cambio climático supone una 

amenaza para el empleo  

La sed de Barcelona tiene solución  Los verdes y el cambio climático  

Un estudio revela el potencial del 
reciclaje para la reducción de C02  

New Deal económico y ecológico 
mundial desde Francia 

Sustainlabour, fundació laboral internacional per al desenvolupament 
sostenible: http://www.sustainlabour.org/index.php 
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