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CONFERÈNCIA  

 

L'APORTACIÓ DEL PENSAMENT 
ECOLOGISTA A L'ESTAT PROPI 

 

Acte organitzat en col·laboració amb el Grup de 
Defensa del Ter 
 
 

A càrrec de:  
 

Santiago Vilanova, periodista, escriptor i un dels pioners del 

moviment ecologista català 

 

Divendres, 31 d'octubre, a les 8 del vespre  
 

Auditori de la Fundació Antiga Caixa Manlleu    

Rbla. Hospital, 11  

VIC 

 

 
Santiago Vilanova (Olot, 1947) és periodista, escriptor i un dels pioners de l'ecologisme 
sobiranista a Catalunya. Ha estat cofundador del Moviment Ecologista Català, del Comitè 
Antinuclear de Catalunya i del partit ecologista Alternativa Verda. Presideix l'associació "Una Sola 
Terra" i és cofundador de l'associació Ecoropa, creada a Ginebra, i de "Journalistes et Écrivains 
pour la Nature et l'Écologie", a París. També és autor de documentals com "Portugal Any I", sobre 
la Revolució dels Clavells, o "El combat antinuclear" del que forma part el documental "Resistències 
nuclears" que projectarem en aquest acte. Impulsor de "Userda", la primera revista ecologista de 
Catalunya, director del "Diario de Barcelona" (1983-84) durant l'època autogestionària, premi 
Ciutat de Barcelona de Periodisme (1983). Va obtenir, també, el premi Xarxa d'Assaig amb el llibre 
"El combat ecologista a Catalunya" (1978) i el 1990 amb el llibre "L'onada ecològica" lliurat a 
Torelló. Ha publicat una dotzena de llibres sobre medi ambient i sobre l'energia nuclear, 
especialment sobre els accidents de Three Mile Island, Txernòbil i Fuhushima i ha escrit tres 
novel·les ecologistes. Ha relacionat el pensament catalanista contemporani amb l'ecologisme en 
obres com "L'econacionalisme" o bé "L'Estat ecològic. Una proposta per un Estat català del segle 
XXI". Actualment és secretari de la sectorial 3E (ecologia, energia i entorn) de l'Assemblea Nacional 
Catalana i col·laborador del diari "El Punt-Avui", entre altres activitats. 
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En aquest acte, entre altres qüestions, es debatrà sobre les característiques que hauria de tenir un 
Estat català independent per tal de superar un model econòmic i de desenvolupament que ens ha 
portat a un atzucac. El conferenciant, a partir de l'anàlisi de la situació actual i els seus 
antecedents, defensarà una economia ecològica, en la tradició ecopacifista europea, per sortir de la 
crisi, així com una resposta alternativa i mediterrània als estats militars i nuclearitzats, com 
l'espanyol, que han dominat la societat industrial fins ara. 

 
Podeu consultar tota la nostra programació a www.forumdedebats.cat 

Propera activitat: 
divendres, 14 de novembre a les 8 del vespre 
Conferència “Projecte: Viure de l’aire del cel” 
A càrrec de Pep Puig  
Lloc Fundació Antiga Caixa Manlleu. Rbla Hospital, 11. Vic 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Per a retallar i enviar a l’apartat de Correus, 186  08500 Vic 

 

 

Nom i cognoms *: 
_______________________________________________________________________________________ 

 
Adreça *: 

_______________________________________________________________________________________ 
 

Població *: ____________________________________ C.P. *: _________  DNI *: _______________ 
 

Telèfon: ________________ Correu Electrònic :___________________________________________ 
 

Vull rebre informació sobre el FÒRUM DE DEBATS 
 

 Vull fer-me soci/a del FÒRUM DE DEBATS 
 

Forma de pagament:       __  En efectiu        __  A través de Banc o Caixa 
 

Quota anual:   __  30 E     __  40 E     __  50 E     __       E      Quota mínima:  __  20 E 
 

Dades bancàries. 
 

                               Entitat                  Oficina                  D.C.       Número de dipòsit 
  

         E S    
 
 

Observacions 
___________________________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________________ 

 
D’acord amb allò prescrit a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, l’informem que les seves 

dades de caràcter personal seran incorporades a un fitxer de dades anomenat ASSOCIATS I SIMPATITZANTS, que té per finalitat la gestió dels 
serveis i la realització de les activitats socials d’aquesta Associació. Vostè pot exercir els seus drets d’accés, rectificac ió, cancel·lació i oposició, en els 
termes previstos per la Llei, adreçant-se per qualsevol mitjà al responsable del fitxer, FORUM DE DEBATS., amb domicili a Vic (08500), Apartat de 

Correus, 186 o a/e: fdebats@gmail.com 
 

Les dades sol·licitades en el formulari adjunt, marcades amb un asterisc, son necessàries per a la finalitat per la que es demanen i la seva mancança 
impediria la relació com a soci o simpatitzant de l’entitat. L’adreça de correu electrònic sol·licitada és per a la única finalitat de mantenir la 
correspondència social o informar-lo de les activitats. 

 
Assabentat així de tot el que s’ha exposat als apartats anteriors, CONSENTEIXO I EXPRESSAMENT AUTORITZO a FORUM DE DEBATS, perquè 
tracti les dades de caràcter personal que voluntàriament cedeixo en el present document, d’acord amb allò disposat a la Llei Orgànica 15/1999, de 

13 de desembre i a la Directiva 46/95 de la C. E., limitant la referida autorització al compliment de les finalitats directament relacionades amb les 
funcions legítimes del cessionari en l’àmbit de l’entitat social. 

 

Data:_____________  Signatura: 

 
                                                                                          ________________________ 
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