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Companys, 

Acceptem de grat la vostra crítica 
i en descàrrec nostre senyalaríem 
que la defensa del territori sovint 
incorre en contradiccions, ja que 
l’anti-capitalisme no acostuma a 
estar present en molts conflictes, la 
qual cosa permet que tèrboles coor-
dinadores els portin per lleres tec-
no-legalistes. Nogensmenys, enca-
ra que siguem contraris a aquesta 
mena de procediments, no pas per 
això hem d’ignorar les lluites que 
amaguen, i, mancant-hi altres for-

mes de protesta més antagòniques, 
sostenir-les tal i com es presen-
ten, encara si més no que fent pa-
lesa nostra posició crítica. En publi-
car el manifest de la Coordinadora 
d’Estudis Eòlics del Comtat volem 
simplement congratular-nos d’una 
victòria contra les eòliques indus-
trials, per més que deplorem un 
plantejament que, en negar-se a 
qüestionar la societat que necessi-
ta d’aquestes aberracions tecnolò-
giques, impedeix que l’esmentada 
victòria es tradueixi en consciència 
anti-industrial.

CONTRAST DE PARERS

Ens ha sorprès molt veure aquest 
comunicat ací ja que aquesta coor-
dinadora des del principi s’ha ca-
racteritzat per una serie d’aspectes 
que, al nostre entendre, poc tenen a 
veure amb la línia d’aquesta revista. 

La seva manera de funcionar ha 
sigut excloent, bàsicament legalista 
i mediàtica, amb presentació de re-
cursos, arreplegada de signatures, 
reunions amb alcaldes, aparició als 
mitjans i poc més. Tasques de les 
que s’han encarregat un grup redu-
ït de persones (2 o 3), convertint-se 
així en una gestió elitista. Cal afe-
gir que aquestos «gestors» estan 
vinculats a partits polítics, concre-
tament la seua cara més visible ha 
sigut elegida recentment com a cap 
de llista del Bloc (partit que destaca 

pel seu afan desarrollista) a la ciu-
tat d’Alcoi. Des d’aquesta «cúpula» 
s’han rebutjat propostes que no es 
consideraven adequades pel seu ca-
ràcter més combatiu i  criminalit-
zat les accions autònomes, enca-
ra que aquestes sols foren pintades 
amb lemes distints al seu. Per tant 
s’ha desmobilitzat a gent que tenia 
ganes de fer coses però no casava 
amb la línia del Partit, perdó, de la 
coordinadora.

La seva confiança cega en els ex-
perts, els científics, els ajunta-
ments, les lleis, ... xauxina. Només 
cal llegir el comunicat per ado-
nar-se que està tot basat en crite-
ris tècnics i figures legals. En ell es 
posa tot l’esforç en potenciar el des-
crèdit contra el partit que osten-

ta el govern autonòmic mentre ro-
man intocable la pròpia estructura 
que el fa possible. Així mateix no es 
qüestiona la necessitat d’aquesta 
energia o a qui va dirigida, arribant 
a afirmar «que es deuen buscar al-
tres zones més adequades i que en 
cas de coincidir [...] amb una zona 
zepa o iba, s’investigue una altra 
ubicació més adequada». Un exem-
ple clar de la política de «no en la 
meua serra» que tan bé encaixa 
amb el seu eslògan «Eòlica sí però 
no així».

No ens estendrem més en una 
qüestió que a priori no tendria 
més importància, però no està de 
més un xicotet toc d’atenció per tal 
d’evitar que se’ns cole el «civisme 
verd» a casa.

Què fa un pamflet com tu en una revista con aquesta?
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Referent al manifest de la Coordinadora d’Estudis Eòlics del Comtat (Alacant),
publicat a la secció Comunicats d’Argelaga nº3.


