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Text : El 'Nunca máis' i l'energia
Una cosa és el clam de Nunca máis per a Galícia i una altra és prendre les mesures perquè
aquesta exigència es converteixi en realitat. I segons el que es veu, tant pel que fa a l'actitud d'Europa
com a la d'Espanya, no hi ha intenció que sigui així. En aquests moments, quan des de fa un mes i
mig se sent en carn viva la catàstrofe del Prestige, no se sap de cap disposició per evitar de forma
efectiva que els petroliers continuïn provocant accidents. De fet, no sols s'actua per passiva, no
dictant normes eficaces, sinó que el govern espanyol acaba de prendre una decisió activa contrària a
minorar l'impacte de l'ús del petroli.

Malgrat l'oposició d'empresaris i sindicats ecologistes, i també de la mateixa Generalitat, el
govern de Madrid ha aprovat reduir les primes, ja minses, atorgades a les energies renovables. Tota
una declaració de principis, sens dubte. En comptes de propiciar el desenvolupament de fonts
d'energia no contaminants, hi posa traves. Reducció d'un 8% per a l'energia eòlica i d'un 2% per a la
minihidràulica. Quant a l'energia solar, ja ni es parla d'impulsar-la.
Tot un panorama que converteix el Nunca máis gallec en un crit sense eco. Tota una política
que aposta pel petroli i l'amenaça de les marees negres, per les centrals nuclears i els accidents
possibles i residus indubtables, per les central tèrmiques i la pluja àcida.

Hi ha involucrats massa interessos dineraris per decidir-se a estalviar al planeta, i a la seva
població, tants riscos innecessaris. ¿Per què la implantació de l'energia solar no reïx? Els panells
solars, fins i tot ara que la seva producció és petita, no resulten cars. Una instal·lació familiar per a
aigua calenta val uns 2.400 euros, i també serveix per a la calefacció. Una vegada amortitzada la
despesa, es disposa d'aigua calenta gairebé gratuïta. És evident que en aquest detall -competència a
les companyies establertes i menor dispendi familiar- radiquen els retards per a instaurar-la: ni
informació ni promoció.

Es tracta d'una energia neta, assequible tant per al Primer Món com per al Tercer, que no
contamina el mar ni les costes, que no fa pol·lució. Mentre que a Catalunya el sol proporciona una
energia enorme, els sistemes energètics convencionals emeten, només a la ciutat de Barcelona,
5.000.000 de tones anuals de CO2 .

Un dels focus de pol·lució són els vehicles, per als quals fa temps que s'ha ideat el motor
elèctric. Les més importants fàbriques de cotxes n'han fet prototipus, i ja n'estan venent. Tanmateix,
no se'n fa propaganda. Els interessos creats aposten pel petroli, un combustible perillós per al medi
ambient i que, a més a més, és exhaurible i provo ca conflictes bèl·lics.
Seria bo que la gent que té diners prengués consciència del que els humans ens estem jugant i optés
per comprar automòbils elèctrics. Per despertar la percepció dels seus avantatges, per abaratir-los,
per posar-los a l'abast de totes les butxaques.

El mai més de qualsevol dany l'hem d'aconseguir entre tots i enfront del benefici particular
dels àvids de lucre.
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COMPRENSIÓ I EXPRESSIÓ
1)

Assenyaleu l’opció que resumeix millor el contingut del primer paràgraf del text.(0’75 punts)
a) L’exigència representada per Nunca máis no es farà mai realitat mentre unes
actituds passives d’Europa i d’Espanya, consistents a no dictar normes eficaces, ho
dificultin.
b) A causa del clam de Nunca máis i de les mesures que han pres tant Europa com
Espanya, s’està en disposició d’evitar que els petroliers continuïn provocant
accidents.

2)

Enumereu quins són els “riscos innecessaris” a què al·ludeix l’autora de l’article en el quart
paràgraf. (0’75 punts)

3)

Interpreteu la frase final de l’article. Quina idea o idees creieu que resumeix, aquesta frase?
(1 punt)

REFLEXIÓ LINGÜÍSTICA
1)

Escriviu un sinònim de minorar que s’adeqüi al context. (0’5 punts)

2)

Assenyaleu a quina gategoria gramatical pertanyen els mots subratllats de la frase I segons
el que es veu (...) no hi ha intenció que sigui així. (0’25 punts)
a) Substantiu – Adverbi
b) Adverbi – Adjectiu
c) Preposició – Adverbi
d) Substantiu – Adjectiu

3)

Assenyaleu quina paraula o expressió seria sinònima o equivalent a la subratllada en la frase
En comptes de propiciar el desenvolupament... (0’25 punts)
a) Enlloc de
b) En lloc de

4)

Assenyaleu quina funció sintàctica fa en un crit sense eco. (0’25 punts)

5)

Escriviu el singular dels substantius següents: (0’5 punts)
a) Focus contaminants
b) Prototipus elèctrics
c) Residus indubtables

6)

Escriviu el masculí de àvida. (0’25 punts)

7)

Torneu a escriure la frase següent tot escrivint en passat els verbs subratllats. (0’5 punts)
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No se sap de cap disposició per evitar de forma efectiva que els petroliers continuïn
provocant accidents.
EXPRESSIÓ ESCRITA

En una extensió aproximada de 150 paraules escriviu una redacció sobre el tema:
Les energies alternatives (5 punts)
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