Equip de facilitació:

Conferència deliberativa
Institut d’Estudis Catalans
14 de setembre i 7 d’octubre de 2010

Com en altres ocasions, la Societat Catalana de Biologia (SCB), filial de
l’Institut d’Estudis Catalans, vol fer de mitjancera entre els científics i el públic.
D’aquesta manera va participar en la declaració sobre els perills de tabac, amb
el Collegi Oficial de Metges de Barcelona, la Fundació Alsina Bofill i la Real
Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears. I també hem participat
en estudis sobre el tracte amb animals d’experimentació.
En els dos darrers anys, a través de la Secció Biologia i Societat, en les
jornades de Santa Llúcia, sobre la comunicació dels organismes modificats
genèticament, de les vacunes vacunes i del canvi climàtic; tots ells assumptes
sensibles entre la ciutadania i en situacions confrontades. I que van acabar
amb la redacció de documents que podeu trobar en http://scb.iec.cat.
Enguany vam pensar que, si volem que la SCB tingui un paper de mitjancera
entre la ciutadania, també havia de participar en el debat ciutadà encetat arran
de la previsió de construcció del magatzem temporal centralitzat (MTC) de
residus nuclears. I vam voler un pas més en la metodologia, per la qual cosa
ens vam inspirar en models anglosaxons sobre participació ciutadana, però
adaptats al nostre entorn; i per això en vam dir conferència deliberativa.
En aquesta conferència no pretenem obtenir un consens entre els participants,
no perquè no vulguem, sinó perquè el creiem difícil; sí que volem recollir els
arguments de totes les parts, tenir una fotografia del que pensa la ciutadania.
Us volem informar també que els resultats que obtinguem, tant de la sessió
informativa com de la deliberativa, els recollirem en un document que es
difondrà un cop revisats pels participants.
Sabem també que el Parlament de Catalunya ha fet una declaració en contra
de la installació del magatzem temporal de residus nuclears. I sabem també
que molts ajuntaments s’hi ha afegit. Però sabem també que a la ciutadania hi
ha altres opinions. I són totes elles les que volem copsar, per la qual cosa hem
organitzat la conferència deliberativa.
També volem recordar que la base de la conferència no és el debat sobre
el model energètic, que, lògicament, és subjacent a la problemàtica que
s’abordarà (abandonament progressiu o no de l’energia nuclear). El que volem
el 14 de setembre i el 7 d’octubre és explorar les claus per a obtenir una
imatge de les opinions de la ciutadania a Catalunya.

Sabeu ja que hi ha una taula de ciutadans que participareu en dues sessions:
1a SESSIÓ INFORMATIVA - 14 de setembre
En ella quatre especialistes de diversos camps (relacionats amb el tractament i
el transport de residus radioactius, la salut i l’epidemiologia, el control ambiental
de les radiacions, els aspectes econòmics i financers de la gestió dels residus i
d’impacte territorial) aportaran els continguts bàsics que serviran per a
preparar la sessió de debat de principi d’octubre. Es recolliran les preguntes i
les inquietuds dels participants i s’elaborarà una bateria d’assumptes a tractar
en el que serà, pròpiament, la conferència deliberativa.
2a SESSIÓ DELIBERATIVA - 7 d’octubre
En la segona sessió centrarem el debat des de dues mirades: des de
l’economia i des de la percepció del risc. A aquesta segona sessió convidarem
dos especialistes que tinguin visions diferents dins de cada camp (en total,
quatre), que respondran els comentaris i les inquietuds que hagin sortit en la
sessió informativa.
Gràcies per participar.
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