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Informe sobre com els col·lectius anti-eòlics catalans fan el joc 

al fonamentalisme nord-americà pronuclear 
 
 
El passat 8/11/2010, la web d’una pintoresca plataforma europea contra l’energia eòlica 
(denominada EPAW – European Platform Against Windfarms), posava en la seva portada dues 
curioses publicacions promogudes per la revista The New American. Els títols d’aquestes dues 
publicacions eren: An Ill Wind Blowing (Un mal vent està bufant) i The Wind-farm Eruption 
(L’erupció dels parcs eòlics). El seu autor Ed Hiserodt.  
  
Però, què és The New American? No és res més que la revista bimensual de la John Birch 
Society - JBS. Aquesta societat va néixer l’any 1958 a Califòrnia essent l’expressió més pura 
de l’anti-comunisme nord-americà. El seu objectiu ‘lluitar contra el comunisme emprant les 
mateixes eines que el comunisme’ es traduïa, per exemple, en fer circular una carta afirmant 
que el president Dwight D. Eisenhower era ‘un agent conscient i dedicat de la Conspiració 
Comunista’. Amb la dissolució de l’antiga URSS, la JBS ha anat ‘evolucionant’ cap a posicions 
típiques de la ultradreta nord-americana. Avui diuen obertament que la seva missió és ‘menys 
govern, més responsabilitat i – amb l’ajut de Deu – un món millor’. Breguen per l’abolició de 
l’impost sobre la renda i rebutgen la legislació sobre drets civils (dient que aquesta legislació és 
d’inspiració comunista). L’any 2010 la JBS va ser co-patrocinadora de la Conservative Political 
Acion Conference – CPAC que es va reunir a Washington entre el 18 i 20 de febrer i on es va 
atorgar el premi Ronald Reagan al Tea Party Movement.  
  
Aquest és el tarannà de la JBS, la societat que publica bimensualment la revista The New 
American. Si es mira la web de la revista es pot veure que tot cridant a ser-ne subscriptor, diu 
obertament ‘Choose freedom, STOP the Obama Care!’. Doncs bé aquesta revista va publicar 
un virulent informe contra l’energia eòlica en dos lliuraments (el 27 i el 28 d’octubre de 2010), 
emprant els arguments més tronats que se solen emprar quan és vol atacar la tecnologia per a 
l’aprofitament de la força del vent. I aquestes publicacions són les que van ‘merèixer’ ser 
portada al web de l’EPAW, una plataforma europea presidida per un curiós personatge, en 
Jean-Louis Butré, que presideix a la vegada una esperpèntica organització ‘ambiental’ francesa 
denominada Fédération Environnement Durable, que es dedica monogràficament a despotricar 
contra l’energia eòlica.  
  
I què se’n sap de l’autor d’aquests pamflets, n’Ed Hiserodt?. La mateixa web de The New 
American, en diu alguna cosa: diu que és enginyer aeroespacial i que va ser president de 
Controls & Power fins 1983 (empresa dedicada a sistemes de control elèctrics per a la 
industria). En la web se’l qualifica d’expert en generació d’electricitat (de les 32 publicacions 
llistades a Free Library, totes publicades a The New American, no n’hi ha cap que pugui 
justificar la seva suposada expertesa en generació d’electricitat) i ens diu que és autor d’un 
llibre, el titol del qual ja és una declaració de principis (Underexposed: What if Radiation is 
Actually GOOD for you? – Sota-exposat: què passaria si la radiació fos BONA per a tu?). Si es 
cerca un xic més, es pot veure que també va escriure, i va ser publicat per The New American 
l’any 2007, dos pamflets titulats Another Look at Nuclear Energy (Una altra mirada a l’energia 
nuclear) i Myths About Nuclear Energy (Mites sobre l’energia nuclear), on com a bon portaveu 
de l’extrema dreta americana canta les lloances de l’energia nuclear. També col·labora en el 
web de Climate Realists (on es diu que el canvi climàtic és ‘una filosofia no científica’ i neguen 



obertament que sigui d’origen humà). 
 
Tornant a la web europea que s’ha fet ressò dels esmentats pamflets anti-eòlics de The New 
American (la revista bimensual de la John Birch Society): la EPAW. Aquesta entitat es presenta 
com una plataforma europea que “agrupa a tots aquells que s’oposen a un o més projectes de 
parcs eòlics, que qüestionen l’efectivitat de l’eòlica per resoldre els problemes humans i del 
planeta, que defensen la flora, la fauna i els paisatges dels danys que causen els parcs eòlics i 
que lluiten contra els efectes perjudicials dels parcs eòlics en el turisme, l’economia i la qualitat 
de vida de les persones”.   
  
I a la plataforma europea EPAW hi estan integrades, tal com s’indica en la mateixa web,  
algunes entitats conservacionistes i proteccionistes catalanes, com ara: la Plataforma per a la 
Defensa de la Terra Alta, el Grup d’Estudi i Protecció dels Ecosistemes Catalans – GEPEC, la 
Institució Alt Empordanesa d’Estudi de la Natura – IAEDEN, la Institució de Ponent per a la 
Conservació i Estudi de l’Entorn Natural – IPCENA i la Plataforma Cívica Anti-molins de 
Portbou i Colera – PCAPIC, entitats totes elles furibundament contràries a l’aprofitament del 
vent que bufa en determinats indrets de Catalunya.   
  
EUROSOLAR posa en coneixement de la opinió pública catalana tota aquesta realitat per què 
sàpiga què hi ha i qui hi ha al darrera de l’oposició a l’energia eòlica. Dir no a l’energia eòlica 
avui és dir si a l’energia nuclear i tot el que ella representa. 
  
 
Dia Mundial del Medi Ambient, 5 de juny de 2011 
 
 
 
 
Fonts en les quals s’ha basat aquest informe:  
- http://climaterealists.com  
- http://www.ecologistes.cat   
- http://www.environnementdurable.net   
- http://www.epaw.org   
- http://www.freelibrary.com   
- http://www.jbs.org   
- http://www.sourcewatch.org   
- http://www.thenewamerican.com   
 
 


