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d. - 



La mmca d'infraestructures, comunicacions, equipament so- 
, etc., o llurs p&ssims estat i funcionament esti impedint 

trial, fent-nos perdre posicions competitives, a escala interna- 
cional, pel que fa als costos o barrant tot just el propi 

Cal potenciar l'equipament i els serveis colectius, des de 
I'educació als espais d'oci i passant per les carreteres, serveis 
portuaris, telefons, etc., juntament amb la renovació i el perfec- 
cionament de les comunicacions vibies i de tot tipus. Són re- 
quisits previs, gairebé, a la formulació &una política indus- 

. Quina ha d'ésser la política energetica? 

La política energetica futura que cal desenvolupar ha de 

Augmentar la independencia i versatilitat del sistema. Per 
aixb cal maximitzar el nombre de tecnologies alternatives 
i de recuperacions, i de subministradors d'energia i tec- 
nologia. Per altra banda, cal dotar de recursos la inves- 

, tigació de recerca d'hidrocarburs. 
- Reduir els efectes negatius sobre la lbalanca de paga- 

ments. En aquest sentit s'ha de tendir cap a la substitució 
de les energies cares per d'altres de més econbmiques. 

- Reduir al mínim les necessitats d'energia, i per tant el 

Y 
consum. Cal exigir, tant a niveil industrial com a niveil 
domestic, un augment del rendiment dels aparells, instal- 



lacions i cicles de fabricació, i alhora s'ha d'estimular 
l'estalvi d'energia i. un repartiment horari equilibrat del 
seu ús, no sols mitjancant campanyes de mentalització, 
sinó d estímuls efectius. 

- Reduir al mínim el cost de provelment. 
- Reduir al mfnim la incidencia sobre el medi ad ien t ,  i, 

per aixb, rninimitzar les pollucions quimica, termica i ra- 
dioctiva. Aixb exigeix, particularment, reduir el m d r e  
de centrals nuclears i/o augmentar l'exighcia dels sis- 
temes de seguretat per part de l'administració pública. 

Per a assolir tots aquests objectius cal: 

- Desenvolupar una legislació escaient. 
- Crear els organismes adequats: fonamentahnent, un orga- 

nisme coordinador de la política de promoció i ordenació 
energetica; perb ta& haurh d'incidir-hi un organisme 
de control tecnolbgic d'aparells i d'installacions que, a 
la imatge dels que existeixen a d'altres paisos, ~otmeti  llur 

I 
difusió a unes exigencies mínimes de qualitat i de ren- 
diment . 

- Establir, per als estudis d'optimització, un model mate- 
mhtic del sector. 

3.8. Quina ha de ser la política de protecció del medi 
natural i de la qualitat de vida? 

La defensa del medi ,haurh de ser una tasca necesshria, que 
faci compatible una política de creixement industrial amb ún 
augmenr de la qualitat del medi on es desenvolupa la in- 
dústria. 

1 Les mesures més urgents hauran &encaminar-se a acon- 


