
Tancar les nuclears

Ara és més possible i urgent que mai

Catalunya es podria lliurar de l’energia nuclear i reduir la seva 
dependència de combustibles contaminants com l’urani enri-
quit, com Àustria, Dinamarca, Itàlia o seguir el camí d’Alema-
nya. Caldria únicament no renovar les autoritzacions i tancar 
els tres reactor nuclears i fer-se càrrec dels residus de tots els 
reactors nuclears.

Per sort hi ha un calendari de finalització de l’autorització de les 
centrals nuclears quan compleixen la vida útil per els quals van 
ser dissenyades (40 anys). La central nuclear d’Ascó I finalitza-
rà la seva autorització l’agost del 2023, la d’Ascó II l’octubre del 
2025 i Vandellòs II el desembre del 2027. El govern del PSOE 
està pactant l’allargament de la mala vida de les centrals situa-
des a Catalunya amb les companyies elèctriques propietàries: 
ENDESA, Iberdrola i Naturgy i d’esquenes a la Generalitat.

No s’hauria d’autoritzar l’allargament de la mala vida nuclear 
i menys si els propietaris no disposen d’una assegurança que 
inclogui tots els efectes associats a un accident nuclear. Allargar 
la vida, més enllà del final de la vida dissenyat, multiplica i in-
tensifica el risc nuclear. La pau, la salut i la seguretat de la gent 
és matèria de mercadeig.

L’enganyifa s’excusa per la manca de recursos per procedir al 
desmantellament nuclear per la manca de previsió de l’empre-
sa pública encarregada de preparar-ho. Els costos s’han mul-
tiplicat, com molt bé anunciaven els ecologistes fa dècades. 
Ara sembla que la tecnologia nuclear, nascuda en paral·lel de 
les altres que ens han portat a l’emergència climàtica, voldria 
quedar-se com salvació del clima. Estem davant l’estafa de la 
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“transició energètica” on la continuïtat dels combustibles no 
renovables com l’urani i el gas canalitzat, part del problema, es 
presenta com part de la solució.

L’energia nuclear no salvarà el clima

Limitar l’escalfament global és una qüestió de supervivència per 
a milions de persones. I és una cursa contra el temps. Alguns 
diuen que l’energia nuclear podria ser la solució. Al contrari. 
Reduir l’escalfament no ha de ser una excusa per continuar amb 
les tecnologies amb impactes inacceptables contra el planeta i 
la gent, com és el cas de la indústria nuclear amb la contamina-
ció de les mines d’urani, el risc d’accident nuclear i la generació 
de residus radioactius.

El cicle nuclear també emet de Gasos 
d’Efecte hivernacle

La indústria nuclear emet menys gasos d’efecte hivernacle que el 
carbó, sempre i quan no s’incloguin les de la construcció de re-
actor i el seu desmuntatge final, l’extracció d’urani, el transport i 
la fabricació de combustibles i la gestió dels residus radioactius.

Alguns somien. Si es construïssin 500 reactors, un cada quin-
zena durant 20 anys, s’aconseguiria tot just una reducció del 9% 
de les emissions de diòxid de carboni (CO2). Financerament i 
industrialment és impossible, reconeix la pròpia Agència Inter-
nacional de l’Energia. En realitat, aquests somnis nuclears no 
són realistes: els retardaments en la construcció són insosteni-
bles i no hi ha els recursos econòmics, industrials i materials per 
fer-ho efectiu. Per reduir les emissions, és molt més eficient i 
més ràpid promoure l’estalvi energètic i les energies renovables.

L’energia nuclear és massa cara

La tecnologia nuclear és un abisme financer. Requereix una 
considerable inversió i grans subvencions públiques. Les so-
cietats d’inversors no s’equivoquen: només el 2% de les seves 
inversions van al sector nuclear. Invertir en l’eficiència energè-
tica i les energies renovables és molt més eficients que l’energia 
nuclear per reduir els gasos d’efecte hivernacle. Perdent milers 
de milions en l’energia nuclear, com ho fa l’estat francès, s’impe-
deix el desenvolupament de solucions «reals». L’energia nuclear 
és molt cara per al consumidor! Globalment, el seu cost augmen-
ta cada any, mentre que el cost de les energies renovables minva. 
Per exemple, la generació d’energia nuclear és ara tres vegades 
més cara que l’energia eòlica. Al territori de l’estat francès, sense 
les subvencions agafades directament dels impostos, i la tarifa 
regulada, faria que l’electricitat nuclear fos molt més costosa. El 
sector de l’estalvi energètic i les energies renovables creen 15 ve-
gades més llocs de treball que el sector nuclear.

A Alemanya, el pla d’abandonar l’energia nuclear va crear més 
de 300.000 llocs de treball. Els sindicats li han donat suport sen-
se ambigüitats. Aquests llocs de treball no amenacen la vida dels 
treballadors, a diferència dels treballs de la indústria nuclear.

L’energia nuclear no és apta per 
a un clima degradat

L’obtenció d’electricitat amb l’energia nuclear consumeix mol-
ta més aigua que l’electricitat obtinguda per l’electricitat de les 



plantes eòliques i sols fotovoltaiques. En un clima més càlid, 
les zones àrides es multiplicaran i la precipitació es veurà inter-
rompuda. La meitat dels reactors nuclears del mon en construc-
ció estan sent construïts a la Xina i l’Índia, els recursos hídrics, 
ja sota l’estrès, es veuran severament afectats pels impactes de 
l’escalfament (fosa de les glaceres de l’Himàlaia, pertorbacions 
dels monsons, etc.).

Segons els climatòlegs, la freqüència d’aquests esdeveniments 
continua augmentant. Les centrals nuclears són molt vulnera-
bles. Si el nivell dels rius minva, si la seva temperatura aug-
menta, el refredament dels reactors ja no es farà correctament, 
el que pot conduir a la seva desacceleració o fins i tot el seu 
tancament. Aquest va ser el cas de l’onada de calor del 2003 i 
més recentment a l’estiu de 2018, quan una dotzena de reactors 
van haver d’operar a una menor potència.

Les inundacions, com les que va patir el País Valencià el 20 
d’octubre del 1982, van aïllar l’accés a la central nuclear de Co-
frents, inundar la sala de control del reactor i quedar-se sense 
subministrament elèctric exterior. Si no hagués estat encara en 
construcció, la catàstrofe nuclear podria haver estat similar o 
pitjor a la de Fukushima.

La qüestió és clara: la indústria nuclear no ajudarà a minvar els 
efectes d’un clima degradat. Hem de recórrer a d’altres fonts de 
generació d’electricitat, una nova cultura de l’energia basada en 
la eficiència, ecoefectivitat i la sobrietat.

On són les meves pastilles?

Les autoritats belgues han repartit pastilles de iode, iodur de po-
tassi, a tota la població. La capsa que té 10 comprimits de 65 mg.
A l’exterior s’indica que no es poden fer servir sense les indi-
cacions precises i expresses de les autoritats, en cas d’accident 
nuclear a un dels sis reactors que hi ha als dos països i un setè 
reactor als Països Baixos, prop les fronteres belgues.

A Catalunya, aquestes pastilles les té protecció civil de Tarragona 
associades al Pla d’Emergència Nuclear (PENTA) i al País Valen-
cia associades al Pla d’Emergència Nuclear de València (PEN-
VA). En cas d’accident nuclear i d’indicar la conveniència d’in-
gerir algun d’aquests comprimits, els mitjans de comunicació 
informaran de la necessitat de que la població s’inscrigui a les es-
tacions de descontaminació i classificació (EDC) cinc a Catalu-
nya i tres al País Valencià ubicades a recintes esportius de doble 
ús. Així el iode és un esquer per atreure a la gent que lògicament 
vol allunyar-se de la procedència del núvol radioactiu. El tall de 
carreteres previst redirigirà els desplaçaments de la població.

De qui són les nuclears?

Endesa té el 100% d’Ascó I, el 85% d’Ascó II, el 72% de Vande-
llòs II i el 36% d’Almaraz I i II. Iberdrola té el 15% d’Ascó II i el 
28% de Vandellòs II i el 100% de Cofrents i el 53% d’Almaraz I 
i II i el 48% de Trillo. Naturgy té el 34,5% de la central nuclear 
de Trillo, i l’11% de la Central nuclear d’Almaraz I i II. Com po-
dem acceptar tenir contractada l’electricitat de la llar o la feina 
amb aquestes companyies?

La Xarxa Sortir de la nuclear treballa des de fa vint anys per 
aconseguir l’abandonament de l’energia nuclear a l’estat francès 
i demanda una nova política energètica. sortirdunucleaire.org



CEPA.CAT       ECOLOGISTES.CAT      IG: GATperLLEBRECEPA.CAT       ECOLOGISTES.CAT      IG: GATperLLEBRE

72 hores per sobreviure

A les centrals nuclears s’han construït unes noves sales de con-
trol dels reactors construïts arran de la catàstrofe de Fukushi-
ma. Aquests búnquers s’anomenen Centres de suport i gestió 
en emergències (CAGE, en castellà). Ubicats fora de les instal-
lacions han de substituir el centre de control principal i perme-
tre dirigir les operacions de control de reactor en cas d’accident 
i funcionar autònomament. La seva capacitat és de 70 persones 
a Vandellòs, 120 a Ascó i 109 a la central nuclear de Cofrents. 
Sense ajuda exterior el búnquer pot funcionar 72 hores amb el 
combustible dels grups electrògens. 

Es tracta d’un edifici dissenyat amb formigó per resistir un 
terratrèmol. Al seu interior hi ha àrees de descontaminació 
radioactiva, serveis mèdics, laboratoris químics, estació per 
omplir botelles d’aire respirable i habitacions de descans pels 
tècnics i empleats.

Tancats a camps de concentració 
i búnquers

Les anomenades “Estacions de Descontaminació i Classifica-
ció” són, de fet, camps de concentració temporals. Aquestes 
estacions tenen dutxes i roba substitutòria per les persones  
internades. Les aigües contaminades per radioactivitat tenen 
dipòsits subterranis per guardar-les. En cas de contaminació 
aguda les persones irradiades poden ser traslladades a hospitals 
i centres estatals “de tercer nivell” per cures bàsiques. L’Hospital 
General Universitari Gregorio Marañón de Madrid és de “se-
gon nivell” i el de “primer nivell” és a París. 

Les casernes de la Guàrdia Civil que a partir d’ara vigilaran l’ex-
terior i l’interior de les centrals nuclears tindran, en cas d’acci-
dent, que posar-se a disposició dels plans d’emergència nucle-
ars respectius. A més de protecció civil es considera que totes 
les forces de la Guàrdia Civil i Policia Nacional han d’actuar per 
concentrar la població als punts convinguts. Una unitat militar 
d’emergències formada per 3.500 efectius entraria en operació 
dirigida per l’exèrcit la SALEM, Sala d’emergència nuclear de 
Madrid, un búnquer en alerta permanent.

A més d’aquest búnquer n’hi ha un altre al recinte de la Mon-
cloa, construït per Felipe González i el de l’Hospital General de 
Madrid per irradiats. A Torrejón de Ardoz, a l’antiga base nord-
americana, hi ha el búnquer més gran de la Península Ibérica 
d’una hectàrea (10.000 metres quadrats) connectat directament 
amb la central de la OTAN, encara que també n’hi ha més d’un 
a les bases britàniques de Gibraltar on al seu port recalen vai-
xells i submarins nuclears.

Estacions de Descontaminació i Classificació dels Països Cata-
lans: EDC Amposta, EDC Falset, EDC Gandesa, EDC Mont-
brió del Camp, EDC Maials, EDC Aiora, EDC Requena, EDC 
Casas Ibáñez.

Avui actius... o demà radioactius.


