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L’AMENAÇA NUCLEAR CONTINUA

EL PLA DE L’ENERGIA DEL GOVERN NO PREVEU EL TANCAMENT DE LES NUCLEARS

L’AMENAÇA NUCLEAR

CONTINUA
Si a l’Estat espanyol hi ha una opció energètica antidemocràtica és l’energia nuclear, imposada durant el franquisme, decidida sense debats
parlamentaris i introduïda al servei del lobby elèctric i la tecnocràcia militar. Els 2005 i el 2006 haurien de ser els anys de la recuperació del moviment antinuclear català, tot unint-nos a la campanya europea contra
l’existència d’Euratom i recollint un milió de signatures contra la paralització del parc atòmic de la Unió (www.energiasostenible.org).

COL·LECTIU USERDA

ra tornen vents favorables i manipulats que reclamen la construcció de nous reactors amb
l’objectiu de lluitar contra el
canvi climàtic. Ho proposa el
Forum Atómico Español (reducte d’exfranquistes), l’Organització Internacional
de l’Energia Atòmica i la pròpia ONU de
Kofi Annan, que demana que les nuclears
puguin donar energia a les plantes dessalinitzadores. Cura, doncs, amb la «nova
cultura de l’aigua» del PSOE basada en la
construcció de dotzenes d’aquestes plantes com a alternativa al transvasament de
l’Ebre. Els debats energètics del Fòrum de
les Cultures ja van servir per avançar-nos
aquesta estratègia.
Però aquesta nova croada pronuclear
oculta els problemes irresolubles que
continuen tenint les centrals atòmiques:
els seus brutals costos financers, que recauen sobre l’erari públic; la insostenibilitat del cicle de combustible, especialment
dels residus (el Govern Zapatero encara
no ha aconseguit resoldre la neutralització
dels residus radioactius generats durant
la Dictadura) i els riscos derivats del centralisme energètic que comporta l’estructura electronuclear, com les línies d’alta
tensió que trinxen el territori.
El PSOE i el Tripartit tenen la responsabilitat ètica de complir el seu compromís
de no optar pel rellançament de l’energia
de fissió i de presentar a l’electorat un pla
per al tancament de tots els reactors.
Un pas enrere significaria bloquejar de
cop el trànsit cap a l’economia solar. Malauradament, l’avantprojecte de llei de reformes per a l’impuls de la productivitat no
tanca la porta a autoritzar noves plantes
nuclears. És més, el Pla de l’Energia 20062015 del Tripartit tampoc no preveu la clausura dels reactors d’Ascó i de Vandellòs.
Estem davant d’una operació de cinisme?
Els nostres governants no poden oblidar que l’opinió pública contrària a l’energia nuclear no para de créixer. Enguany,
en farà 60 dels genocidis sobre les indefenses ciutats d’Hiroshima i Nagasaki, entorn els quals mai no s’ha proposat un
«Nuremberg» per jutjar-los. També, recordem el cinquantenari de la mort d’Al-
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bert Einstein que, tot i haver participat en
el Projecte Manhattan, va morir denunciant la complicitat dels científics en la nuclearització civil i militar del planeta.
Es parla cada cop més en els mitjans de
comunicació del perill d’un terrorisme nuclear d’Al Queda; un fet perfectament possible gràcies a l’ús civil de l’energia atòmica
i del mercat negre d’urani enriquit i de plutoni. La nuclearització continua imparable,
sense control democràtic, a Israel, l’Iran ,
Paquistan i Corea del Nord, estats que reben la tecnologia de països que han signat
el Tractat de No Proliferació Nuclear. Demà
poden ser Brasil, Líbia, Egipte, Algèria...
De la mateixa manera que s’han ocultat les connexions entre Euratom i l’OTAN,
també s’han amagat les interrelacions entre àtom civil i àtom militar. Recordem que
el residus de Vandellòs I van destinar-se a
produir l’estoc de plutoni que va servir per
a les proves atòmiques franceses al Pacífic i per als interessos dels dictadors Franco i Carrero Blanco, que volien fabricar la
primera bomba atòmica espanyola amb el
retractament d’aquest residus.
A aquestes alçades de la democràcia ja
és hora d’acabar amb silencis i complicitats per part dels poders polítics i fàctics.
El debat nuclear no pot trigar més a ser
discutit en el nostre Parlament. És un
deure que tenim envers les futures generacions. Per què no es crea, com portem
anys reclamant, una comissió d’informació electronuclear?
El Tripartit es juga la seva credibilitat i
la seva capacitat política en un tema clau
que condiciona el futur energètic de Catalunya. PSC, ERC i ICV es van comprometre
a regenerar la democràcia durant la campanya electoral. És hora de comprovar-ho
en una qüestió tant cabdal com aquesta.
La gestió ambiental passa fonamentalment per l’opció energètica sostenible. La
Llei del paisatge, els parcs naturals, les
agendes 21 o la política ambientalista de
la Fundació Territori i Paisatge, per exemple, són –amb tot els respecte per als experts que hi treballen–, reformes destinades a distreure’ns de l’essencial. El veritable canvi polític passa, pel cap baix, per un
model energètic desnuclearitzat.

EL PASSAT 26 D’ABRIL UN GRUP D’ACTIVISTES DE GREENPEACE VAN BLOQUEJAR L’ENTRADA DE LA CENTRAL NUCLEAR DE VANDELLOS II PER DEMANAR AL PRESIDENT ZAPATERO QUE COMPLEIXI EL SEU COMPROMÍS DE TANCAMENT DE LES NUCLEARS I L’ÚS D’ENERGIES RENOVABLES.

MANIFEST DE SUPORT A LA INICIATIVA
PER DEMANAR EL TANCAMENT DE LA
CENTRAL NUCLEAR VANDELLÒS II
D Donat que actualment està en fase de redacció per part del Govern de la
Generalitat el Pla de l’Energia a Catalunya 2006-2015, i s’ha anunciat la
seva imminent presentació, els esborranys inicials del qual no
contemplen el tancament de les centrals nuclears
D Donats els nombrosos problemes que tenen, actualment, les centrals
nuclears catalanes.
D Donat el perill que aquest mal funcionament comporta per a la salut i la
seguretat de les persones .
D Donades les greus deficiències que s’han detectat a la central nuclear
Vandellòs II que, segons l’informe del Consell de Seguretat Nuclear, ha
prioritzat l’obtenció de beneficis a la seguretat preceptiva en aquest
tipus d’instal·lacions.
D Donades les nul·les garanties que això no torni a succeir en el futur.

DEMANEM el tancament immediat de la central nuclear
Vandellòs II i que el Pla de l’Energia, actualment en fase
d’esborrany, contempli un calendari de tancament de totes
les centrals nuclears en territori català abans de 2015.
(Aquesta petició serà lliurada al president de la Generalitat de Catalunya per part d’una
representació dels signants, un mes després de l’inici de la recollida d’adhesions, el dia
31 de maig de 2005. Per centralitzar-ne la recollida, únicament es necessari fer arribar
el nom i el DNI (NIF en cas d’entitats i col·lectius) a la següent adreça electrònica, ecologistesenaccio@pangea.org, per escrit a l’apartat de correus 95, 43860, L’Ametlla de Mar
o per telèfon al 934 294 109 (hi ha contestador automàtic). Encoratgem altres entitats a
centralitzar les adhesions que rebin per tal d’enviar-les totes juntes a aquestes adreces.)

