
L
a planta Erkímia situada al ter-
me municipal de Flix, Catalu-
nya (Estat espanyol) fabrica
fosfat bicàlcic a partir de fosfo-
rita que prové del Marroc (antic

Sàhara espanyol). Un estudi realitzat per
científics de la Universitat Autònoma de
Barcelona i del Consell Superior d’Inves-
tigacions Científiques ha demostrat que
els residus sòlids d’aquesta planta, abo-
cats al riu Ebre des de 1973 fins el 1988
contenien elevades concentracions de
radionúclids naturals (activitat de l’Urani
238 compresa entre 700 i 11.700 Bq/kg).

Al llarg de l’any 2004 un equip de perio-
distes de Televisió de Catalunya va dur a ter-
me una recerca durant la qual es va desco-
brir que aquests residus s’estaven dispo-
sant en un abocador a pocs quilometres de
la planta. Una mostra d’aquests fangs va
ser enviada al laboratori de la CRIIRAD, on
es va rebre el 21 setembre 2004.

ANÀLISI PRELIMINAR AL 
LABORATORI DE LA CRIIRAD

Al laboratori de la CRIIRAD, la mesura del
flux de radiació gamma1 realitzada sobre els
materials bruts (aproximadament 1 litre) ha
mostrat un augment del 70 % en relació al
soroll de fons ambiental (80 c/s contra 45 %).

Amb la finalitat de caracteritzar la mos-
tra, uns  600 grams s’han adequat en una
geometria calibrada per ser analitzada per
espectrometria gamma en el  laboratori de
la CRIIRAD.2 Els resultats es detallen a la
Taula I (vegeu-la a la pàgina 9). 

Cap radionúclid artificial emissor gam-
ma ha estat trobat. En canvi, es detecta un
excés significatiu de radionúclids de la ca-
dena de l’Urani 238.
L’anàlisi preliminar, realitzada el 22 setem-
bre 2004, ha mostrat en efecte que :
• L’activitat de l’Urani 238, determinada a
partir del seu primer descendent, el Tori
234 (emissor beta-gamma), es de 4 000
Bq/kg, és a dir, un valor 100 vegades supe-
rior a la mitjana de l’escorça terrestre (40
Bq/kg segons l’UNSCEAR).
• L’activitat del Tori 230 (emissor alfa-gam-
ma), 4t descendent de l’Urani 238, és del
mateix ordre de magnitud (més de 4 000
Bq/kg).
• Es constata un desequilibri3 en la cadena
de l’Urani 238  ja que, per exemple, el plom
210 té una activitat de l’ordre de 300 Bq/kg.

L’activitat dels descendents emissors
gamma de l’Urani 235 és de l’ordre de 140 a
300 Bq/kg, és a dir, valors igualment a l’en-
torn de 100 vegades superiors a la mitjana
de l’escorça terrestre. Tenint en compte els
marges d’incertesa, aquests diferents resul-
tats són compatibles amb una relació isotò-
pica Urani 238/Urani 235 corresponent a l’u-
rani natural (la relació teòrica es de 21,7)
L’activitat dels altres radionúclids naturals
emissors gamma és normal (de 24 a 78
Bq/kg per als  descendents del Tori 232,
menys de 60 Bq/kg per al Potassi 40).

ORIGEN DELS RADIONÚCLIDS

La concentració anormalment elevada en
Urani 238 dels residus sòlids i els desequili-

bris en la cadena indiquen que es tracta d’u-
na pol·lució vinculada a un procés industrial. 

És molt probable que la fosforita utilitza-
da com a matèria primera per la planta
d’Erkímia presenti continguts anormalment
elevats en urani, conduint a una acumulació
en els residus. Les fortes concentracions en
urani d’aquests residus són del mateix or-
dre de magnitud que els mesurats pels
científics del la UAB i del SCIC en els resi-
dus acumulats a la sortida de la planta, a
l’embassament de Flix.

RISCOS RADIOLÒGICS

Tenint en compte les elevades concentra-
cions que s’han mesurat, aquests materials
presenten uns  riscos significatius en ter-
mes d’exposició a les radiacions ionitzants.
En efecte, convé recordar que tot i que na-
tural, l’Urani 238 i alguns dels seus descen-
dents són molt radiotòxics.

• El  Tori 230 pot presentar en certes condi-
cions una radiotoxicitat per inhalació com-
parable a la del Plutoni 238. 
• Igualment, el Plom i el Poloni 210 presen-
ten una radiotoxicitat per ingestió superior a
la del Plutoni 238.

ASPECTES REGLAMENTARIS

La directiva Euratom 96/29 (13 maig de
1996), que havia de ser transposada pels Es-
tats membres abans del 13 de maig de 2000,
defineix els llindars d’exempció per a les
pràctiques nuclears. Per cada radionúclid hi
ha un llindar sobre l’activitat màssica (en
Bq/kg) i un llindar sobre l’activitat total (en
Bq). Per sobre d’aquests llindars, l’activitat
industrial necessita una declaració específi-
ca de les autoritats de radioprotecció i la po-
sada en funcionament de mesures de pro-
tecció per als treballadors i el públic contra
els efectes de les radiacions ionitzants. Per
al Tori 230, per exemple, aquests llindars
són de 1.000 Bq/kg i 10.000 Bq, respectiva-
ment.

Tot i que la producció de fosfat no sigui
pas una «pràctica nuclear» en el sentit de la
directiva, és útil  comparar el nivell de ra-
dioactivitat dels residus de la planta d’Erkí-
mia amb els nivells d’exempció.

En el cas dels residus de la planta d’Er-
kímia, només l’activitat del Tori 230 (supe-
rior a 4.000 Bq/kg) sobrepassa d’un factor 4
el llindar d’exempció pel que fa a l’activitat
màssica. Menys de 3 kg d’aquest residu fan
que se sobrepassi el llindar d’exempció so-
bre l’activitat total. El depassament real
dels llindars és molt més significatiu si hi08
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Les anàlisis realitzades pel laboratori de la CRIIRAD (Com-

mission de Recherche et d'Information Indépendantes sur la

Radioactivité), a petició del Grup de Científics i Tècnics per

un Futur No Nuclear i de Televisió de Catalunya, de les mos-

tres de l’abocador no controlat del Racó de la Pubilla (Flix,

Ribera d’Ebre) amenacen el futur d’aquestes terres.

COL·LECTIU USERDA  / GCTPFNN / CRIIRADELS RESIDUS
RADIOACTIUS DE
FLIX AMENACEN EL
FUTUR DE LES 
TERRES DE L’EBRE

(1) Mesura efectuada mitjançant un escintil·lòmetre SPP2 de la marca Saphymo.
(2) El laboratori de la CRIIRAD està qualificat pel Ministère de la Santé per a la mesura de radionú-
clids emissors gamma a l’entorn i a la cadena alimentària (Arrêté du 13 juin 2002/JO du 16 juin 2002).
(3) Una anàlisi complementària es va realitza el 12 d’octubre 2004, és a dir, havent transcorregut
21 dies des del condicionament, per poder avaluar amb precisió l’activitat del Radi 226 a partir de
la dels seus descendents, Plom i Bismut 214.

Redactor: BRUNO CHAREYRONDenginyer en física nuclear, responsable del laboratori de la CRIIRAD. 
Més informació: www.criirad.com
Contactes a Catalunya:  DOCTOR JOSEP PUIGD GCTPFNN (www.energiasostenible.org).
[La traducció catalana d’aquest document és propietat del Grup de Científics i Tècnics Per un Futur No
Nuclear (GCTPFNN). Solament n’està permesa la  utilització citant-ne la propietat.]

ERCROS NO CONTEMPLA ACCIDENTS RADIOACTIUS.
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