
afegim les contribucions de tots els ra-
dionúclids presents en els residus (Urani
234 i 238, Radi 226, Plom i Poloni 210…).

Aquest residu no pot, en cap cas, ser
considerat com banal des del punt de vis-
ta radiològic.

Tractant-se de «l’augment notable de
l’exposició deguda a les fonts naturals de
radiació», la directiva Euratom 96/29 pre-
cisa en el seu títol VII, article 40, que «ca-
da Estat membre ha de vetllar perquè si-
guin identificades, mitjançant llistes o per
qualsevol altre mitjà apropiat, les activi-
tats professionals susceptibles de ser
concernides. Es tracta notablement: […]
d’activitats professionals que impliquin
l’ús o l’emmagatzematge de matèries, no
considerades habitualment com radioac-
tives, però que continguin de forma natu-
ral radionúclids que provoquin un aug-
ment notable de l’exposició dels treballa-
dors i, arribat el cas, de les persones del
públic…». A partir del moment que
aquestes activitats professionals són
identificades, és convenient posar en fun-
cionament les mesures d’informació i de
protecció radiològica dels treballadors i
del públic.

França està molt endarrerida en
aquest domini ja que, en ple 2004, no hi
ha encara cap llista exhaustiva d’aques-
tes activitats de risc. 

Per tant, el laboratori de la CRIIRAD ha
posat en evidència, des de fa una desena
d’anys, nombroses situacions en les quals
empreses convencionals, no vinculades a
la indústria nuclear, manipulen sense cap

precaució particular ni cap informació als
assalariats i als consumidors, substàncies
que presenten una radioactivitat natural
anormalment elevada. Es tracta, per
exemple, d’empreses vinculades a la quí-
mica del zirconi, de les terres rares, a la
producció d’àcid fosfòric, materials refrac-
taris, adobs, pigments especials per a pin-
tures «antifooling} per a vaixells…

Pel que sembla, a l’Estat Espanyol exis-
teix  la mateixa manca de protecció i d’in-
formació.

RECOMANACIONS

La CRIIRAD considera que s’ha de fer
un dictamen  en profunditat de la situa-
ció radiològica a la planta d’Erkímia
mitjançant l’anàlisi de les matèries pri-
meres, dels residus (líquids, sòlids, pol-
seguera) i dels productes acabats. 
Les diferents vies d’exposició a les radia-
cions ionitzants han de ser imperativa-
ment analitzades en totes les etapes del
procés industrial. Convé avaluar i  limitar
de forma particular els riscos vinculats a:
• La inhalació de polsegueres radioactives
(les matèries primeres són transportades
en vagons descoberts);
• La inhalació d’un gas radioactiu, el Radó
222 produït per la desintegració del Radi
226 present en la cadena de l’Urani 238;
• La ingestió de radionúclids transportats
per les aigües, en particular pels residus
antics. Es parla, en efecte, de més de
200.000 tones de residus emmagatze-
mats, una part sota l’aigua en un embas-
sament implantat en el curs de l’Ebre ai-
gües amunt de Flix;
• L’exposició externa a les radiacions beta-
gamma emeses per certs descendents de
l’Urani 238.
Aquestes diferents vies d’exposició han de
ser examinades pel que fa:
• als treballadors (transport de materials,
funcionament de la planta),
• l’entorn,
• a les veïnes/als veïns de l’indret indus-
trial i de l’abocador,
• a les poblacions situades aigües avall de
l’embassament de Flix,
• als consumidors.

El fet que els treballadors de les in-
dústries convencionals estiguin menys
ben protegits contra els riscos vinculats
a l’exposició a les radiacions ionitzants
que els treballadors de la indústria nu-
clear constitueix una anomalia del dret a
nivell Europeu. La CRIIRAD continuarà
treballant perquè aquesta injustícia sigui
corregida.
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Un dissabte de novembre assole-
llat, junt amb membres del Grup
de Científics i Tècnics per un Fu-

tur No Nuclear (GCTPFNN), vam fer
una nova «visita» a l’abocador del Racó
de la Pubilla, a escassos quilòmetres
de la població de Flix. En aquest aboca-
dor de «residus no especials», segons
el rètol s’hi llencen d’ença fa més de 15
anys els mateixos residus que es
llençaven abans al riu Ebre, a tocar de
la fàbrica d’Erkímia (foto a la pàgina 8),
i que van provocar un escàndol de
grans proporcions quan es va saber
que a la llera del riu hi havia, pel cap
baix, 500.000 tones de residus altament
tòxics i radioactius, amb el beneplàcit
del Govern anterior i, pel que sembla,
de l’actual, que no ha fet aturar la fàbri-
ca i que permet que es continuï abocant
els residus que contenen elements ra-
dioactius –les restes del tractament
productiu del fosfat bicàlcic– en un abo-
cador a cel obert. 

El Racó de la Pubilla (vegeu la foto
aèria aquí a sota) és un terreny ubicat
en una vall de propietat municipal, just
a tocar de l’antic abocador de deixalles
de la població de Flix (ara clausurat);
s’estructura de manera esglaonada en
gran plans i tossals i inclou, almenys,
dues basses per als lixiviats, tot i que,
quan plou, els fangs formats (per disso-
lució dels sòlids acumulats a l’aboca-
dor amb l’aigua de pluja)  s’esllavissen
pendent avall sense cap mena de con-
trol pel que fa als aqüífers i conreus.

En una simple inspecció ocular vam
poder observar que, fora de l’àmbit tan-

cat de l’abocador –just allà on els ca-
mions giren per anar o tornar a Flix–, hi
havia un munt, aparentment de terra,
que va resultar ser de fangs que emetien
una alta radiació gamma, semblant a
l’analitzada per la CRIIRAD, l’informe de
la qual oferim en aquestes pàgines en
exclusiva.

PINSOS RADIOACTIUS?

El fet que visualment l’abocador –un
munt de tossals de terra compactada–
no produeixi el mateix impacte a l’ob-
servador que un de deixalles –que fa
lleig i put–, fa encara més perillós el seu
contingut i tot el procés de producció.
Des que la fosforita uranífera es trans-
porta des de les mines del Sàhara fins a
port de Tarragona i, després, per tren
fins a la pròpia fàbrica d’Erkímia, no se
sotmet a cap control els treballadors
que hi són implicats o les poblacions
per on es passa ni, posteriorment, l’a-
bocament dels residus al Racó de la Pu-
billa. Igualment passa amb alguns dels
productes que comercialitza Ercros,
com els destinats a la fabricació de pin-
sos per a animals (que contenen fosfat
bicàlcic –fets amb la fosforita). Amb tota
seguretat hi poden haver traces d’Urani
i altres productes de la seva sèrie de
desintegració en el fosfat bicàlcic que
produeix Erkímia. Que se sàpiga, el fos-
fat bicàlcic no s’ha sotmès a cap mena
d’anàlisi i podria ser igualment radioac-
tiu, amb tot el que això pot significar tant
per als propis animals com per als hu-
mans que se n’alimenten (cal recordar,
a més, que la radiació s’acumula al llarg
de les cadenes tròfiques.) 

EL FOSFAT BICÀLCIC PER A PINSOS ANIMALS QUE PRODUEIX
ERCROS TAMBÉ PODRIA CONTENIR ELEMENTS RADIOACTIUS

(morta i enterrada)
Viatge al Racó de la Pubilla

XAVIER BORRÀSD DIRECTOR D’USERDA

FOTO AÈRIA DEL RACÓ DE LA PUBILLA, ON ES FAN ACTUALMENT ELS ABOCAMENTS SENSE CON-

TROL DE LA PLANTA D’ERKÍMIA (ERCROS), A FLIX (RIBERA D’EBRE), AMB EL VISTIPLAU DEL DMAH.

TAULA I.


