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El Consell de Seguretat Nuclear
(CSN) ha emès un informe amb què
critica durament la central nuclear

de Vandellós II, al Baix Camp, per haver do-
nat prioritat a la producció elèctrica en
comptes de mirar per la seguretat de les
persones. L'informe se centra en la degra-
dació del sistema de serveis essencials de
la central i analitza la seva actuació en l'in-
cident del mes d'agost. En aquell moment
es va aturar la nuclear per unes fuites d'ai-
gua en el sistema que havia de refrigerar el
nucli reactor en cas d'emergència, i els
responsables van tornar a engegar la cen-
tral sense haver passat una revisió i sense
prou garanties que el problema s'hagués
resolt. De fet, el CSN també acusa els res-

ponsables d'haver ocultat informació sobre
l'incident i sobre l'estat de la central i els ha
imposat un pla d'actuació amb seixanta-
quatre mesures per evitar incidents d'a-
questa mena. Tant el CSN com la direcció
de la central, que nega les acusacions, han
coincidit a dir que l'incident no va posar en
perill la seguretat de les persones, però els
grups ecologistes que porten anys denun-
ciant la perillositat de la central i el seu mal
estat –tot i que han valorat positivament
que, finalment, s'hagi fet un informe de-
nunciant les irregularitats–, han dit que no
descarten d'engegar accions legals.
De fet, Ecologistes en Acció, Greenpeace i
Els Verds-Alternativa Verda han anunciat
que portaran als tribunals els explotadors
del complex atòmic per les contínues ne-
gligències de la central en la resolució de
problemes de la planta. Els grups ecolo-
gistes també interposaran una demanda
contra el Consell de Seguretat Nuclear
(CSN) per aquest mateix motiu. Aquestes
organitzacions consideren que Vandellòs
II va viure una situació de risc de nivell 3
en l’escala internacional per la corrosió
detectada en un dels sistemes de captació
d'aigua per la refrigeració de la central i
d'altres inacceptables problemes detec-
tats en la central nuclear en els darrers
mesos, als quals caldria afegir els que es
produeixen constantment a Ascó I i Ascó
II. Per la seva banda, des del Tripartit no-
més han dit que «s’ho estudiaran».

L’AMENAÇA DE VANDELLÒS

ENTERRAR GREFACSA

Arran del compromís de la ministra d’A-
gricultura de paralitzar el projecte de
decret estatal de coexistència després

de la reunió mantinguda amb representants
d’organitzacions agràries i ONG a Madrid, la
Plataforma Transgènics Fora (PTF) exigeix al
Departament d’Agricultura Ramaderia i Pesca
(DARP) que retiri immediatament el projecte
català de decret de coexistència entre conreus
transgènics, convencionals i ecològics.
La reacció del Govern de la Generalitat –ex-
pressada bàsicament a través de Salvador Puig,

director general del DARP– ha estat, segons la
PTF, en tot moment «insensible, prepotent i
hostil, i ha menyspreat les legítimes reivindica-
cions de pagesos i consumidors que volem ali-

ments lliures d’OGM». A més, desqualifica
qualsevol  informe o reflexió sobre els impactes
negatius dels transgènics sobre les persones i
el medi. El DARP s’ha mostrat «com un autèn-
tic portaveu dels interessos econòmics de les
multinacionals biotecnològiques instal·lades a
Catalunya: Syngenta, Monsanto, Dupont, No-
vartis, etc». Conegut el compromís de la minis-
tra d’Agricultura –de la mateixa línia política
que el Tripartit–, de paralitzar el projecte de de-
cret estatal de coexistència, «la posició del
DARP apareix avui encara més insostenible i no
li queda una altra opció que retirar definitiva-
ment el projecte de coexistència català que
comparteix la mateixa filosofia i continguts que
l’estatal ara aturat». Cal afegir, a més, que re-
centment la comunitat autònoma del Principat
d’Astúries s’ha afegit a les regions europees,
com el País Basc –a través de l’anomenada
Carta de Florència–, que es declaren lliures de
transgènics.
Els transgènics representen la darrera i la
més perillosa amenaça de l’agricultura indus-
trial que imposa a pagesos i consumidors més
dependència de les multinacionals biotecnolò-
giques i més degradació ambiental. Des de la
Plataforma Transgènics Fora seguiran fent les
accions que calgui per aconseguir que el
DARP retiri el seu projecte, que es prohibeixin
totalment els conreus d’OGM i que Catalunya
sigui declarada zona lliure de transgènics.

La capital de la Garrotxa, després d’una
intensa campanya ciutadana (www.soli-
daries.org/mcolot), ha aconseguit que la

gran potència del menjar escombraria, la mul-
tinacional MacDonald’s, hagi de marxar de la
ciutat a causa dels mals resultats obtinguts
per la gairebé absoluta manca de clientela.
Des que va transcendir la intenció d'instal·lar
un McDonald's a Olot, setze entitats van cons-
tituir la plataforma Al McDonald's ni Mu. Les
accions que van dur a terme se centraven a de-
nunciar el model d'alimentació nord-americà,
contraposat al mediterrani, el perjudici als pro-
ductes autòctons, els costos ecològics i els sis-
temes de producció intensius i la precarietat la-
boral dels treballadors de la multinacional. Una
cinquantena de membres de la plataforma van
xiular i cridar consignes contra McDonald's du-
rant la inauguració de l'establiment.
Davant el tancament, la multinacional nord-
americana ha proposat als deu treballadors
d'Olot que s'incorporin a algun dels restau-
rants que té al Principat. D’una altra banda, els
grups de l'oposició d'Olot han començat a fer
propostes per a l'edifici que McDonald's va

tancar a finals de març i que passarà a ser de
titularitat municipal. Alternativa per la Garrot-
xa proposa que es destini a una agrobotiga de
productes autòctons de qualitat; el Partit Po-
pular diu que podria ser un bon lloc per a la
gasolinera del Parc Nou, a l'avinguda de Santa
Coloma, el trasllat de la qual ha estat motiu de
polèmica ciutadana; i Convergència i Unió po-
sa èmfasi en el fet que la renúncia de McDo-
nald's a la concessió no és una bona notícia
per a la ciutat. L'Ajuntament d'Olot rebrà com
a compensació les anualitats previstes fins al
2007, a part de la inversió inicial de 420.708 eu-
ros. En el ple ordinari del mes d'abril, s'han
d’aprovar les bases del concurs públic per as-
pirar a la concessió del local, que el govern
olotí, del PSC-ERC, vol que es mantingui per a
la restauració.
La mobilització ciutadana no és única d'Olot: a
Vic (Osona) també hi ha una campanya contra
el McDonald's obert al 2003. I a Sabadell (Va-
llès Occidental) la multinacional ja va haver de
tancar un local al centre de la ciutat pels bai-
xos ingressos. Hi ha una campanya mundial a
www.mcspotlight.org
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El passat 17 de març, Enric Marco,
consultor veterinari de Sereca Bio
SL, va fer una xerrada a Lleida sota

el títol «La gestió dels cadàvers animals:
no enterrem el problema». L’empresa Se-
reca Bio és propietat de Vicenç Mas Alsa-
mara, l'administrador general de la planta
de Térmens de GREFACSA, i s'encarrega
del transport amb camions dels residus
d'indústries i escorxadors i dels cadàvers
animals de les granges i centres d'experi-
mentació fins a GREFACSA.

Enric Maco va reconèixer en tot moment
que els camions de recollida dels residus
entre explotació i explotació suposen un
vector directe de contaminació en trans-
portar material infecciós d'un lloc a l'altre.
També, va admetre que els xofers dels ca-
mions són vectors indirectes de contami-
nació ja que esdevenen portadors poten-
cials dels agents patògens dels residus
amb els quals estan en contacte. El repre-
sentant de Sereca Bio va dir que en el futur
els camions de recollida de residus càrnics
haurien d’anar amb refrigeració. Al respec-

te, la Plataforma  Antiincineradora de GRE-
FACSA «estem denunciant des de novem-
bre de 2002 que la normativa que regula la
recollida d'aquests residus infecciosos, el
reglament europeu 1774/2002, exigeix com
d'obligat compliment que els camions han
de portar la caixa refrigerada per tal d'evi-
tar la descomposició dels residus». 
De fet, quan les tolves de GREFACSA estan
plenes poden passar fins a 10 hores abans
que se’n tregui tots els residus, amb què la
descomposició continua  (a més dels casos
d'avaria, parada de la maquinària de pro-
cés, episodis d'epizoties amb acumulació
de residus, etc., el temps encara s'incre-
menta més). Si a això hi afegim la presèn-
cia de més d'un 80 % d'aigua en la tolva,
aquest seria un medi idoni per a la forma-
ció d'àcid cianhídric: només cal recordar
l'accident laboral del dia 1 de setembre de
2004 que va ocasionar la mort a 3 treballa-
dors, no per un accident casual sinó per la
mala gestió dels residus en la planta.
Com es pot explicar, afirmen els de la PAG,
«que la Directora General de Qualitat Am-
biental, Maria Comelles, afirmés en el seu
dia que garantia totalment la inoqüitat de
les emissions de GREFACSA, quan  dos
anys després ni tan sols s'han instal·lat els
equips que permetin mesurar si la conta-
minació que emeten els fums està dins la
normativa o no? I com s'entén que ara, ni
ella ni el conseller Milà, ni el directors ter-
ritorials no vulguin rebre la Plataforma per
explicar-nos-ho?». 
I com s'entén que els Ajuntaments més
propers desestimin la petició de la Plata-
forma d'instar al DMAH perquè faci com-
plir la llei i «puguem controlar les emis-
sions de la planta?».


