
A questa segona noti-
cia era fruit d’una
decisió del passat 1
de juny de 2005,
quan la junta de

govern de l’Ajuntament de Van-
dellòs i l’Hospitalet de l’Infant va
acordar adjudicar, pel procedi-
ment negociat, sense publicitat, la
redacció del projecte i l’execució
dels treballs en sòl no urbanitza-
ble costaner a l’espai d’interès na-
tural La Rojala-Platja del Torn,
per un import de 179.626,69 €

(IVA inclòs) al GEPEC (Grup
d’Estudi i Protecció dels Ecosiste-
mes del Camp), un grup conser-
vacionista que té la seva seu a
Reus. Curiosament, el GEPEC va
ser triat d’entre 6 ofertes, 5 de les
quals provenien d’empreses de
consultoria ambiental. El cost del
projecte va a càrrec, per mitges,
de la Generalitat de Catalunya i
de l’Ajuntament de Vandellòs i
l’Hospitalet de l’Infant (Ajunta-
ment que disposa de considera-
bles fons econòmics procedents
del funcionament de la central
nuclear i de l’emmagatzament, a
la mateixa central, dels elements
del combustible «cremat» en el
reactor Vandellòs-II).

L’espai d’interès natural La Ro-
jala-Platja del Torn és un indret
natural de 210 ha, inclòs en el
PEIN, entre els nuclis de l’Hospi-
talet de l’Infant i de l’Almadrava.
És un espai natural a tocar de la
central nuclear de Vandellòs, que
ha estat suportant l’impacte con-
tinuat dels abocaments radioac-

declarat pel Parlament de Catalu-
nya Parc Natural després d’una
campanya duta a terme per grups
proteccionistes que tenien per
objectiu impedir que alguns mu-
nicipis de la zona poguessin
aprofitar el vent per transformar-
lo en energia elèctrica (el vent és
un recurs natural molt abundant

tius de la central a l’aire i a l’ai-
gua, des que l’any 1972 es va po-
sar en funcionament el reactor
Vandellòs-I de tecnologia france-
sa (grafit-gas) i al qual l’any
1988 s’hi va afegir el reactor
Vandellòs-II de tecnologia nord-
americana (PWR): abocaments
radioactius a l’aire i a l’aigua de-
guts al funcionament habitual de
la central (entre 1972 i 1989 a
Vandellòs-I i des de març de

1988 fins avui a Vandellòs-II);
abocaments radioactius «autorit-
zats» administrativament –i dels
quals es pot fer tot el seguiment
a través del informes que el Con-
sejo de Seguridad Nuclear lliura
al Congreso de los Diputados–, i,
abocaments radioactius que de
ben segur hi va haver quan Van-
dellòs-I va patir l’accident que va
menar al seu tancament definitiu.

El Parc Natural del Montsant és
un espai natural de 9.192 ha que
abasta tota la serra del Montsant i
el seu entorn. Un espai que va ser
fortament desforestat al segle XIX

i principi del XX per la pràctica de
fer carbó vegetal a partir de lle-
nya d’alzina. L’any 2002 va ser

a les parts altes de la Serra). En
aquesta campanya hi va tenir un
paper rellevant el GEPEC.

Fins ací els fets. Des del
Col·lectiu Userda, tot fent una re-
flexió, ens preguntem si hi pot
haver alguna relació entre aques-
tes dues notícies i entre els seus
protagonistes. 

Com és, si no, que un Ajunta-
ment, que sempre ha estat a favor
de l’energia nuclear, atorgui ara
un projecte de protecció d’un es-
pai afectat per les emissions ra-
dioactives d’una central nuclear a
un grup conservacionista que
sempre s’ha caracteritzat per la
seva militància antieòlica? 

Com és, d’una altra banda, que
una empresa com Repsol YPF,
que sempre s’ha caracteritzat per
la seva nul·la, per dir-ho suau-
ment, sensibilitat ambiental (a ca-
sa nostra i a Llatinoamèrica), faci
de patrocinador d’un Parc Natu-
ral, on s’impedeix per llei que es
pugui realitzar qualsevol aprofita-
ment de la «mina d’or» eòlica
que flueix pel seu territori? 

Com és que un grup, que va
néixer conservacionista i que ara
es qualifica d’ecologista, que s’ha

oposat activament a la construc-
ció d’aprofitaments eòlics a la zo-
na del Montsant, accepta l’atorga-
ment d’un projecte referent a un
espai natural afectat per les emis-
sions radioactives de la central
nuclear de Vandellòs, per part
d’un Ajuntament que engreixa el
seu pressupost amb ingressos
procedents del funcionament del
brut negoci nuclear?

No serà el cas, igual que ocor-
re arreu del món, que a casa nos-
tra els interessos entorn de les
energies brutes (fòssils i nuclears)
treballen, dia a dia, per impedir
el desenvolupament de les ener-
gies lliures, netes i renovables?

Des d’aquests pàgines dema-
nem a les parts afectades que a-
clareixin la seva posició de forma
ben clara i pública a tota la ciuta-
dania de Catalunya.

I des de l’ètica ecologista
creiem que no hi ha cap mena de
justificació per acceptar preben-
des ni de les nuclears, ni de les
fòssils, ni de les persones i/o en-
titats que hi col·laboren. Rentar la
cara a les nuclears i als seus
col·laboradors no forma part de
la pràctica ecologista.
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EL GEPEC, CONEGUT PER LA
SEVA MILITÀNCIA ANTIEÒLICA,
REBRÀ 30 MILIONS DE LES
ANTIGUES PESSETES DE
L’AJUNTAMENT NUCLEÒCRATA
DE VANDELLÒS.

D’espais naturals,
municipis nuclears,
petrolieres, eòlica 
i grups ecologistes

Quan ja estava tancat el número 14 d’USERDA dedicat a Catalunya no és un parc temà-
tic, dues noticies que van sortir a la premsa referents a espais naturals, haurien de ser
motiu de reflexió. La primera, del 16 de juliol, deia així: «Medi Ambient vol que el ca-
pital privat financiï els parcs naturals: Repsol YPF, que té a les comarques de Tarrago-
na un dels seus principals complexos industrials, s’ha convertit en la primera empresa
patrocinadora del Parc Natural del Montsant». La segona, del 21 de setembre, deia:
«L’Hospitalet projecta la protecció del paratge natural de la platja del Torn: l’Ajunta-
ment encarrega al GEPEC l’execució d’aquest projecte».

Col·lectiu Userda

Des de l’ètica
ecologista no es
poden acceptar
prebendes de les
nuclears


