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LES NUCLEARS VAN MATAR EL PRESENT!
VOLEM QUE MATIN EL FUTUR?

20è ANIVERSARI DE L'ACCIDENT A LA CENTRAL NUCLEAR DE TXERNÒBIL

SI NO VOLS QUE PASSI UN ALTRE TXERNÒBIL. SI DEFENSES LES ENERGIES
LLIURES, NETES I RENOVABLES. SI CREUS QUE LES ENERGIES RENOVABLES
PODEN PROVEIR LES NECESSITATS BÀSIQUES DE LA SOCIETAT.

Olfactometria
a BCN

La direcció de la central nu-
clear de Cofrents (País Va-
lencià) ha menystingut la di-

fusió, el dimarts 21 en roda de
premsa per part d’Acció Ecolo-
gista-Agró, Ecologistes en Acció,
Greenpeace i el diputat d'EU-
Verds Carles Arnal, de l'informe
d'Iberdrola que conté les 36 fitxes
d'autoavaluació elaborades per
aquesta companyia al març de
2004, que recollien les recomana-
cions fetes per 20 tècnics de WA-
NO (Organització Mundial d'O-
peradors de Centrals Nuclears)
de diversos països feta al novem-
bre de 2003, després d'una ins-
pecció voluntària a la qual es va
sotmetre Cofrents. Després de
reconèixer l'existència del docu-
ment, que Iberdrola havia ocultat
al Parlament i a l'opinió pública
durant tot aquest temps, els res-
ponsables de Cofrents tracten a-
ra de treure importància a les 36
recomanacions, negant que tin-
guessin a veure amb qüestions
de seguretat de la planta nuclear
o, d'altra banda, dient que s'han
resolt la majoria de les deficièn-
cies observades pels tècnics de
WANO. En primer lloc les orga-
nitzacions ecologistes manifesten
que la valoració que fa la direcció
de la C. N. de Cofrents de les re-
comanacions de WANO no són
reals i produïxen vergonya aliena
ja que contradiuen l'esperit i el
propi text de les recomanacions.
És ridícul dir que «un plàstic de-
senganxat que tapa una canona-
da» és el motiu de la següent re-
comanació que diu textualment:
«Pràctiques inadequades per a
exclusió del material i control de
configuració en la contenció
primària, estan desafiant els mar-
ges de seguretat relacionats amb
la capacitat dels sistemes de refri-
geració d'emergència per agafar
aigua de la piscina de supressió».

La nuclear de
Cofrents

La Plataforma  Antiincinera-
dora de la Vall del Ges
(PAIVG, www.valldelges.net)

ha enviat una petició a l’Ajunta-
ment de Sant Pere de Torelló per
participar en l’elaboració de les
bases del nou concurs  per a la
gestió de la Tèrmica. L’Ajunta-
ment i  CERR SL han signat un
conveni de resolució del contrac-
te  de gestió  de la central, on
l’empresa, a més de quedar-se
amb la propietat dels terrenys,
rebrà una suma de 1.150.000 (a
part l’IVA),  abans del 16 d’agost.
L’empresa que obtingui la con-
cessió  de la Tèrmica en el nou
concurs haurà d’assumir l’obliga-
ció d’aquest pagament. Aquest
fet, diu la Plataforma, «creiem
que hipoteca d’entrada  l’orien-
tació futura d’aquesta instal·lació
i sobretot les seves dimensions i
finalitat». És per aquest motiu  i
per  l’interès social sobre el tema,
i atès que la Plataforma és part
legitimada en tot aquest afer,
que ens hem ofert i hem dema-
nat alhora a l’Ajuntament de
Sant Pere de Torelló, de prendre
part en l’elaboració de les bases
del nou concurs que s’està pre-
parant «per adjudicar de nou el
servei» a alguna de les empreses
que hi puguin estar interessades.

Des d’aquí recordem que la po-
blació i les institucions (Consell
Comarcal, Ajuntaments de Tore-
lló i de Sant Vicenç de Torelló, Pla
Estratègic – Agenda XXI ), dona-
des les peculiaritats  de la Vall del
Ges, s’han pronunciat repetida-
ment sobre les característiques
que hauria de tenir aquesta ins-
tal·lació: una central per proveir
només calefacció a Sant Pere  de
Torelló i que s’alimenti exclusiva-
ment amb  biomassa forestal.

La Tèrmica
del Ges

Un grup de paleontòlegs
catalans, de l’Aragó i de
França acaben de publi-

car el primer llibre sobre els di-
nosaures que van habitar el nos-
tre Pirineu fins que es van extin-
gir fa uns 65 milions d’anys. Els
dinosaures dels Pirineus és un
llibre de rigor científic i amb vo-
cació divulgativa de 120 pàgi-
nes, fàcil de llegir i amb més de
80 il·lustracions que mostren els
paisatges i les espècies de dino-
saures que poblaven la serrala-
da a l’època del Cretaci, i espe-
cialment els darrers 10 milions
d’anys de la seva existència. El
llibre ha estat publicat per una
editorial manresana, Zenobita
Edicions, i és fruit de molts anys
de recerca i estudi de Bernat Vi-
la i Josep Marmi (investigadors
del Consorci de la Ruta Minera);
Àngel Galobart (investigador de
l’Institut de Paleontolgia Miquel
Crusafont de Sabadell); Oriol
Oms (professor i investigador
del Departament de Geologia
de la UAB); Rodrigo Gaete (di-
rector i investigador del Museu
de Conca de Dellà); José Igna-
cio Canudo (professor de Pale-
ontologia del Departament dee
Ciències de la Terra de la Uni-
versitat de Saragossa); i Jean Le
Loeuff (director del Museu dels
Dinosaures d’Espéraza).

Dinosaures al
Pirineu

Greenpeace ha remès un
escrit a la ministra de
Medi Ambient, Cristina

Narbona, en què mostra la seva
oposició a l'execució del «Pro-
jecte de Passeig Marítim de la
Platja Llarga de Tarragona» pro-
mogut per la Direcció General
de Costes. L'organització ecolo-
gista considera que el passeig
marítim de 2.750 metres no
compleix els preceptes de la
Llei de Costes, ja que, encara
que aquesta norma permet la
construcció aquest tipus d'infra-
estructures, la seva finalitat ex-
clusiva és facilitar l'accés a les
platges i el que ara planteja la
Direcció General de Costes

afectarà a un tram de platja fàcil-
ment accessible i transitable i
completament verge, pel que la
seva construcció no sembla
atendre a cap servei públic, sinó
a finalitats purament estètiques i
ornamentals que no estan em-
parades en cap cas per la Llei de
costes. D'igual manera, la Llei
de costes estableix que les acti-
vitats sobre el domini públic ma-
rítim terrestre han de realitzar-se
«en termes acords amb la seva
naturalesa, els seus fins i amb el
respecte al paisatge, al medi
ambient i al patrimoni històric».
No obstant això, el passeig ma-
rítim de Platja Llarga es dirigeix
cap a l'espai protegit Punta de
la Móra, una zona d'extraordina-
ri valor ecològic i botànic que ja
sofreix un excés de visites.

Salvar la
Platja Llarga
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Recentment, s’ha presentat
la primera unitat d’olfacto-
metria integral de l’Estat es-

panyol que l’empresa d’enginye-
ria de serveis Strengths Business
Engineering ha posat en marxa
en el seu nou centre de tracta-
ment de l’olor a Barcelona. Les o-
lors són un indicador de la conta-
minació ambiental provocada
per determinades substàncies i,
alhora, incideixen sobre la quali-

tat de vida de la ciutadania a cau-
sa de la molèstia que produei-
xen. Per això, donat que els pro-
blemes d’olor es generen en
molts casos com a conseqüència
de determinades activitats indus-
trials, com passa amb els aboca-
dors, les depuradores, les indús-
tries químiques, alimentaries, ra-
maderes, etc., i són dificils de me-
surar, el Departament de Medi
Ambient de la Generalitat, en
resposta a l'interès creixent que
està despertant aquesta qüestió,
acaba de presentar un avantpro-
jecte de llei que permetrà regular
la contaminació atmosfèrica per
olor. Strengths, enginyeria pione-
ra en l'aplicació de tecnologies
de nova generació i amb una di-
latada experiència en actuacions
efectives per a la millora ambien-
tal, a través de la seva unitat d'ol-
factometria pot mesurar i avaluar
l'impacte que te l'olor sobre l'en-
torn, identificant el focus emissor
i establint mesures preventives i
correctores. Es tracta d'una nova
perspectiva d'afectació ambien-
tal que respon a una nova neces-
sitat provocada tant per l'efecte
social que implica la contamina-
ció per olor, com ara, per la legis-
lació que es posarà en marxa a
Catalunya en aquest sentit.


