
Enguany es commemora el vintè
aniversari de la catàstrofe nucle-
ar de Txernòbil. La nit del 25 al
26 d’abril de 1986, a la 1 i 23
minuts de la matinada d’aquell

dissabte primaveral, en el reactor número 4
de Txernòbil, hi va tenir lloc el major ac-
cident de la història nuclear. Els efectes de
la radioactivitat generada han superat totes
les previsions, i la veritable magnitud dels
danys es va coneixent anys després. Ja han
mort més de 165.000 persones, i almenys
7 milions han estat contaminades per la ra-
dioactivitat. La catàstrofe de Txernòbil afec-
ta greument Bielorússia, Ucraïna i Rússia i
causa pèrdues incalculables i danys terribles
a les persones, a la flora i a la fauna. L’ac-
cident de Txernòbil va ser una de les ma-
jors catàstrofes ambientals, i els seus costos
superen els 250.000 milions de dòlars i
afecten més de 165.000 km2 de territori
contaminat (segons un estudi oficial del
govern rus, revelat pel Wall Street Journal).

Vint anys després de Txernòbil, només
el 12% dels europeus dóna suport a l’ús de
l’energia nuclear, xifra que a l’Estat espan-
yol es redueixx al 4%, unes dades que hau-
rien de tenir en compte els nous aprenents
de bruixot obstinats a ressuscitar i a man-

tenir l’energia nuclear, una font d’energia
cara, perillosa i innecessària. De fet, avui, la
indústria nuclear està sumida en una pro-
funda crisi. Hi ha en el món 443 reactors
nuclears comercials en operació, amb una
potència instal·lada de 369 Gigawatts (1
GW=1.000 MW). L’energia nuclear, pre-
sentada fa 35 anys com l’alternativa al pe-
troli, al gas natural i al carbó, avui només
representa el 5,7% del consum mundial
d’energia primària. (Amb uns mètodes no
tan manipulats i idèntics als que s’aplica a
les renovables, la participació de l’energia
nuclear es redueix a menys del 2% del con-
sum mundial d’energia primària.)

A l’Estat espanyol, dels nou reactors nu-

clears insta·lats –dos dels quals passaran a
millor vida ben aviat: Zorita i Garoña–,
quatre es troben en territori català (Ascó I
i II, Vandellòs II i Cofrents) i invaliden, do-
nada la seva perillosa continuïtat –i més
enllà de maldestres projectes d’estatut com
el que es vol aprovar actualment–, qualse-
vol intent versemblant de sobirania real.

Tanmateix, a Catalunya, i per primera ve-
gada en la història del moviment antinucle-
ar, s’han aplegat al voltant de la coordinado-
ra Tanquem les Nuclears (www.100x100re-
novables.net), totes les organitzacions, en-
titats i grups ecologistes, ambientalistes i
naturalistes per reclamar la urgent i pro-
gressiva aturada de totes les centrals nucle-
ars i el compliment veritable i immediat
dels Acords del Tinell. Seria realment d’u-
na hipocresia descomunal que un Govern
que s’autonanomena «catalanista i d’es-
querres» insistís a alinear-se amb el lobby
nuclear-militar mentre, paral·lelament, no
aposta decididament per les energies reno-
vables, lliures i netes.

Aquest número d’USERDA es presenta
–tot donant continuïtat a la nostra aposta
antinuclear des de 1977– de forma mo-
nogràfica dedicat al blasme de l’energia
nuclear i vol ser una humil contribució a

l’homenatge que tot Europa ret aquests
dies als milers de morts i damnificats del
desastre de Txernòbil. Precisament, perquè
cal sotraguejar les consciències dels polítics
que ens toca de patir, el pròxim 22 d’abril
–coincidint amb el Dia de la Terra–, les ca-
talanes i els catalans tenim ocasió de mos-
trar el nostre rebuig a l’energia nuclear i el
nostre suport, al cent per cent, a les ener-
gies renovables tot manifestant-nos, a par-
tir de les 17:00 h, al concert commemo-
ratiu «Txernòbil, mai més!» que tindrà
lloc a l’Arc de Tromf, al passeig de Lluís
Companys, a Barcelona (més informació a
www.diadelaterra.org). Entre tots hem
d’aconseguir que sant Jordi mati l’aranya
nuclear.
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La XI Fira per la Terra,
Antinuclear

La XI Fira per la Terra, que se celebra els pròxims 22 i 23 d’abril
al Passeig Lluís Companys de Barcelona (entre l’Arc de
Triomf i el Passeig Pujades), recordarà el 20è aniversari de

l’accident a la central nuclear de Txernòbil i retrà homenatge, a
través de diverses activitats, a totes les víctimes de la nuclearització
del planeta.  L’acte central es portarà a terme el dissabte 22 a
la tarda, i consistirà en un concert conjunt de músics que se
solidaritzen amb la causa antinuclear. 
D’aquesta forma, l’Associació Dia de la Terra Catalunya, que
organitza cada any la Fira per la Terra, dóna suport a la iniciativa
impulsada per un grup de personalitats del nostre país, a la qual
s’hi han adherit diverses organitzacions de la societat civil catalana,
tal com es pot veure al web www.100x100renovables.net. (Si
voleu més informació sobre l’accident de Txernòbil, podeu consultar:
www.energiasoatenible.org, dins l’apartat Txernòbil i l’AIEA).
La Fira per la Terra serà, una vegada més, lloc de reunió de
col·lectius, entitats i persones que treballen amb l’objectiu de
fer néixer estils de vida i de treball sostenibles. Tot i que en aquesta
edició disposem de menys espai, hi hem organitzat un gran ventall
d’actes amb xerrades, tallers de salut i creixement personal, tallers
de participació a l’aire lliure i espectacles de música, cançó i dansa. 
La Fira també és marc d’intercanvi d’experiències i espai per oferir
productes i serveis. S’hi apleguen artesans (de l’alimentació
natural, de la roba, i de diversos oficis), ONG’s (ecologistes, de
protecció de la natura i dels animals, de les energies netes i
renovables, de solidaritat, de creixement personal, de teràpies
naturals, etc.) i professionals de les energies renovables.
Trobareu tota la informació i el programa d’aquest magne
esdeveniment a www.diadelaterra.org

Txernòbil, mai més!
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