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Barcelona, 30 de juny de 2006
Sr. XXXX
Grup Parlamentari de XXXX
Parlament de Catalunya
Parc de la Ciutadella, s/n
08003 Barcelona
Sr.,
Ens adrecem a Vtè. amb el prec que el grup parlamentari que presideix acordi,
juntament amb els altres grups parlamentaris de la cambra catalana, sol·licitar als òrgans de
govern del Parlament de Catalunya la creació d’una Comissió d’Investigació que elabori un
dictamen sobre el funcionament, i les seves conseqüències sobre els sistemes naturals i socials
del nostre país, de les centrals nuclears que avui generen energia elèctrica a Catalunya.
Basem la nostra petició en un precedent, ja experimentat en aquest Parlament, de
creació d’una Comissió d’Investigació sobre les centrals nuclears. Aquesta Comissió va
funcionar des del 30 de juliol de 1980 (quan el Parlament va adoptar per unanimitat la seva
creació) fins el 30 de juny de 1981 (quan el Plenari del parlament va debatre les resolucions de
la Comissió d’Investigació), i va tractar específicament el tema de la seguretat de les tres
centrals nuclears que aleshores s’estaven construint.
Formulem aquesta petició, en el dia d’avui, quan es commemora que fa 25 anys el
Parlament de Catalunya es va reunir en sessió plenària per debatre sobre les nuclears. Avui, 25
anys després, quan les tres centrals nuclears, aleshores en construcció, estan experimentant
problemes creixents de funcionament que ens preocupen seriosament.
Apel·lem al seu talant democràtic, per què encapçali aquesta petició i ho faci abans no
sigui massa tard i la ciutadania catalana n’hagi de patir les conseqüències dels problemes que
van manifestant aquestes envellides centrals nuclears. Cadascun dels problemes que es
presenten no és més que un avis del que pot esdevenir. I el que pot esdevenir, ho podem veure
plasmat en l’excel·lent exposició Era una vegada Txernòbil, que es pot veure al Centre de
Cultura Contemporània de Barcelona. Aprofitem l’avinentesa per recomanar-li una visita a
l’esmentada exposició.
Restant a l’espera de la seva resposta, el saludem atentament,

Dr. Josep Puig i Boix
President

