
Bona tarda: 
 
Abans d’entrar en els que, per a nosaltres, són els motius de fons d’aquesta 
compareixença, volem sotmetre a la vostra consideració tres coses: uns fets a recordar i 
tenir presents, unes preguntes que creiem que com a comissió heu de tenir presents i, 
finalment, unes propostes, les que serien les nostres propostes. 
 
Uns fets, que podeu comprovar amb una breu investigació de premsa: 
 
1- L’any .....   el que era aleshores president de la Generalitat, el MH Jordi Pujol, va 
manifestar que l’energia nuclear permetria l’autonomia energètica de Catalunya, i que no 
podiem tornar als molins de vent. Poc després va ajudar a la FECSA a sortir de la 
suspensió de pagaments per la posada en servei d’Ascó. 
 
2- L’any .....  el Parlament de Catalunya va declarar legals les obres de la CN d’Ascó, 
malgrat que es donaven una sèrie d’il legalitats a nivell municipal. 
 
3- Des de sempre, els sectors nuclears afirmen que genera electricitat a un cost molt 
baix, peró incompleixen diverses normatives de seguritat i, tot i que el mercat de 
generació està desregularitzat, reclamen el suport governamental abans de decidir la 
construcció d’una nova central nuclear. 
 
D’aquests fets es dedueixen unes preguntes que cobren actualitat a la llum de 
l’actual debat. 
 
1. Quina política podria proporcionar el màxim d’autonomia energètica sostenible a 

Catalunya? 
 
2. Perquè, malgrat que porten dos anys reivindicant l’energia nuclear, cap de  les 

empreses elèctriques no han presentat cap projecte de construcció d’una central 
nuclear a Catalunya? 

 
3. Què impedeix al Parlament impulsar una política energètica sense l’energia nuclear i 

amb una forta penetració de les fonts renovables? 
 
D’aquells fets, i de les preguntes anteriors, es dedueixen unes propostes; les 
que serien les nostres propostes. Propostes amb les que no pretenen substituir 
el necessari debat, però que formen part del que creiem una resposta  
necessària a una situació energètica complexa i en crisi accelerada i 
progressiva. Creiem que 
 
1. El Parlament de Catalunya hauria d’adoptar la resolució que les fonts renovables 

d’energia (entre d’elles l’eòlica) han de proporcionar una elevada autonomia 
energètica a Catalunya i que no podem dependre de l’energia nuclear a Catalunya, 
rectificant així les manifestacions i les actuacions del que va ser el MHP Jordi Pujol. 

 
2. El Parlament de Catalunya ha d’impulsar l’estructura industrial, normativa i formativa 

per assolir en un curt termini la proposta anterior, evitant la total desaparició del poc 
teixit industrial català dedicat a la sostenibilitat energètica. 

 
3. El Parlament de Catalunya ha de denunciar totes les infraccions de la legalitat de les 

centrals nuclear de Catalunya, i es personi en l’acusació dels seus responsables si és 
el cas. 

 
4. Que, més enllà del debat nuclear, cal anar cap a un simposi de l’energia a Catalunya, 

en el que s’exposi l’estat de cada una de les fonts i tecnologies, i les polítiques en 
sostenibilitat a seguir. 

 


