
Cadascú – cadascuna de vostès té una carpeta a on les lliurem un seguit de materials 
que demostren, al nostre judici, la necessitat de realitzar una investigació que porti a 
un debat monogràfic sobre el que han representat 30 anys passats, i el que poden 
representar cara al futur 30 anys més de nuclearització a Catalunya. 
 
Si us interessa, tindreu temps de llegir aquesta documentació amb calma. Ara, com a 
cloenda de la nostra compareixença, només vull remarcar tres aspectes. 
 
- Sobre el fons de la proposta cal manifestar amb claredat que no s’ha produït cap nou 
avanç real en la tecnologia nuclear en els darrers 30 anys. Sota enunciats retòrics 
com “reactors de quarta o cinquena generació”, “avenços en la gestió dels residus”, 
“millores tecnològiques”, la realitat és que, descomptant els avenços en electrònica 
comuns a totes les tècniques de producció, cap ni un dels motius que feien que 
l’energia nuclear fos ineficient, insegura, cara i perillosa ha canviat. No s’ha donat cap 
canvi en l’eficiència, en el disseny, en els sistemes de seguretat, en el tractament dels 
residus...; els diversos prototips de reactors anomenats “reproductors” han fracassat i 
han sigut abandonats, i l’anomenada energia nuclear de fusió continua essent poc 
més que una teoria a la que falten dècades per comprovar la seva viabilitat. El que sí 
s’ha demostrat és ha estat el malbaratament d’ingents quantitats de diners públics 
destinats a projectes amb sigles com SUPERFENIX, ITER, EPR, etc. 
 
- Sobre el lloc de la proposta volem dir que les raons de que presentem la nostra 
demanda d’investigació i debat al Parlament de Catalunya no és casual. Creiem que 
un debat d’aquesta naturalesa no es pot fer al marge del Parlament de Catalunya 
però, anant més enllà, tampoc no creiem que existeixi cap altre espai a on portar-lo a 
terme amb garanties de rigor i equilibri. Dos anys observant la campanya de 
propaganda i els actors implicats no deixen massa marge de dubte respecte a les 
implicacions econòmiques i mediàtiques existents, i abonen la idea de que únicament 
a un espai amb un marc reglamentari, i a on es representi la societat catalana en la 
seva complexitat, es pot realitzar aquest debat amb un mínim de garanties. 
 
I, finalment, volem assenyalar que aquesta demanda que formulem a la Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost obeeix a una situació social. Des de fa un temps 
existeix una creixent consciència social de que la societat no està portada per les 
persones que governen (escollides democràticament per diferents instàncies del teixit 
social), sinó per les que manen (a les que no ha escollit ningú però que controlen els 
mecanismes del poder econòmic); aquesta consciència s’hi troba a l’arrel d’un creixent 
allunyament de la societat de la vida política i d’una creixent desligitimació de les 
institucions polítiques.  
 
Creiem que el que Catalunya porti a terme un debat nuclear dirigit pels grups de 
pressió, o dirigit per les persones que representen la voluntat popular, és una més de 
les proves de que aquesta consciència es demostri progressivament falsa o encertada. 
 
Gràcies per la vostra atenció. 


