
on les nuclears rebin un 
inequívoc suport estatal 
o on els governs facilitin 
les inversions privades. 
D’aquí al 2040, el creixe
ment de la generació nu
clear es concentrarà a la 
Xina (el 45% del total), 
mentre que l’Índia, Co
rea i Rússia sumaran el 
30% més. Les previsions 
apunten que la genera
ció nuclear augmenta
rà el 16% als EUA i es re
activarà al Japó (encara 
que no fins al nivell pre
vi a l’accident de Fuku
shima), mentre que cau
rà el 10% a la UE. Les pre
visions són que dels 434 
reactors operatius a fi
nals del 2013, gairebé 
200 hauran sigut clau
surats el 2040, la major 
part a Europa (on el rep
te de compensar la pèr
dua de generació serà 
urgent), els EUA, Rússia 
i el Japó. 

Molt abans que les centrals 
operatives esgotin el termini de les 
seves llicències, les empreses elèc
triques hauran d’elegir entre pror
rogar la seva vida útil o desenvolu
par capacitats alternatives. Per fa
cilitar aquest procés, els governs 
han de ser transparents sobre el te
ma de la prolongació de llicències i, 
en el cas del tancament de plantes, 
explicar amb prou antelació i de 
forma detallada els passos a seguir. 
L’AIE xifra en més de 100.000 mili
ons de dòlars el cost de desmante
llament de les nuclears que es tan
caran d’aquí al 2040, i insta regu
ladors i empreses a garantir fons 

S’ha de parlar sobre l’energia nuclear
La generació atòmica seguirà sent un element clau fins i tot als països que volen eliminar-la 

E
l 2013, prop del 20% de 
l’electricitat produïda a 
Espanya i una mica menys 
del 54% de la de Catalunya 
va provenir de centrals 

nuclears. Així que s’ha d’informar i 
parlar sobre el tema, encara que pu
gui resultar antipàtic i política
ment inconvenient. I per ferho po
dem començar per recordar les 
principals conclusions presenta
des per l’Agència Internacional de 
l’Energia (AIE) en el seu World Ener
gy Outlook 2014, que inclou tres ca
pítols sobre les perspectives globals 
de l’energia nuclear. Com veuran, 
aquesta seguirà constituint un ele
ment clau en les estratègies energè
tiques de molts països, fins i tot en 
aquells que s’han compromès a eli
minarla i que han de trobar soluci
ons alternatives.
 L’estudi citat preveu que la ca
pacitat nuclear mundial augmen
ti gairebé el 60%, des de 392 GW el 
2013, fins a més de 620 GW el 2040. 
No obstant, en aquest període, la se
va participació en la generació glo
bal d’electricitat tan sols augmen
tarà en un punt, i arribarà al 12%. 
Aquest patró de creixement reflec
teix les dificultats existents per a la 
construcció de noves plantes en els 
mercats elèctrics competitius, ai
xí com altres, d’índole econòmica, 
tècnica i política, que l’energia nu
clear ha de superar. Segons l’AIE, el 
creixement d’aquesta font es con
centrarà en mercats amb preus de 
l’electricitat regulats i en els països 

necessaris per cobrir aquestes des
peses.
 Com a colofó a la seva anàlisi, 
l’AIE destaca que el combustible 
nuclear utilitzat es duplicarà entre 
el 2012 i el 2040, sense que fins ara 
cap país hagi inaugurat una instal
lació d’emmagatzematge perma
nent per aïllar el rebuig més du
rador i d’alta activitat generat als 
reactors. L’AIE insta els països que 
han generat residus radioactius 
que es comprometin a buscar solu
cions per al seu emmagatzematge 
permanent.
 L’agència creu que, malgrat els 
seus inconvenients, l’energia nu
clear també presenta avantatges 

que expliquen el compromís d’al
guns països per mantenirla com 
una opció de futur. Per un costat, 
les centrals nuclears poden con
tribuir a la fiabilitat del sistema 
elèctric, augmentant la diversitat 
de tecnologies de generació. Per 
l’altre, la nuclear pot ajudar els 
països importadors a reduir la se
va dependència externa i limitar 
la seva exposició a les variacions 
de preu d’altres combustibles. 
Així mateix, l’energia nuclear és 
una de les poques opcions per re
duir les emissions de CO2 mentre 
es progressa en eficiència i es des
pleguen les renovables. En aques
ta línia, l’AIE recorda que des del 
1971 l’energia nuclear ha evitat 
l’emissió d’unes 56 gigatones de 
CO2, xifra que gairebé equival a 
dos anys de les actuals emissions 
globals. 

Per a l’agència internacio
nal, resulta peremptori donar sa
tisfacció a les preocupacions soci
als generades al voltant de l’ener
gia nuclear, perquè l’experiència 
demostra fins a quin punt l’opi
nió pública sobre aquesta font 
pot canviar de la nit al dia i com 
aquesta opinió exerceix un paper 
determinant per al seu futur. La 
preocupació al voltant de la segu
retat juga un paper dominant en 
la percepció pública, sobretot pel 
que fa a possibles accidents en els 
reactors, la gestió dels residus ra
dioactius i la proliferació d’armes 
nuclears. La confiança en la capa
citació tècnica de les empreses i 
en la independència dels supervi
sors són dos pilars bàsics per a la 
seva acceptació social. H
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L’acceptació social de les centrals 
es basa en la seva capacitat
tècnica i en els supervisors
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El debat sobre les estratègies energètiques

M
iguel Hernández va 
rendir en un poema 
de Vientos del pueblo 
(19361937) home
natge als brigadistes 

internacionals que van morir a Es
panya lluitant per la república i con
tra el feixisme. «Las patrias te llama-
ron con todas sus banderas», diu el poe
ta en el cant a aquells joves que van 
arribar des de molt lluny per batre’s 
en una contesa que sentien com a 
pròpia, tot i que tenia lloc en un pa
ís remot i endarrerit. Eren volunta
ris exaltats pel convuls ambient po
lític i cultural dels anys 30, la dèca
da dels totalitarismes. La història i 
la llegenda han fixat en l’imaginari 
col·lectiu un retrat d’aquells comba
tents. Eren idealistes, aventurers, 
romàntics, valents. «Hombres que con-

secessionistes prorussos contra 
l’Exèrcit de Kíev convida a refle
xionar sobre els motius profunds 
que van empènyer aquests joves a 
anarse’n a combatre en un conflic
te llunyà i de molt complexa anà
lisi ideològica. ¿Pot sentir un espa
nyol d’avui la mateixa pulsió que 
van sentir el 1936 joves comunis
tes britànics, francesos o nordame
ricans quan es va produir l’aixeca
ment de Franco?

La causa comunista

Més enllà de l’espinós conflicte ju
rídic que planteja el cas d’aquests 
vuit voluntaris (s’enfronten a càr
recs per tinença d’armes i explosius, 
actes que atempten contra els inte
ressos d’Espanya a l’exterior i pos

sible participació en assassinats i 
actes terroristes), crida l’atenció 
que ells mateixos s’equiparen als 
brigadistes de la guerra civil. Di
uen lluitar per la causa comunista 
i contra la repressió feixista que a 
la regió de Donetsk exerceix el Go
vern ucraïnès. 
 La història es va aturar per a ells 
fa vuit dècades. Les matances de 
Stalin, el mur de Berlín, l’enfonsa
ment de l’URSS, els excessos anti
democràtics de Putin sembla que 
no fan forat en aquests comba
tents –alguns d’ells, exmilitars es
panyols– que s’han exhibit a inter
net com a alegres revolucionaris 
cridats per les pàtries amb totes les 
seves banderes.

‘Las patrias
te llamaron
con todas
sus banderas’
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tienen un alma sin fronteras», en les in
flamades paraules d’Hernández.
 La notícia de la detenció, diven
dres, de vuit espanyols que van vi
atjar a Ucraïna per lluitar amb els 

La clau
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ajuntaments
amb parets 
de vidre
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H
i va haver una època 
en què els alcaldes i 
candidats encarrega
ven al seu cap de prem
sa que els obrís perfils 

en totes les xarxes socials per sem
blar més moderns i pròxims. En 
moltes ocasions, aquelles pàgines 
quedaven abandonades a la xarxa 
la mateixa nit electoral fins als prò
xims comicis. En el millor dels ca
sos no s’abandonarien, les mantin
dria actualitzades el cap de premsa 
fent la sensació que el polític era 
actiu a les xarxes socials. La propa
ganda maquillava la perversió del 
que hem denominat la política 2.0, 
intent de canviar la manera d’en
carregarse de l’esfera pública grà
cies a internet.
 Avui la nova moda és la trans
parència. L’esnobisme municipal 
passa pels rànquings de Transpa
rència Internacional, de tal ma
nera que s’han produït casos deli
rants com el de l’Ajuntament de 
Sabadell, que estava en el cim de 

la transparència mentre el seu al
calde era carn d’escàndol i, últi
mament, de jutjat. Ara que s’acos
ten les eleccions municipals, pre
pareuvos perquè alguns alcaldes 
treguin pit gràcies a aquests ràn
quings que han aconseguit escalar 
a base de complir requisits tècnics 
i instruccions d’empreses genero
sament pagades.
 Una cosa és el maquillatge i una 
altra la voluntat política. Perver
sió o sinceritat. Estaria bé que des
prés de les municipals del 24 de 
maig se superés l’esnobisme de la 
transparència i les webs munici
pals xules i es fes un salt real cap a 
l’apertura de la institució, l’incre
ment de participació ciutadana i 
la deliberació col·lectiva en l’era 
de la societat en xarxa. Tant de bo 
les urnes servissin per posar les ba
ses d’ajuntaments amb parets de 
vidre i moltes portes d’entrada i 
sortida. Que es vegi tot i que corri 
l’aire. Així s’allunya la corrupció i 
s’atrau el ciutadà. H

L’esnobisme és la 
transparència, però una 
cosa és el maquillatge i 
una altra la voluntat política

@saulgordillo
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