
MANIFEST

El 25 aniversari de Txernòbil podia haver passat gairebé desapercebut. Però el que es 
deia que era impossible que passés ha tornat a succeir, una nova catàstrofe nuclear: 
la de Fukushima, al Japó. 

Desprès d'assistir  a  setmanes de desinformació per  part  de l'empresa,  del  govern 
Japonès,  dels  organismes internacionals  i  de  tercers  governs,  comprovem com els 
veritables efectes de l'energia nuclear apareixen de nou. Com va passar a Txernòbil, 
una part  del  Japó quedarà afectada durant desenes,  potser centenars,  d'anys,  i  la 
radiació  s'estendran  més  enllà  de  les  seves  fronteres,  arribant  a  molts  milers  de 
persones. 

Fukushima ha tornat a mostrar l'energia nuclear com el que és: bruta, perillosa, cara 
en  vides  i  en  costos  econòmics.  Fukushima  ha  desemmascarat  la  fal·làcia  de  la 
campanya, desenvolupada durant anys, per canviar la percepció d'aquesta tecnologia 
arreu del mon: A Alemanya, França, Itàlia, Suïssa, la Xina, i el mateix Japó es paralitzen 
projectes de centrals, a tot arreu la societat demana que es facin plans per abandonar 
l'energia nuclear.

I també a Catalunya, i a Espanya. Les velles nuclears que funcionen a l'Estat pateixen, 
de manera continuada, avaries, problemes tècnics i fallides de seguretat. A més, són 
innecessàries,  avui a l'estat espanyol hi  ha potència elèctrica instal·lada més que 
suficient  per  poder  prescindir  de  tot  el  parc  de  generació  nuclear,  i  garantir  el 
subministrament i l'estabilitat del sistema elèctric.

És per això que les persones i entitats que donem suport a aquest Manifest, 

RECLAMEM al govern de l'Estat:

Primer.-  Que mitjançant  un procés de debat  social  i  polític  aprovi  un calendari  de 
tancament urgent de les centrals nuclears que encara funcionen.

Segon.- Que no concedeixi la renovació de permís d'explotació de la central 'Ascó, que 
caduca l'1 d'octubre d'enguany.

Tercer.-  Que  abandoni  definitivament  el  procés  d'ubicació  del  Magatzem Temporal 
Centralitzat de residus radioactius.

Quart.- Que, un cop aprovat el calendari de tancament, obri un procés de participació 
pública  per  tal  de  decidir  com abordar  la  gestió  dels  residus  radioactius  que  les 
centrals nuclears de l'Estat han deixat al llarg dels seus anys de funcionament. 



Cinquè.- Que elabori una estratègia per a una transició energètica accelerada envers 
un  sistema  elèctric  fonamentat  en  l'estalvi,  l'eficiència  i  tecnologies  de  generació 
basades al  100% en fonts renovables. Un sistema que en contempli  tant un marc 
estable, com les infraestructures necessàries, i les fórmules de participació de tota la 
societat.

RECLAMEM als partits polítics amb representació al Parlament de Catalunya:

− Que, tal com es va fer en el cas de la Resolució 632/VIII relativa a la ubicació del 
MTC a Ascó, aprovin una Resolució, adreçada al govern de l'Estat, seguint la 
línia  exposada  en  aquest  Manifest:  calendari  de  tancament  urgent  de  les 
centrals  nuclears,  denegació  del  permís  d'explotació  d'Ascó,  procés  de 
participació  social  sobre  el  tema  dels  residus  radioactius,  i  estratègia  de 
transició  energètica  fonamentat  en  l'estalvi,  l'eficiència  i  un  sistema  de 
generació basat en fonts 100% renovables.

− Que  presentin  una  proposta  de  Resolució  en  la  mateixa  línia  en  les  Corts 
Generals, a través dels seus representants parlamentaris.

RECLAMEM al Govern de la Generalitat:

− Que en el marc de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat, establerta entre 
l'actual Govern i el Govern de l'Estat, traslladi al Govern Central el contingut 
de la resolució del Parlament, i acordi els mecanismes adients per portar-la a 
terme.

I RECLAMEM a ENDESA-ENEL, IBERDROLA i GAS NATURAL-FENOSA, empreses 
elèctriques propietàries de les centrals nuclears:

− Que  preguin  en  consideració  les  múltiples  demostracions  de  com  l'energia 
nuclear constitueix un perill  per a la salut  i  el  benestar de tota la societat,  
incloent-hi, també, la dels seus accionistes.

− - Que prenguin en consideració, també, la realitat d'uns sistemes de generació 
basats en fonts energètiques renovables, que són tecnològica i econòmicament 
madures,  quan hagin de decidir  sobre les seves inversions,  i  que col·laborin 
activament amb els poders públics en la posta a punt d'un sistema energètic 
que no suposi una amenaça per a les generacions futures.

Finalment,  animem a la ciutadania a que facin tot allò que estigui al seu abast – 
informar-se i transmetre informació, convocar i participar en accions, actes informatius 
i mobilitzacions, i proveir-se d'electricitat d'origen renovable – per fer pressió a l'Estat, 
la Generalitat, les forces polítiques i les empreses pel tancament urgent de les centrals 
nuclears. 

Tanquem JA les nuclears!!. 

Barcelona a 5 de Juny del 2011.



LLISTAT D'ENTITATS QUE DONEN SUPORT A AQUEST MANIFEST.

- ADENC
- AEREN
- Ali Supay. Associació en Defensa dels Pobles Indígenes
- Alternativa jove Sant Andreu
- Amics de la Terra
- Agrupació per a la recuperació del medi ambient (APMA)
- Alternativa Verda
- Alsol tecnologias solares s.l.
- Arcadia
- Associació Ca la Dona
- Associació Mediambiental GRODEMA
- Associació La Saboga
- Athanor associació
- ATTAC. Acordem
- ATTAC. Catalunya
- ASQUIFYDE (Asociación de Afectados por los Síndromes de Sensbilidad Química Múltiple, 
Fatiga Crónica, Fibromialgia y para la Defensa de la Salud Ambiental)
- Centre d'analisi i Programes Sanitaris (CAPS)
- Centre d'Ecologia i Projectes Alternatius (CEPA-EdC)
- Centre social La Màquia de Girona
- Centre Oxygen·Pranic
- Co.bas sindicat de comissions de base
- Col·lectiu Agudells
- Confederació Catalana d'ONG per la Pau, els Drets Humans i el Desenvolupament
- Confederació General del Treball (CGT) de Catalunya
- Coordinadora Anticementiri Nuclear de Catalunya (CANC)
- Coordinadora per a la Salvaguarda del Montseny
- DEMASAB (Defensa del Medi Ambient de Sant Andreu de la Barca)
- DEPANA, Lliga per a la Defensa del Patrimoni Natural
- Dia de la Terra
- EcoDiari
- ecologia.cat
- ECOSERVEIS
- El Brot, cooperativa de consum de productes de cultiu agroecològic i d'ús casolà SCCL
- Ecologistes en Acció de Catalunya
- Ecologistes en Acció - Comarques gironines
- EN CONSTRUCCIO (Plataforma de Treballadores i Treballadors, Telefonica)
- Entrepobles
- FEDERACIÓ D'ASSOCIACIONS DE VEÏNS I VEÏNES DE BARCELONA -FAVB
- Federació d'Ecologistes de Catalunya (EdC)
- Fira per la Terra - Mercat de la Terra
- Fundació per la Pau
- Fundació TERRA
- Greenpeace
- Grup antinuclear de les comarques gironines
- Grup de Científics i Tècnics per un Futur No Nuclear
- Grup Ecologista del Vendrell-GEVEN
- Grup Ecologista de Llorenç del Penedès
- Grup Ecologista Les Agulles-Ecologistes en Acció
- Grup Ecologista Quercus
- Grup WWF Barcelona
- IAEDEN
- L'Aula de l'Aigua
- Marxa Mundial de les Dones-Catalunya
- ODG - Observatori del Deute en la Globalització
- Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya (OCUC)
- Plataforma NO A LA MAT
- Plataforma No fem el Cim



- REDRAD Xarxa de Vigilancia Radiactiva
- Repsol mata
- Salvem l'Empordà
- SICOM Solidaritat i Comunicació
- Sinapsis cooperativa
- Som Energia, SCCL
- Timbuktu Music Project  (Catalunya)
- Una Sola TERRA
- Xarxa de Consum Solidari
- Xarxa d'intercanvi de coneixements de nou barris
- Xarxa d'Economia Solidària

- Alternativa Joves. Joves d'Esquerra Unida i Alternativa
- Candidatura d'Unitat Popular (CUP)
- Confederació de Els Verds
Coordinadora Unitaria de Els Verds de Catalunya.
- Els Verds - Alternativa Verda
- Els Verds. Esquerra Ecologista
- Els Verds- Opció Verda
- EQUO
- ERC - Esquerra Republicana de Catalunya
- Esquerra Unida i Alternativa
– Iniciativa per Catalunya-Verds (ICV)
- ICV Cambrils
- ICV-EUiA Castelldefels
- Iniciativa Canavera (Alacanar)
- JERC. Joventuts d'Esquerra Republicana de Catalunya
- Joves d'Esquerra Verda - JEV
- Revolta Global - Esquerra Anticapitalista


