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Medi ambient La seguretat de l’energia nuclear

Ascó, les vergonyes
al descobert
MALES PRÀCTIQUES · El CSN ja ha identificat vuit anomalies en
l’actuació dels gestors de la central DESCONFIANÇA · El crèdit
de la nuclear entre els veïns ha minvat a causa dels últims incidents

Oriol Margalef
ASCÓ

L’Associació Nuclear
Ascó Vandellòs
(ANAV), la societat
amb què Iberdrola i
Endesa gestionen les

centrals nuclears catalanes, és una
empresa amb “un gran sentit de la
responsabilitat”, i el seu personal
està “explícitament compromès
amb els alts nivells de qualitat i se-
guretat que la societat li exigeix”,
segons informa la pàgina web. Uns
elevats nivells d’autoexigència que
només han quedat en una declara-
ció de bones intencions, a la vista de
l’escàndol per la fuita de partícules
radioactives que s’ha produït a la
central i del reguitzell d’irregulari-
tats en la gestió de l’incident que ha
denunciat el Consell de Seguretat
Nuclear. A la central d’Ascó li costa-
rà recuperar la confiança de l’en-
torn, un dels tresors més anhelats
per la sempre qüestionada indús-
tria nuclear estatal.

Mala praxi, desídia, deixadesa, no
són qualificatius dels quals es pu-
guin sentir orgullosos els responsa-
bles d’Ascó I (1983). Menys encara
si aspiren a la renovació de la llicèn-
cia i si vénen del CSN, l’organisme
públic que vetlla pel correcte funcio-
nament d’aquestes instal·lacions.
De fet, els treballadors que van des-
encadenar la contaminació no teni-
en experiència; un cop produïda la
fuita, els responsables de la central
van manipular els mesuradors de ra-

dioactivitat perquè deixessin de
donar alarma i van permetre que la
fuita sortís a l’exterior en anular els
filtres de seguretat, i el Consell, que
es va assabentar de l’abast real de
l’accident cinc mesos després, enca-
ra va haver de forçar els responsa-
bles de la central perquè comuni-
quessin oficialment el que havia pas-
sat. “És un cúmul de despropòsits”,
afirma Marià Vila d’Abadal, gerent
de l’Associació de Municipis en
Àrees de Centrals nuclears (AMAC).

La investigació encara ha de de-
terminar el total de contaminació
alliberada, però fins ara els inspec-
tors del Consell ja han detectat fins
a vuit anomalies de gestió, entre
“desviacions, incompliments i
males pràctiques”. Segons el CSN,
l’incident no ha afectat la població
ni el medi ambient, però ja ha sigut
classificat entre els quatre més im-
portants de la història nuclear esta-
tal. A més, la fiscalia ha decidit in-
tervenir en l’assumpte i, un cop hagi
conclòs la instrucció de l’expedient
sancionador que ha obert el Consell,
possiblement el ministeri d’Indús-
tria imposarà una multa milionària
a les elèctriques.

Un fet inèdit en la història com és
la troballa de partícules radioacti-
ves a l’àrea exterior d’una central
espanyola, segons fonts del CSN té
com a desencadenant “la falta de
cultura de seguretat” dels responsa-
bles d’Ascó. El retret no és nou. És el
mateix que ja va dirigir el CSN a
ANAV davant del controvertit episo-
di de corrosió detectat l’any 2005 a

Vandellòs 2, i que, com ha passat
aquesta vegada, va suposar la desti-
tució fulminant de diversos alts càr-
recs, inclòs el director de la central.
Llavors el CSN també va rebre mol-
tes crítiques, un fet que en aquesta
ocasió ha pogut evitar.

El portaveu d’Ascó, Eugeni Vives,
nega que la planta “hagi tingut vo-
luntat d’amagar informació en cap
moment”. “La transparència és un
valor estratègic”, explica Vives. Tan-
mateix, subratllen fonts del CSN,
els gestors de la nuclear no van in-
formar dels fets que van comportar
la contaminació als inspectors resi-
dents del Consell fins molt després
de produir-se, quan ja es van trobar
partícules radioactives a l’exterior.
Manuel Rodríguez, subcap de Pro-
tecció Radiològica del Consell, ho
atribueix al fet que la central “no va
valorar adequadament l’abast de la
contaminació que s’havia produït”.

El 26 de novembre passat, durant
uns treballs de manteniment aprofi-
tant la recàrrega del reactor –temps
en què la central no produeix ener-
gia elèctrica–, dos operaris inex-
perts van protagonitzar una “mani-
obra deficient” en què es van escam-
par 50 litres de “llots molt
contaminats” (procedents
del fons de les pisci-
nes de combus-

tible) sobre una reixeta de ventila-
ció situada arran de terra a l’interi-
or de l’edifici.

En aquells moments la contami-
nació va penetrar al sistema de ven-
tilació però sense més conseqüènci-
es, segons el CSN, perquè estava ac-
tivat el sistema d’emergència i les
partícules van quedar retingudes en
filtres d’alta eficiència i de carbó
actiu. El contaminant, però, va dis-
parar l’alarma dels detectors de ra-
diació. Els responsables de la cen-
tral van adonar-se llavors que hi
havia humitat i restes d’òxids con-
taminats a la reixeta, i si bé no van
poder netejar-la del tot, finalment
van blindar-la.

Tanmateix, després d’actuar
sobre la reixeta, l’endemà de produ-
ir-se el vessament els detectors con-
tinuaven advertint de valors anò-
mals de radiació als conductes del
sistema de ventilació. Això ja feia
pensar que s’havia arrossegat aigua
contaminada sistema amunt, no
només a la reixeta. Però així i tot,
segons fonts del CSN, el mateix dia
els gestors de la central van alterar
“de forma injustificada” els moni-
tors de radiació. Es va fer per elimi-
nar l’alarma i, segons la central,
com un procediment regular.

El CSN sosté que els gestors de la
central haurien d’haver seguit nete-
jant la zona i comunicar-ho al Con-
sell, no apujar al doble el llindar
d’alarma dels detectors. Si els mesu-

radors s’haguessin mantingut
al nivell normal,

176,68
MBq és l’activitat
total que, a partir
de les 364 partícu-
les recollides fins
ara, es pot deduir
que Ascó I va eme-
tre a l’atmosfera al
novembre.

2.412
persones han
sigut objecte de
mesuratges de ra-
dioactivitat (477
pertanyents a la
plantilla, 1.074 a
subcontractes i
861 a visites). Les
proves han descar-
tat que hi hagi cap
afectació.

Radioactivat amunt i avall. Les instal·lacions de la deixa-
lleria Hidesa, a la Selva del Camp, on un camió procedent d’Ascó va transportar par-
tícules contaminades. El risc de contaminació va ser ben viu entre alumnes d’esco-
les de Girona que van visitar la central i el CSN es va mobilitzar per analitzar-los i
descartar aquesta possibilitat. On sí que es va trobar contaminació va ser en cinc
partícules a la vora del riu.
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s’hauria mantingut en marxa la
ventilació d’emergència, que hau-
ria retingut les partícules.

Per contra, tres dies després
d’haver-se produït la contamina-
ció, i ara ja amb els mesuradors
adulterats, els responsables de
la nuclear van poder activar el
sistema de ventilació normal
–que té una part comuna amb el
d’emergència i és el que opera a
la central habitualment–.
D’aquesta forma, van deixar
d’actuar els filtres que retenien
la contaminació. I això es va fer
sense comprovar que no queda-
va radioactivitat als conductes.
Segons un informe del CSN,
“van pensar que després de
tres dies funcionant contínua-
ment la ventilació d’emergèn-
cia, tota la contaminació
havia sigut aspirada i estava
retinguda als filtres”.

No era així, i una quantitat
indeterminada de radioactivi-
tat va anar a parar a l’atmos-
fera a través del sistema d’ex-
tracció. Carlos Bravo, res-
ponsable d’energia nuclear
de Greenpeace, acusa els
responsables d’Ascó
d’haver tingut un “com-
portament delictiu”. Se-
gons Bravo, “si haguessin
parat i netejat haurien
tardat setmanes. Van de-
cidir que no endarreriri-
en l’arrencada de la cen-
tral per aquest motiu, i
un cop més van posar
primer els diners que
la seguretat”. Cada
dia que passa sense
produir la central
deixa d’ingressar

600.000 euros.
Entre el 14 i

Reportatge

el 18 de desembre, l’estació que la
Generalitat té a l’exterior de la plan-
ta va detectar contaminació. Era
possiblement la fuita. Però en de-
manar informació, la central va des-
cartar “relació amb cap esdeveni-
ment”, i el govern no hi va donar im-
portància. De fet, continuava sense
donar-hi cap importància mesos
més tard, a preguntes d’aquest
diari, quan fonts oficials van negar
que s’hagués detectat res destaca-
ble. Les famoses partícules no va
aparèixer fins més tard, quan el
vent i la pluja van disseminar-les. I
tot i que se’n van trobar les prime-
res a mitjans de març, no es va co-
municar a l’inspector resident fins
dies més tard, i sense donar-hi im-
portància.

Actualment continua la recerca i
s’espera que segueixin apareixent
partícules a l’exterior de la central.
Dilluns ja s’havien recollit 364 partí-
cules, 24 de les quals fora de l’àrea
més restringida, i cinc més, fins i tot
fora del recinte nuclear, al costat
mateix del riu. A pesar que totes les
restes s’han trobat a prop, un grup

de partícules viatgeres va aparèixer
a més de 70 quilòmetres d’Ascó. Una
ferrovelleria de la Selva del Camp va
detectar contaminació en un conte-
nidor procedent de la central. L’em-
presa està dotada d’uns arcs de me-
suratge per a vehicles que la central
no ha instal·lat fins ara.

Els alcaldes de la zona estan can-
sats de les sorpreses. Fins i tot el
municipi d’Ascó –que gràcies als im-
postos de la nuclear disfruta de ser-
veis poc corrents, com televisió per
cable– està fart de sortir a les notíci-
es. Al poble hi viuen uns 250 emple-
ats de la central, entre ells l’alcalde,
Rafael Vidal, que ha reconegut la
seva “preocupació” pel que està pas-
sant. S’ha promès que millorarà la
comunicació amb els municipis, que
fins ara es feia per fax encara que
fos festiu i els ajuntaments fossin
tancats. I s’espera també que l’any
2009, finalment, el govern central
organitzi un simulacre d’emergèn-
cia amb població, com els que la Ge-
neralitat ja practica fa anys a l’en-
torn de les químiques. ■

Greenpeace acusa els
responsables de la central
d’Ascó d’haver tingut un
comportament delictiu
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