Tancament nuclear a Espanya: resultat cantat amb lament hipòcrita inclòs.
Va ser el 28 de gener quan es va abordar el punt decisiu: la propietat de les centrals. Després
marejar la perdiu durant vuit llargs mesos (des que el PP va ser desallotjat del poder polític), i
després d'aixecar totes les cortines de fum possibles (des de la transferència d'actius al
"arbitratge" europeu), una reunió dels "tres grans "(Ignacio Sánchez Galán, IBERDROLA;
Francisco Reynés, Naturgy, i José Bogas, ENEL - ENDESA) amb Teresa Ribera, ministra de"
transició ecològica ", va desbloquejar el punt clau: el Ministeri s'obria a modificar" la normativa
perquè les decisions en les agrupacions d'interès econòmic, en què es constitueixen les
centrals nuclears, no hagin de ser adoptades per unanimitat com passa actualment, sinó per
"majories raonables" que es fixarien en una normativa que les empreses negociarien amb el
Ministeri. "( 1)
I al costat de la lletra, la música: "Govern i elèctriques plantegen tancament escalonat de
nuclears, però mai abans de 2025 ni més tard de 2036." (2) Un tancament pactat ia la carta,
central per central, de fet, reactor per reactor, ja que només cal comprovar com està la
propietat: Almaraz 1 i 2 estan iguals (IBERDROLA, 53%; ENEL-ENDESA, 36%; Naturgy,
11%); Ascó1, ENEL-ENDESA, 100%; Ascó2, ENEL-ENDESA, 85%, IBERDROLA, 15%;
Cofrents, IBERDROLA, 100%; Trillo, IBERDROLA, 48%, Naturgy, 34,5%, EDP, 15,5%,
Nuclenor, 2%; finalment Vandellòs 2, ENEL-ENDESA, el 72%, IBERDROLA, 28%. És a dir,
excepte a Ascó 1 i Cofrents, en què una sola empresa pot decidir què vol fer sense comptar
amb n inguna altra, a la resta es tracta d'arribar a acords per fixar compensacions, beneficis i,
sobretot, negociar la part que tocarà pagar a l'Empresa Nacional del Residus (ENRESA), entitat
pública als quals totes les elèctriques estan desitjant endossar els majors costos possibles.
A partir del 28 de gener, la tranquil·litat de les elèctriques va passar de palpable a manifesta;
com a exemple només cal considerar que la reunió empresarial per decidir la línia a seguir en el
cas d'Almaraz: va ser desconvocada sense p roblema s el dia anterior a la seva celebració,
enmig de la discreció i el silenci tan apreciat pels que manen; i és que tots (els que manen, els
que governen, i els que aspiren a governar) saben que estem en una nova etapa.
Des del moment en què es va produir el xoc entre ENEL-ENDESA i IBERDROLA que va bloquejar
la reivindicació genèrica de 60 anys de funcionament nuclear (les inversions internacionals
manen en el cas de la segona), el resultat estava cantat vista la situació dels últims 3 anys:
volubilitat programàtica del PSOE (àmpliament demostrada des de 2006 amb Garoña i
confirmada des que la ministra Ribera va ascendir al càrrec), absència de moviment social de
resistència, silenci mediàtic sobre tots els aspectes conflictius de l'energia nuclear des de 2011
(contaminació radioactiva "normal ", vinculacions amb l'armament, impactes sobre la salut,
etc..)," normalització "de la catàstrofe en curs de Fukushima, actitud passiva i resignada de les
organitzacions ecologistes que haurien de ser les que lideressin la resistència a les nuclears,
etc.
Aquest resultat cantat fa encara més hipòcrites les declaracions públiques dels "antinuclears
oficials", el polític "ecologista" oficial de la "nova política", i la suposada ONG de referència;
perquè l'altra ONG global ni s'ha molestat a pronunciar-se fins al moment en què s'escriu
aquest article (3). Llegir el declarat en premsa per aquests "moviments socials" faria riure si no
donés pena, què dir davant d'aquest lament per la incapacitat del PSOE de "complir la seva
promesa de tancament de nuclears"? Qui podia imaginar vistos els precedents? I no diguem ja
la reiteració del "rebuig al calendari de tancament publicat" ¿No hi havia ni una data de
referència ?. Pena profunda generen aquesta desconsideració i ingratitud cap a unes entitats
tan considerades amb els que governen.
Perquè, lògicament, per als "antinuclears oficials" el tancament de les centrals nuclears no té
cap relació amb l'absència, o presència, de mobilització social generalitzada; a veure, que es

tractava tan sols de recordar al partit en el govern que havia de "complir el seu programa", i ja
està; res de molestar els que governen (que gestionen, a més, un volum important de
subvencions per a publicar documents que mantinguin el "discurs ecologista") amb reflexions
inconvenients, c o mo que sense pressió social mai hi haurà un partit polític que apliqui el seu
programa, doncs els que manen ja s'ocupen d'imposar (suaument o de males maneres) els
seus interessos als que governen, o aspiren a governar, en cas de conflicte (4). Pregunta: Hi
havia algun plantejament des dels "antinuclears oficials" per abordar el conflicte del calendari
de tancament dels set reactors més enllà de repetir l'infantil "Primer Almaraz i després les
altres"? No Tenen alguna responsabilitat aquestes organitzacions "representatives" de la
"societat civil" en aquesta manca de plantejament? Què va ...
Per tant tranquil·litat, molta tranquil·litat, i resignació, molta resignació, i un bon somriure
còmplice davant el lament hipòcrita d'aquests "antinuclears oficials" perquè, al capdavall, Hi ha
algú que pugui fer alguna cosa més? Sí. Ara tots. Tots podem creuar els dits perquè no es
produeixi aquest accident que desemboca en catàstrofe irreversible (i que es controla
informativament en qüestió de mesos, segons demostra Fukushima), o perquè una partícula
radioactiva no ens afecti i ens faci engrossir aquestes sinistres estadístiques que mai tenen una
relació probabilista significativa amb les nuclears.
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