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Impacte de Tenergia nuclear en Tentorn 
R. Battestini, J.M. Aragón, J. Armengol, A. Biete, M. Broggi, C. García, F.X. Moreno i F. Navarro 

El progrés científic segueix sovint uns camins que no 
están exempts de risc i veiem com moltes novetats 
tecnológiques, inicialment acoUides amb entusiasme, es 
converteixen en armes de dos talls, representant albora 
un benefici i un risc: aquest és el cas de l'energia nu
clear. 
En formular la seva equivalencia E = M • c^ Einstein 
ens dona a conéixer una formidable reserva energética, 
pero una serie de circumstáncies alienes ais propis 
investigadors van convertir aquesta font d'energia en 
un terrible mitjá de mort i destrucció. Hirosima i Naga-
saki serán per sempre mes el testimoni del "pecat 
original" de l'energia nuclear i seguirán gravant el 
nostre judici, encara que sigui de manera inconscient. 
La utilització pacífica de l'átom ja no és un somni; 
tanmateix Harrisburg i Txernóbil han fet que la realitat 
es convertís en un malson i amplíes els interrogants 
que l'energia nuclear planteja a tots els éssers cons-
cients. 
L'Académia de Ciéncies Mediques de Catalunya i de Ba-
lears no podia restar al marge d'una problemática que 
ens afecta a tots i a la qual podem aportar el testimoni 
d'una classe, els professionals de la Salut, que té un pes 
específic important, com han demostrat Bernard Lown 
i Evgueni Chazov, els dos presidents de la IPPNW, 
l'Associació de Metges per a la Prevenció de la Guerra 
Nuclear, guardonada amb el premi Nobel de la Pau. 
Metges, biólegs i técnics en protecció civil tenim el 
dret i el deure d'opinar públicament per orientar la 
nostra societat. 
Cal evitar els horrors de la guerra nuclear tot intentant 
aprontar els beneficis d'una font d'energia que no está 
exempta de perills: aquest és el plantejament del pro
blema que cal resoldre per donar un punt de referencia 
objectiu i desapassionat. 
Com deia Albert Einstein, "cal canviar la manera de 
pensar de l'home" si volem evitar la guerra nuclear. La 
vella norma si vis pacem para bellum ha quedat redui-
da a una fal-lácia ridículament trágica, ja que la guerra 
nuclear comportaría la destrucció del planeta; per tant, 
i'únic antídot contra les armes atómiques és treballar 
seriosament per a la seva anul-lació. De fet, no hi ha cap 
principi étic que justifiqui l'anihilació i no és honest 
destinar diners a la destrucció. Les actuáis existéncies 
d'armes nuclears representen cinc vegades mes de les 
que serien suficients per esborrar la vida de la Terra: la 
seva presencia és un sarcasme i un perill. Sempre s'han 
emprat les armes existents, sempre pot haver-hi 
errors; unes cinc mil persones teñen accés ais "dispara-

Correspondencia: R. Battestini i Pons. 
Via Augusta, 163. 2n. 08021 Barcelona. 

knn Med (Barc) 1990; 76:263-265. 

dors" de les armes nuclears, cada any unes dues-centes 
s'han de separar d'aquest servei perqué presenten psi-
copaties diverses, tal volta derivades de l'extraordiná-
ria tensió a la qual es veuen sotmeses: negar la possibi-
litat d'un error huma és, ara com ara, una irresponsa-
bilitat culpable d'un crim de "lesa humanitat". 
Els professionals de la salut hem d'influir directament 
sobre els polítics responsables de la defensa deis éssers 
humans, o bé sobre els ciutadans que, amb el seu vot, 
també teñen el poder i el deure de decidir sobre el 
nostre futur. 
És interessant de recordar que una explosió nuclear 
provoca una gran ona expansiva, seguida d'una "bola de 
foc" i una columna de calor: els efectes immediats son 
deguts al xoc directe, ais incendis i a un posterior 
buraca; lógicament queden afectats tots els servéis, 
particularment els assistencials, en una área bastant 
amplia. Els efectes de la radiació son un xic mes tar-
dans; tanmateix apareixen abans de teñir cap possibili-
tat local de recuperado i arriben al seu máxim dins les 
primeres setmanes; a continuació venen les epidémies, 
inicialment secundarles al caos local, després degudes a 
la progressiva minva en els mecanismes d'immunitat 
deis supervivents, i es presenten al cap d'uns mesos. 
En cas d'explosions múltiples, arran d'una generalitza-
ció del conflicte gairebé segura, hi hauria un immens 
niivol de pols i fums que reduiria la incidencia de la 
radiació solar; la famosa explosió del volca Krakatoa va 
generar un núvol suficient per fer minvar en un grau la 
temperatura del planeta: aquest descens va retardar les 
coUites i va frustrar les de latituds elevades, com fou el 
cas del Canadá i de Sibéria. La "gran n i t " , amb la seva 
redúcelo de la fotosíntesi, limitaría considerablement la 
prodúcelo d'aliments. "Els supervivents envejarien els 
morts" ja que el nostre planeta quedaría prácticament 
inhabitable. 
La guerra nuclear és un cas límit, que cal evitar a tot 
preu; pero també hi ha una serie d'utilitzacions de 
l'energia nuclear que teñen la possibihtat d'afectar el 
nostre entorn o la nostra salut. 
La utilització de l'energia nuclear requereix un material 
radioactiu que cal extreure en mines sovint a cel obert, 
purificar en grans íntaMacions, aprontar a les centráis, 
i , fínalment, s'ha de procedir a la seva eliminació, quan 
ha perdut les seves propietats: és tot un conjunt d'acti-
vitats que trenca la continuítat ecológica deis Uocs 
d'ubícació de les mines, reactors, centráis i "cementiris 
nuclears". El problema mes inquíetant ve donat per les 
deixalles radioactives, especialment ais cementiris nu
clears, pero també al peu de la mina i prop a reactors i 
centráis, penetren ais cicles bio-geo-químics deis eco-
sistemes i interfereixen, en grau variable, el seu funcio-
nament normal. 
Com és sabut, el risc ecológic principal es deu a la 
propia radioactivitat. Hi influeix la "vida mitjana" del 
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propi material, particularment si es tracta d'un residu 
sólid, que persisteix no dissolt en el lloc on es concen
tra, un pou artificial o un fons marí; també hi intervé la 
seva "residencia mitjana", que pot ésser molt curta per 
a un residu soluble introduít en corrents marins varia
bles. 
No s'ha valorat amb precisió suficient el cost de la 
distorsió ambiental sobre el paisatge, la flora o la fauna, 
deguda a la presencia d'una mina a cel obert o d'un 
immens edifici que allotja reactors destinats a la pro
dúcelo o reciclatge del "combustible" o bé a la prodúc
elo d'energia útil. 
Les millors centráis teñen un rendiment inferior al 
33 %, un límit que ens determinen les inexorables Ueis 
de la termodinámica, i per tant mes d'un 66 % de 
l'energia emprada s'elimina en forma de calor. L'at-
mosfera i la hidrosfera poden eliminar aquest excés 
calorie per simple dilució, pero sempre al preu d'una 
notable transformado en el mieroelima proper ais reac
tors, que deixa afeetades de manera persistent les 
condicions físiques del biotop i altera la biocenosi habi
tual a l'ecosistema anterior a la presencia del reactor. 
Les instal-lacions nuclears teñen una vida limitada; en 
arribar la seva jubilado en la primera década del segle 
vinent, no podran ésser desmuntades, s'hauran de tapo
nar amb ciment i quedaran com a enormes volums 
totalment inútils. 
Les centráis nuclears, molt criticades, no representen 
un greu risc, malgrat la possibihtat d'accidents com els 
de Harrisburg o de Txernóbil; del primer sabem que es 
va tractar d'un error huma i que, en el moment de 
l'accident, no hi havia cap técnic superior a la central; 
del segon, no se n'han revelat les causes. 
Hi ha un excessiu hermetisme, per part deis responsa
bles de les centráis nuclears, que tal volta sigui degut al 
temor de l'espionatge industrial i tecnológic o al possi-
ble terrorisme. Les poblacions properes a mines, instal-
lacions o al pas del ja famós "tren nuclear" se senten 
desprotegides: hi ha recel en lloc de diáleg. Aquesta 
situado té múltiples responsables, generalment mes 
Uigats a l'Administració política que no pas a les empre-
ses implicades. La propia poblado, teóricament amena
zada, mostra un desinterés desesperant quan es fan 
xerrades-coMoqui que aporten informació sobre técni-
ques de protecció civil o d'educació sanitaria. 
Es un fet que les centráis nuclears compleixen unes 
mesures generáis de seguretat mes estrictes que no 
pas la resta d'indústries; ja abans de la seva instal-lació 
es fa un estudi del terreny avaluant riscs de moviments 
sísmics i variacions meteorológiques importants. Es 
planifiquen les mesures de radioprotecció, tant per al 
personal com per a les poblacions veínes, abans d'ini-
ciar la construcció, i aquesta es realitza seguint les 
normes mes estrictes. A Vandellós I no hi ha hagut cap 
accident o incident imputable a la radioactivitat i el 
nombre d'accident "convencionals" ha estat discreta-
ment inferior a la mitjana general: pot haver-hi acci-
dents no radiológics pero relacionats directament amb 
el reactor, deguts a la psicina, que conté un líquid 
cáustic i protegeix el nucli, i al gas carbónic dedicat a la 
refrigerado d'aquest. 
Resulta difícil de valorar quin és el risc real que repre
senta una central nuclear per a les poblacions veínes. 
La d'Ascó, concretament, és massa reduída per arribar 

a conclusions fiables. Cal teñir present la possibilitat 
d'accidents hmitats, que sois requereixin mesures d'aí-
Uament i descontaminació, o de catástrofes que obliguin 
a una rápida evacuado. 
La protecció civil antinuclear es va iniciar per fer front 
al perill d'una guerra nuclear i fins al 1983 no va 
incorporar el concepte del risc existent a causa de les 
centráis atómiques. Actualment, de la medició rutinaria 
de la radioactivitat ambiental en té carree la Guardia 
Civil, i el Ministeri de l'Interior té uns plans d'alerta 
radioactiva, en cas de guerra o d'accident, que pre-
veuen una actuació interna de cara a la central i una 
d'externa per a la poblado afectada, i ambdues actua-
cions anirien coordinades per una interfase. Cal preveu-
re les necessitats de descontaminació, l'aprovisíona-
ment d'aigua i ahments segurs, l'estabuladó vigilada o 
el sacrifici deis animáis supervivents i , sobretot, les 
accions destinades a aconseguir una eficac evacuació de 
les árees afeetades, vies, vehicles i llocs de destinació. Les 
persones irradiades presenten un risc de cáncer de 
tiroide, que es pot prevenir administrant 130 mg/día 
de iode, un fármae contraindicat en cas de gestado, 
ulcus, hiper o hipotiroidisme. 
No está ben espeeificat qui s'haurá d'encarregar deis 
grans irradiats, que fins ara no han existit; tanmateix, 
cal recordar que els millors especialistes son els encar-
regats d'administrar altes radiacions com a terapéutica 
preventiva del rebuig en els empelts d'órgans, pero els 
organismes actuáis ni tan sois mencionen la seva exis
tencia. 
No hi ha plans concrets de cara a les 53 poblacions 
travessades, i amenacades, per les 15 tones de residus 
radioactius que cada mes transporta el "tren nuclear", 
un mitjá de transport que s'hauria de suprimir, ja que 
Tevacuació deis residus cap al sud de Franca es pot fer 
per vía marítima amb molta mes seguretat. 
Hi ha un seguit important de possibles contaminacions 
radioactives que no teñen res a veure amb les centráis 
nuclears; la majoria de fonts radioactives ni tan sois es 
consideren com a tais: la radiología solament es consi
dera com a font potencialment perillosa des de fa 5 
anys i les revisions son prácticament nul-les en centres 
privats; en canvi, els grans hospitals preñen mesures 
de radioprotecció molt completes que son supervisades 
per físics. Aquests s'encarreguen deis mesuraments i 
del calibratge deis equips detectors en els servéis de 
radiodiagnóstic, terapia oncológica i medicina nuclear. 
Ara per ara solament es preveuen revisions mediques 
per al personal de les centráis nuclears i deis servéis de 
radiología i medicina nuclear, amb controls d'entrada i 
d'altres de periódics. Cal avaluar la possible capacitat 
operativa de les funcions hemática (defenses), hepática 
(metabolisme), renal (eliminació) i cutánia (barrera). 
Juntament amb l'estat general, es demana un ECG i un 
EEG quan potser seria mes aconsellable un psicotest, 
que no es fa. El seguiment deis limfócits és un deis 
mitjans mes fiables per avaluar les repercusions de la 
radioactivitat en un organisme. 
Moltes altres activitats industriáis empren, o produei-
xen, focus d'emissions radioactives, com les industries 
de precisió, la microelectrónica, la radiología de les 
soldadures i la combustió de lignits que aUibera residus 
radioactius. Un cas particular, no gens menyspreable 
en algunes árees properes a terrenys primaris, ve do-
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nat per les emissions de radó en terrenys granítics o 
peí ciment obtingut a partir d'aquestes roques. 
Es tracta, en la majoria de casos, d'un "risc accepta-
ble", eufemisme Uigat a la quantia deis beneficis econó-
mics derivats, mes que ais perjudicis reals per a la 
salut. De moment les estadístiques mediques no de-
mostren morbilitat en els grups d'individus que treba-
Uen en industries que presenten risc de radiacions 
ionitzants, pero hi ha una insuficiencia metodológica, 
derivada de l'important biaix que representa la selecció 
previa del personal estudiat. Actualment es té una bona 
experiencia sobre el risc d'irradiacions aillades, fins i 
tot a altes dosis, pero no hi ha hagut cap seguiment 
fiable de les accions derivades de l'exposició a dosis 
baixes continuades. 
La presencia d'una radioactivitat "de base", d'origen 
cósmic, per emanacions de terrenys o a partir de fonts 
no registrades, dificulta la interpretado de dades sobre 
el risc d'irradiacions conegudes i explica la diversitat 
d'opinions sobre les prevalences de carcinomes, hemo-
paties diverses, immunodeficiéncies o malformacions 
en la descendencia. 
Com a professionals de la salut manifestem el nostre 
rebuig total envers la guerra nuclear i les destruccions 
que comportaría, i recomanem ais ciutadans responsa

bles que eliminin tot l'armament nuclerar, únic mitjá 
d'evitar el que seria una "epidemia final". 
Considerem que l'energia nuclear produeix un impacte 
serios en el nostre entorn i pot afectar la nostra salut. 
El risc máxim d'aquest tipus d'energia es deu ais resi
dus que genera: la seva magnitud está en fundó de la 
persistencia i la difusió d'aquest tipus de contaminants. 
Les centráis nuclears, grades a les normes estrictes de 
seguretat, representen un risc mínim per al seu perso
nal i per a les poblacions veines; tanmateix, no podem 
descartar el perill d'un error huma responsable d'acci
dents d'abast imprevisible. 
Hi ha una serie d'activitats industriáis que generen un 
risc de radioactivitat elevat per la seva intensitat i peí 
fet d'ésser totalment ignorat. 
La proliferació d'alguns exámens medies genera una 
exposició innecessária a radiacions electromagnétiques. 
Les autoritats competents han de prendre mesures per 
reduir el risc d'irradiació i preveure actuacions destina
des a garantir la seguretat i la salut de les poblacions 
exposades. 
L'energia nuclear no és ni I'únic ni el pitjor deis perills 
que amenacen el nostre entorn: la poMució produida 
per les industries químiques també és un factor preocu-
pant. 


