
DECLARACIÓ	  DELS	  PIONERS	  ANTINUCLEARS	  A	  L´OPINIÓ	  PÚBLICA	  
	  
Reunits	  a	  Barcelona	  durant	  la	  XXVII	  Conferència	  Catalana	  per	  un	  
futur	  sense	  nuclears	  i	  energèticament	  sostenible	  el	  26	  d´abril	  de	  
2013	  a	  l´Auditori	  de	  la	  Fundació	  Catalunya-‐	  La	  Pedrera,	  pioners	  
antinuclears	  de	  Catalunya,	  Euskadi,	  Nafarroa,	  Extremadura	  i	  
Múrcia,	  subscrivim	  aquesta	  declaració	  dirigida	  a	  l´opinió	  pública:	  
	  
1.-‐	  Exigim	  al	  Parlament	  espanyol	  i	  als	  parlaments	  autonòmics	  un	  
debat	  democràtic	  sobre	  el	  tancament	  de	  les	  centrals	  nuclears	  i	  
sobre	  el	  trànsit	  cap	  a	  un	  model	  energètic	  basat	  en	  les	  energies	  
renovables,	  avui	  clarament	  possible.	  
	  
2.-‐	  Reclamem	  al	  Govern	  de	  la	  Generalitat	  el	  tancament	  de	  les	  
centrals	  de	  Vandellòs	  i	  Ascó	  pel	  greu	  risc	  que	  comporta	  el	  seu	  
funcionament	  i	  l´estratègia	  d´allargar	  la	  seva	  vida	  útil	  a	  més	  de	  
40	  anys	  ,	  sotmeten	  a	  Catalunya	  i	  a	  tota	  la	  conca	  de	  l´Ebre	  a	  un	  
perill	  immens	  de	  contaminació	  radioactiva	  de	  l´aigua,	  la	  terra	  i	  
l´atmosfera	  de	  les	  generacions	  actuals	  i	  futures.	  
	  
3.-‐	  Exigim	  que	  s´aturi	  d´immediat	  la	  moratòria	  de	  les	  primes	  a	  les	  
energies	  renovables	  i	  que	  s´iniciï	  una	  política	  a	  favor	  de	  
l´economia	  ecològica	  i	  d´un	  abastiment	  elèctric	  basat	  en	  les	  
energies	  renovables	  que	  faciliti	  l´autoconsum	  i	  un	  ús	  eficient	  de	  
l´energia.	  
	  
4.-‐	  Reclamem	  als	  mitjans	  de	  comunicació	  que	  trenquin	  el	  
monopoli	  informatiu	  a	  favor	  del	  "lobby	  elèctric"	  i	  ajudin	  amb	  una	  
informació	  veraç	  al	  desplegament	  de	  les	  societats	  cooperatives	  i	  
comercialitzadores	  de	  l´energia	  verda.	  
	  
5.-‐	  Donem	  suport	  al	  procés	  democràtic	  de	  consulta	  referendària	  
del	  poble	  català	  per	  decidir	  el	  seu	  futur	  i	  animem	  als	  catalans	  a	  
reclamar	  i	  autoexigir-‐se	  un	  país	  desnuclearitzat,	  desmilitaritzat	  i	  
a	  favor	  de	  les	  energies	  del	  sol.	  



Barcelona,	  26	  d´abril	  de	  2013	  
	  
Mario	  Gaviria	  (Nafarroa)	  
Pedro	  Costa	  Morata	  (Múrcia)	  
Juan	  Serna	  (Extremadura)	  
José	  Allende	  (Euskadi)	  
Joan	  Rebull	  (Catalunya)	  
Pep	  Puig	  (Catalunya)	  
Joaquim	  Corominas(Catalunya)	  
Xavier	  Garcia	  (Catalunya)	  
Jaume	  Morrón	  (Catalunya)	  
Santiago	  Vilanova	  (Catalunya)	  


