
ELS PARTITS POLÍTICS I L’ENERGIA NUCLEAR 
 
 
El GCTPFNN ha analitzat amb detall les propostes contingudes en els Programes 
dels partits polítics que es presenten a les Eleccions al Parlament de Catalunya 2010, 
especialment pel que fa referència a canvi climàtic, energia, energia nuclear i 
energies renovables (cercant quantes vegades el programa conté aquestes paraules clau) 
i els resultat ha estat el següent (per ordre alfabètic del nom): 
 
 
CiU, Eleccions Nacionals 2010. Programa de govern, projecte de país, 160 pàgines 

- canvi climàtic: 11 vegades 
- energia: 28 vegades 
- energia nuclear: 0 vegades 
- energies renovables: 10 vegades 

 
C’s, Compromiso de C’s con los ciudadanos de Catalunya, Programa electoral 2010, 
31 pàgines 

- canvi climàtic: cap vegada 
- energia: 15 vegades 
- energia nuclear: cap vegada 
- energies renovables: 5 vegades 

 
Esquerra, Programa electoral. Eleccions al Parlament de Catalunya 2010, 236 pàgines 

- canvi climàtic: 6 vegades 
- energia: 18 vegades 
- energia nuclear: 2 vegades 
- energies renovables: 6 vegades 

Les 2 cites sobre energia nuclear són: 
1.- En el capítol  de ‘Medi Ambient’, apartat ‘Diagnosi’ es pot llegir . . . . ‘A hores d’ara, 
ningú dubta ja de la necessitat de plantejar canvis profunds en el sistema productiu i en 
el proveïment energètic, amb alguns fets incontrovertibles: l’escalfament global, el 
consum dels recursos molt per damunt de la capacitat de càrrega del sistema, la 
ineficiència energètica o material, l’apropament de l’anomenat pic petrolier o fins i tot 
l’evidència de la inviabilitat de l’energia nuclear com a substitutiu dels combustibles 
fòssils.’ (pàgina 140) 
2.- En l’apartat ‘Cap una Catalunya 100% renovable’ es pot llegir ‘Treballarem per un 
proveïment energètic tant independent com sigui possible. Un sistema que ha de tendir al 
100% de proveïment per fonts renovables, a la reducció de la intensitat en carboni i a 
l’abandonament de l’energia nuclear.’ (pàgina 147) 
 
ICV-EUA, Esquerra, ecologia i llibertat. Programa Eleccions al Parlament de 
Catalunya 2010, 393 pàgines 

- canvi climàtic: 26 vegades 
- energia: 48 vegades 
- energia nuclear: 1 vegada 



- energies renovables: 17 vegades 
La cita sobre energia nuclear és: 
1.- En l’apartat 116 del programa, titulat ‘Tancament de les centrals nuclears’ es pot 
llegir ‘A escala estatal, ICV-EUiA defensa el Pla pont per l’energia nuclear.’ (pàgina 55) 
 
PP, Programa electoral. Soluciones para la crisis, 132 pàgines 

- canvi climàtic: 26 vegades 
- energia: 1 vegada 
- energia nuclear: 1 vegada 
- energies renovables: cap vegada 

La cita sobre energia nuclear és: 
1.- En el capítol ‘Infraestructuras. Inversiones prioritarias’, apartat ‘Garantizar la 
suficiencia energética’ es pot llegir ‘Contar con la energía nuclear con el objetivo de 
buscar la mejor combinación posible de fuentes energéticas para garantizar el 
suministro presente y futuro para producir electricidad a precios competitivos y reducir 
nuestra dependencia energética con el exterior.’ (pàgina 51) 
 
PSC, Programa electoral per a les Eleccions al Parlament de Catalunya 2010, Una 
Catalunya més forta, una societat més justa, 92 pàgines 

- canvi climàtic: 1 vegada 
- energia: 23 vegades 
- energia nuclear: 1 vegada 
- energies renovables: 5 vegades 

La cita sobre energia nuclear és: 
1.- En l’apartat 2.5.2 titulat ‘Fer una política energètica segura i estratègica’ es pot llegir 
‘L’energia nuclear continuarà en el mig termini sent necessària en el nostre compendi 
energètic.’ (pàgina 41) 
 
Reagrupament, Organitzant el nostre futur lliure. Proposta per a una Catalunya 
independent. Full de ruta de Reagrupament Independentista, 131 pàgines 

- canvi climàtic: 2 vegades 
- energia: 38 vegades 
- energia nuclear: 2 vegades 
- energies renovables: 7 vegades 

Les 2 cites sobre energia nuclear són: 
1.- En el capítol 2 ‘Polítiques econòmiques’, en la seva part 3 dedicat a ‘Infraestructures’ 
apartat 3.1.2. sobre ‘Generació energètica nuclear’ es pot llegir ‘L’energia de fissió 
nuclear ha de seguir formant part important del mix energètic català i és recomanable 
que la seva contribució es vegi ampliada en un futur, sempre que no puguem mitjançant 
altres tecnologies de generació, garantir el subministrament i el preu adequat. Això no 
significa, en cap cas, renunciar a la implantació progressiva de les energies renovables, 
però no es pot menysprear el paper clau que pot jugar l’energia nuclear a l’hora de 
substituir les energies d’origen fòssil a curt i llarg termini.’ (pàgina 34) 
2.- En el capítol 3 sobre ‘Polítiques territorials’, apartat  1.2 ‘sobre l’energia nuclear’ es 
pot llegir ‘La producció́ elèctrica de les tres centrals nuclears ubicades a Catalunya 
representa una part significativa del nostre consum energètic intern. En tot cas, el futur 



de la generació elèctrica mitjançant centrals nuclears restarà̀ supeditat a l’endegament 
del nou model energètic català, a la vida útil de les pròpies instal·lacions i a l’obertura 
d’un procés de decisió́ sobirà̀ sobre la matèria, profund i seriós, basat en criteris tècnics, 
científics, econòmics, de respecte a l’entorn i, molt especialment, a la salut dels éssers 
vius.’ (pàgines 54 i 55) 
 
Coalició Electoral Solidaritat Catalana per a la Independència, Vols independència? 
Vota independència, 22 pàgines 

- canvi climàtic: 1 vegada 
- energia: cap vegada 
- energia nuclear: cap vegada 
- energies renovables: cap vegada 

Observació: la coalició electoral SI te l’únic objectiu de declarar la independència de 
Catalunya. Entre els diversos partits que la conformen n’hi ha d’obertament antinuclears 
(Els Verds – Alternativa Verda, Partit Socialista d’Alliberament Nacional, Partit 
Republicà Català). 
En el seu manifest electoral es pot llegir: “5) Per lluitar contra el canvi climàtic.  
Un Estat propi ens permetrà fer polítiques fiscals i un model energètic al servei dels 
ciutadans”.  
Entre els compromisos adoptats es pot llegir: “Solidaritat Catalana, conscient de l’estreta 
relació entre la cohesió social i la cohesió nacional, treballarà per presentar a la 
societat catalana les millores de benestar que s’obtindrien en els diversos àmbits de 
prestació de servei públic (ensenyament, sanitat, acció social, seguretat social i 
pensions, infraestructures, transports, política agrícola, energètica, mediambiental, 
industrial...) amb l’Estat propi i l’eliminació de l’espoliació fiscal. Aquestes millores no 
procediran només de la major disponibilitat dels nostres recursos sinó també d’una 
filosofia basada en el sistema de valors catalans com l’esperit d’iniciativa, el treball i 
l’estalvi. Catalunya comparteix aquesta manera d’entendre el món amb els petits països 
d'Europa que compaginen el més alt nivell de dinamisme econòmic amb la més elevada 
protecció social.“ 
 
 
Síntesi de l’anàlisi realitzat pel GCTPFNN: 
 
1.- Tots els partits i coalicions analitzats parlen del canvi climàtic, menys el partit de C’s. 
 
2.- Tots els partits i coalicions analitzats parlen d’energia abastament, excepte el PPC que 
només hi  fa referència una sola vegada i la coalició SI que parla de l’energia com una 
prestació de servei públic. 
 
3.- Tots els partits i coalicions analitzats (menys CiU i C’s) parlen d’energia nuclear. A 
favor de l’energia nuclear hi ha PPC, PSC i Reagrupament, en canvi ERC, ICV-EUiA hi 
estan en contra. I la coalició SI, no en parla en no presentar cap programa de govern, sinó 
solament un Manifest per declarar la independència de Catalunya (ja s’ha posat de 
manifest que en el si de la coalició SI hi ha organitzacions polítiques ben clarament 
antinuclears des dels anys 70, especialment Els Verds – Alternativa Verda i el Partit 



Socialista d’Alliberament Nacional). 
 
4.- Tots els partits i coalicions analitzats parlen d’energies renovables força vegades, 
menys el PPC. Pel que fa a la coalició SI, no en parla en no presentar cap programa de 
govern, sinó solament un Manifest per declarar la independència de Catalunya (en el si de 
la coalició SI hi ha almenys una organització política que, des de sempre, ha batallat a 
favor de les energies renovables. Ens referim a Els Verds – Alternativa Verda). 
 
 
Valoració del GCTPFNN: 
 
Que un programa electoral inclogui o no paraules com ara canvi climàtic, energia, 
energia nuclear o energies renovables ja és tota una declaració de principis. Però no n’hi 
ha prou, ja que amb declaracions no és construeix la realitat. En el cas de partits o 
coalicions que han estat en el govern s’ha de veure el que han fet com acció de govern. 
 
Posarem unes poques curiositats, a mena d’exemple: 
 
- Els partits representats en el Parlament de Catalunya: quan el GCTPFNN, 
juntament amb les altres entitats que formen Tanquem les nuclears, es va adreçar a tots i 
cadascun dels partits representats en el Parlament de Catalunya, demanant-les-hi la 
creació d’una comissió d’investigació per posar sobre la taula la realitat de la 
nuclearització de Catalunya, cap d’ells va voler donar suport a la proposta emanada de les 
associacions de la societat civil organitzada. 
 
- ERC tot i que diu que treballarà per l’abandonament de l’energia nuclear, quan ha 
tingut responsabilitats de govern (Vicepresidència de la Generalitat, direcció del Consell 
Assessor per al Desenvolupament Sostenible) ni tan sols han publicat un estudi per 
abandonar l’energia nuclear, que ells mateixos havien encomanat a una empresa privada i 
que demostra que Catalunya podria abandonar el malson nuclear ben aviat. 
 
- ICV-EUiA tot i que diu que defensa a escala estatal un Pla pont per l’energia nuclear,  
1) quan el GCTPFNN es va adreçar a l’avui candidat, Joan Herrera (aleshores 
parlamentari a Madrid), i també al grup parlamentari a Madrid, demanant-les-hi 
reiteradament una còpia de l’anomenat Pla pont, va rebre el silenci per resposta.  
2) quan el GCTPFNN es va adreçar al conseller Milà (aleshores Conseller de Medi 
Ambient i Habitatge), proposant-li un grup de treball per avaluar la viabilitat del 
tancament de les nuclears a Catalunya, va rebre també el silenci per tota resposta. 
 
 
Barcelona, 15 de novembre de 2010 
 


