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RESUM

La ponencia exposa 1'experiencia viscuda pel Grup de Cientifics i Tecnics Per un

Futur No Nuclear en voler coneixer els resultats dell mesuraments duts a terme per les

institucions universitaries catalanes per encarrec de l'organisme de la Generalitat que to

delegades aquestes funcions per part del Consejo de Seguridad Nuclear.

Aquesta experiencia es el fruit , d'una part , de l'interes propi del Grup i, d'una altra,

de la tasca encarregada per una organitzacio ecologista catalana al G.C.T.P.F.N.N.

La present comunicacio no to altre objectiu sing el modest d'exposar
1'experiencia viscuda pel G.C.T.P.F.N.N., en realitzar un assessorament a
l'organitzacio ecologista Alternativa Verda en l'exercici del Dret a la Infor-
macio Ambiental, referent a les consequencies que es deriven de l'accident
ocorregut a la C.N. de Txernabil.

D'acord amb la legislacio vigent, el Servei de Coordinacio d'Activitats

Radioactives (Direccio General d'Energia, Departament d'Indt stria i Ener-

gia, Generalitat de Catalunyal es l'organisme encarregat d'informar sobre

totes les questions que tinguin relacio amb instal-lacions nuclears i radioac-

tives, i de coordinar les actuations que exerceix el Departament d'Industria

i Energia (Decret 536/1983 de 6 de desembre i Ordre de 27 de desembre de

1984). I es el Consell de Seguiment de Seguretat Nuclear i Proteccio Radio-
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logica de Catalunya l'organisme encarregat de fer el seguiment de 1'exercici

de les funcions de seguretat nuclear 1 proteccio radiologica 1 d'elevar semes-

tralment al Parlament de Catalunya un informe sobre el desenvolupament

de 1'exercici de Ics funcions de seguretat nuclear i proteccio radiologica (De-

cret 381/1984 de 22 de desembre i Ordre de 9 de maig de 1985).

Per aixo el G.C.T.P.F.N.N. va aconsellar a Alternativa Verda que es

dirigis per escrit al Cap de Servei de Coordinacio d'Activitats Radioactives

so]-licitant la relacio exhaustiva de les mesures realitzades a Catalunya a par-

tir de 1'accident a la C.N. de Txernobil.

Alhora tambe els fou suggerit que es dirigissin al Departament d'Agri-

cultura, Ramaderia i Pesca i a l'Area de Sanitat, Salut Publica i Medi Am-

bient de l'Ajuntament de Barcelona, organismes quc havien demostrat un

xic de preocupacio envers 1'accident de Txernobil, sol-licitant tambe la rela-

cio de mesures realitzades.
Aixi mentre el D.A.R.P. lliurava a A.V. una copia dels resultats dels

mesuraments duts a terme en algunes aus migradores (58 analisis: una mos-

tra amb resultat de 419 Bq/kg - corresponent a un estornell capturat a 1'Alt

Emporda-, i diverses mostres de tords amb valors mitjans compresos entre

X5,5 168,3 Bq/kg i valors maxims 195 Bq/kg) i 1'Area de Sanitat de 1'Ajunta-

ment de Barcelona lliurava (despres d'incomptables gestions al Laboratori

Municipal, a la Secretaria Tecnica de l'Area de Sanitat 1 al mateix Regidor de

Sanitat) la relacio de totes les analisis realitzades en mostres d'aliments entre

el 18/5/1986 i el 20/12/1986 (en total 14 mostres), el Servei dc Coordinacio

d'Activitats Radioactives de la Generalitat, despres d'haver dirigit 3 cartes

consecutives al cap de Servei, va respondre o be amb el silenci o be lliurant

una informacio que no tenia gaire a veure amb la sol-licitada.

Aixo va obligar A.V. a efectuar un requeriment notarial a l'aleshores

Conseller d'Industria i Energia Sr. Joan Hortala, perque lliures la relacio de

mesuraments realitzats pel seu Departament. Aquest rcqucriment notarial

queda sense resposta per part del Conseller

Paral•lelament a 1'actitud de silenci mantinguda pel Servei de Coordi-

nacio d'Activitats Radioactives, s'ha posat de manifest una prcocupant acti-

tud d'alguns cientifics i tecnics de les Universitats Catalanes que realitzaren

analisis de les mostres per encarrec de l'esmentat Servei de la Generalitat de

Catalunya.
Una mostra d'aquesta actitud fou la mantinguda per uns cientifics i te'c-

nics en una Taula Rodona - Debat, organitzada pel Butlleti de la Universitat

Politecnica de Catalunya pocs dies despres d'haver ocorregut l'accident i

que sota la coordinacio del periodista Josep Catala, tingue lloc al Rectorat

de la U.P.C. En aquest Debates justificaren actituds d'ocultacio d'informa-

cio a l'opinio publica. Actituds rebutjables en el si de qualsevulla societat

que es digul democratica.
Per aixo, reclamem des d'aquest Forum la publicacio immediata per
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part del Servei de Coordinacio d'Activitats Radioactives de la Direccio Ge-

neral d'Energia del Departament d'Industria i Energia de la Generalitat de

Catalunya, per part dels laboratoris de les Universitats de Barcelona, Auto-

noma i Politecnica, les dades seguents:
- la relacio exhaustiva de tots els mesuraments realitzats en aire, aigua, sol,

aliments i altres, explicitant la data de recollida de la mostra, el floc de re-

collida, el producte analitzat, els radioisotops mesurats i l'activitat detec-

tada
- la deposicio total de Cesi-134 i Cesi-137 a les diferents zones de Catalu-

nya en el periode de temps compres entre la data de l'accident i el 31 de

maig de 1986 (en Bq/m2), havent descomptat la part corresponent a

l'aportac16 deguda a les proves nuclears realitzades fins a l'actualitat

- l'exposicio a la radiacio gamma (en microrontgen/hora) deguda a la depo-
sicio de tots els radionuclids, procedents de Txernobil, sobre el sol de tot
Catalunya

- la deposicio total de lode-131 sobre el sol a les diferents zones de Catalu-

nya (en nanocuries/m2)

- la dosi absorbida pel cos d'una persona deguda a la radiacio gamma eme-

sa: a) pel nuvol radioactiu que va sobrevolar Catalunya, b) per la inhala-

cio de Iode-131, i c) pel Iode-131, el Cesi-134 i el Cesi-137 que irradien

a les persones des del sol (en mRad)

- quin fou el factor d'extradosi rebuda (es a dir, en quina proporcio supera
la dosi considerada "normal" procedent de la radiacio de fons natural) i
durant quant de temps?

- quin es el pla de seguiment que el Servei de Coordinacio d'Activitats Ra-
dioactives ha realitzat, des del 25 d'abril de 1986 fins ara, per a quantificar
i valorar els efectes sobre els habitants de Catalunya de 1'accident ocorre-
gut a la C.N. de Txernobil?

Esperant la resposta a totes aquestes questions creiem estar exercint el
nostre dret com a ciutadans i ciutadanes a coneixer informacio que afecta di-
rectament la nostra salut.

G.C.T.P.F.N.N., a Barcelona, el 31 de juliol de 1987.
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