
MITOS ECOLOGICOS (XII)

S’energia nuclear és perillosa i contamina

Què és més perillós: anar en cotxe o en avió?, però què fa més por?. Coneixem gent que l’hi té 
pànic a volar, encara que saben perfectament que s’estadística els hi garanteix que és es medi de 
transport més segur. Això si, quan hi ha una desgràcia és molt sonada i dramàtica. Encara així 
s’irracional por pot més que sa racional estadística.

Estadísticament són molt més perilloses qualssevol altres alternatives, i sa que més es carbó.  
Sobretot si pensam en es cicle complet des de sa mina a sa combustió. A Oviedo hi ha un 
hospital tan gros com es general just per silicòtics, ets miners malgrat ses mesures de seguretat hi
queden massa sovint allà abaix, i s’han de jubilar a n’ets quaranta anys. Hi ha accidents a 
càrregues, transport i descàrregues, però són de pocs en pocs i no solen sortir massa per ets 
diaris. Més encara si pensam en ets desastres que passen tots ets dies a ses mines d’Ucraïna, o 
països poc desenvolupats que exporten carbó baratet entre altres coses per explotació de ma 
d’obra inclús infantil i sense invertir en seguretat.

Totes ses opcions són perilloses, però que sa nuclear sigui sa més aparent no vol dir que sigui sa 
que objectivament també sigui sa pitjor (o si, perqué tots ens amaguen lo que saben!).

Contamina?, doncs estadísticament si, però més o menys que ses altres?, doncs diferent. No 
produeix emissions de sulfurs, dioxines, plom,... ni sols anhídric carbònic (que per cert no és 
contaminant però té incidència sobre s’efecte hivernacle); però produeix residus de molt llarga 
durada que s’han de amagatzemar amb una component de perillositat a molt llarg plaç que 
s’afegeix a sa perillositat de sa mala gestió de sa tecnologia de generació d’energia. I dic jo, 
s’expulsió a s’atmosfera dets combustibles fòssils guardats sota terra des de fa cents de milions 
d’anys en poques dècades, quines conseqüències tendrà a n’es llarg plaç?. És més llarg una cosa 
o s’altra?.

S’energia nuclear escalfa s’aigua que utilitza per moura turbines, i produeix vapor (que en 
principi no és bo ni dolent, al manco si es mira amb cura s’ubicació).

Demonitzar un tipus d’energia, pareix transmetre a sa societat una impresió de que altres 
alternatives són menys dolentes, i ses diferències no són tantes.   


