Reus Digital
De cada euro invertit en les nuclears, en retornen quatre
Reus presumeix de ser un territori on hi conviuen energia i turisme durant l'obertura del
congrés anual de la Societat Nuclear Espanyola
25 de Setembre de 2013, per ACN
De cada euro invertit en les centrals nuclears de Tarragona, en retornen quatre. És una
de les principals conclusions exposades en l'acte d'obertura del congrés anual que
celebra la Societat Nuclear Espanyola a Reus. Durant la inauguració, el municipi ha
posat en alça la bona convivència de l'energia nuclear i el turisme. De fet, bona part dels
600 congressistes inscrits s'allotgen en hotels de PortAventura. Durant tres dies tindran
lloc dues sessions plenàries, més de 300 ponències tècniques i una mostra amb una
trentena d'estands. En el dia d'obertura -festiu a Reus en ser la diada de Misericòrdia- els
antinuclears ja han anunciat una protesta davant del Teatre Fortuny, on s'hi celebra un
concert.

· Participants en la sessió d'obertura de la reunió anual de la Societat Nuclear Espanyola
ACN
"Malgrat la nova imposició d'impostos, seguim compromesos amb la creació de llocs de
treball i l'estabilitat econòmica", ha destacat José María Grávalos, director general
d'Energia Nuclear d'Endesa, companyia amfitriona en aquesta 39a edició de la reunió
anual de la SNE. "L'energia nuclear és fonamental en el mix energètic perquè es
caracteritza en seguretat i en l'absència de CO2", ha reiterat.

Durant la seva intervenció, Grávalos ha destacat el paper de la seva companyia a
Catalunya -representa prop del 2% del PIB català i se situa entre les cinc empreses més
importants per pes industrial i facturació. Té 6.600 megawatts instal·lats, produeix
24.000 gigawatts/hora a l'any i atén 3,7 milions de clients. En el període del 2008-2012
ha fet inversions per valor de 6.000 milions d'euros a Catalunya.
Al Baix Camp s'hi troba la central de Vandellòs II i, a la comarca veïna de la Ribera
d'Ebre, la d'Ascó, amb dos reactors més. Generen aproximadament un terç de l'energia
nuclear que es produeix a l'estat espanyol. "Porten més de 25 anys contribuint a generar
riquesa, donen feina a un miler de treballadors directes i un miler més d'indirectes, a
part del personal per a recàrregues, etc.", ha afegit Grávalos.
Els participants en la sessió inaugural han reconegut la necessitat que el sector sigui més
comunicatiu per combatre la mala imatge que sovint es té de les nuclears. En aquest
sentit, el regidor d'Innovació, Empresa i Treball de Reus, Marc Arza, ha afirmat que la
informació pot ser clau per convèncer la societat de la importància d'allargar la vida útil
de les centrals fins als 60 anys -la principal reivindicació del sector.
"És una indústria que ens fa molta falta; aquí som molt conscients dels costos i riscos
que comporta l'energia nuclear, però també dels enormes beneficis, tant econòmics com
socials i laborals", ha declarat Arza. "I som una regió que demostra que la indústria
nuclear no és incompatible amb el turisme", ha afegit. El regidor ha aprofitat per fer una
crida a nous inversors, destacant la potencialitat del territori.
Per la seva banda, el president de la SNE, Francisco López, ha insistit un cop més que
els gravàmens de la nova llei de mesures fiscals i sostenibilitat energètica van comportar
el tancament de Garonya i acabaran "distorsionant" les futures inversions a executar a
les centrals. "Cal tenir en compte que el 23,5% de la producció durant aquest agost a
l'Estat, l'ha aportat la tecnologia nuclear", ha remarcat.
Després de l'obertura de la jornada, l'escriptora reusenca Marta Magrinyà ha estat
l'encarregada de pronunciar la conferència inaugural, sota el títol "Reus, singular i
universal", davant un auditori amb menys públic del previst. Ja han començat les
ponències tècniques i s'ha obert l'exposició a l'entrada de la Fira de Reus, instal·lacions
que acullen aquesta trobada, centrada enguany en la formació i la internacionalització.

