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Introducció 

El 29 de desembre de l’any 2009 el Govern Espanyol obre la convocatòria per tal que els 
municipis que ho desitgin presentin candidatura per acollir una instal·lació que emmagatzemi 
els residus d’alta radioactivitat de totes les centrals nuclears de l’Estat. Aquesta infraestructura 
s’anomena oficialment Magatzem Temporal Centralitzat (MTC) i és popularment coneguda com 
a Cementiri Nuclear.  

Aquest magatzem acollirà els residus de totes les nuclears de l’Estat Espanyol: quatre als 
Països Catalans (Ascó I, Ascó II, Vandellós II i Cofrents) i quatre fora dels Països Catalans 
(Almaraz I, Almaraz II, Trillo i Garoña). En total, es calcula que seran unes 6.700 tones de 
combustible procedent de les centrals, a més d’altres residus radioactius d’altres procedències. 
L’emmagatzematge es perllongaria per 60 anys, segons especifica el text de la convocatòria 
del Ministeri d’Indústria espanyol. 

El projecte del magatzem de residus que apareix a la convocatòria va unit a la construcció d’un 
centre tecnològic i a unes compensacions econòmiques –xifrades en més de 7 milions d’euros 
anuals– per a l’àrea nuclear del municipi triat. La població catalana d’Ascó, a la Ribera d’Ebre, 
és un dels municipis que es presenta com a candidat i aquest fet provoca tota mena de 
reaccions de la classe política i dels actors socials i econòmics del país que, en part, són 
recollides per la premsa escrita.   

Media.cat analitza quines han estat les prioritats de la premsa catalana a l’hora d’informar 
sobre aquest fet i quin ideari han projectat els textos publicats. L’informe també vol detectar 
possibles insuficiències en la cobertura realitzada pels mitjans, sobretot en l’àmbit tècnic i 
ambiental. 
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Objectius 

L’objectiu d’aquest estudi és analitzar de manera quantitativa, qualitativa i comparativa entre els 
diferents diaris, el tractament que ha rebut, per part de la premsa escrita catalana, la 
presentació de la candidatura d’Ascó per allotjar un magatzem temporal centralitzat de residus 
radioactius, conegut també com a cementiri nuclear. 

Els objectius particulars que es pretén respondre en aquest estudi són:  

• Determinar el volum d'informació dedicat per cada diari, a través de la freqüència dels 
textos i de la seva jerarquització. 

• Analitzar l’ideari projectat en els diferents diaris, tant implícit com explícit, a través tant dels 
textos informatius com els d’opinió. Aquest objectiu inclou determinar quines proporcions de 
textos favorables i contraris a la instal·lació del magatzem nuclear en el municipi d’Ascó van 
publicar els diferents diaris. 

• Determinar quins han estat els fets que han motivat la publicació de peces en els rotatius 
catalans durant el període analitzat. 

• Identificar i classificar les fonts que citen els rotatius i a qui se li dóna veu en els textos 
publicats. 

• Analitzar el tractament i la cobertura de la informació tècnico-ambiental a través del 
contingut, el pes que aquesta informació ha tingut respecte altres temes i la seva 
rellevància.   

L’objecte d’estudi són les edicions nacionals de la premsa escrita diària editada a Catalunya 
dels diaris El Punt, Avui, La Vanguardia i El Periódico de Catalunya. No s’inclou en l’informe el 
diari Ara, perquè en el període estudiat aquest diari encara no havia començat a publicar-se. 
Tampoc s’inclou la premsa local o comarcal de les Terres de l’Ebre, ni les edicions regionals de 
la zona dels grans diaris d’abast nacional, perquè es pretén avaluar la informació que rep 
aquella part de la societat catalana que no viu en primera persona el dia a dia de la notícia i 
que no té accés directe a les fonts generadores d’informació, sinó que només rep inputs en els 
moments clau del discurs informatiu i de forma molt significativa a través de la premsa escrita. 
També cal destacar que, malgrat que des del 27 de novembre del 2009 els diaris Avui i El Punt 
formen part de la mateixa empresa, durant el període d’anàlisi no havien unificat els seus 
continguts i van mantenir un discurs diferenciat respecte al magatzem de residus. 

L’informe comprèn nou mesos: des del mes en què el govern espanyol obre el procés de 
presentació de candidatures, el desembre del 2009, fins que finalitza el període de sessions del 
parlament espanyol a causa de l’arribada del període de vacances, l’agost del 2010. 

Dels dos municipis dels Països Catalans que pretenen acollir el magatzem de residus nuclears, 
Ascó i Zarra, s’ha triat estudiar-ne només un cas, el de la candidatura d’Ascó, per dos motius 
fonamentals:  

• Les dues candidatures han seguit processos diferents, tant en el temps com en la forma. 
Aquest fet hauria complicat molt la tasca comparativa de l’informe i gairebé hauria calgut la 
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confecció de dos estudis paral·lels sobre el mateix tema, la qual cosa no ha estat 
considerada ni oportuna, ni necessària. 

• Zarra, el municipi de la Vall de Cofrents, es troba ubicat en la zona històrica de parla 
castellana del País Valencià i, per tant, no és una població que comparteixi les arrels 
culturals comunes dels Països Catalans. 

No és objectiu d’aquest estudi valorar la conveniència de la ubicació d’un Magatzem Temporal 
Centralitzat en territori català o fer un posicionament en front l’ús de l’energia nuclear. 
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1. Metodologia 
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1.1. Metodologia 

Tipus d’anàlisi 
Quantitativa i qualitativa 

Objecte d’anàlisi 
334 textos de la premsa escrita diària sobre la ubicació del magatzem de residus nuclears a Ascó. 

Mitjans 
Els quatre principals diaris editats a Catalunya existents durant el període d’anàlisi: El Punt, El 
Periódico, La Vanguardia i l’Avui. 

Període analitzat 
Nou mesos sencers i seguits. Des del moment en què el govern espanyol obre el procés per a 
presentar candidatures per acollir el Magatzem Temporal Centralitzat, el desembre del 2009, fins a 
l’agost del 2010, quan el parlament espanyol interromp el període de sessions per les vacances 
d’estiu. En total, el període d’anàlisi comprèn 276 dies. 

Gèneres 
Informatius: notícies, reportatges, cròniques i entrevistes. D’opinió: editorials, articles i columnes. 

Textos exclosos de l’anàlisi 
No són objecte d’aquest estudi ni les cartes al director, ni les enquestes al lector. També han estat 
excloses aquelles peces, ja siguin informatives o d’opinió, on el cementiri nuclear només sigui un tema 
accessori, o sense rellevància, que serveixi l’autor del text per complementar alguna altra informació. 
Tampoc s’han tingut en compte aquells textos referents al model nuclear o al debat sobre l’energia 
que, tot i parlar del projecte del magatzem temporal centralitzat, no facin referència al cas de la 
candidatura d’Ascó. 

1.1.1. Recollida de dades 

Per a sistematitzar tant la informació quantitativa com la qualitativa s'ha fet servir la fitxa 
següent. Posteriorment s’ha tractat la informació recollida amb una base de dades. 
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Model de fitxa 

 

1.1.2. Metodologia en l’anàlisi periodística 

Al grup de columnes  corresponent a l’anàlisi periodística de forma, el tipus de peça és 
classificada com a “peça informativa” o com a “peça d’opinió”. Les entrevistes i les editorials, tot 
i formar part respectivament de les peces informatives i de les peces d’opinió, es destaquen 
com a “entrevista” i com a “editorial”. 

El grau de rellevància periodística de cada peça s’avalua mitjançant l’atribució de valors 
numèrics als diferents aspectes considerats. El valor final té en compte si el tema de la notícia 
figura a la portada del diari (0/1) –en cas de figurar-hi, s’hi anota el títol de la portada–, si conté 
fotografia o infografia (0/1), així com altres aspectes que es valoren a la columna anomenada 
jerarquització (1/3) com, per exemple, si la peça apareix en la pàgina esquerra o en la dreta, en 
quin espai de la pàgina està situada o l’extensió de la peça. El valor mínim atorgat és 1 (per a 
un breu, per exemple) i el màxim és 5 (aquesta puntuació podria correspondre a un reportatge 
a pàgina sencera amb menció en portada). El valor 0/1 es tradueix per sí/no. 
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El grup de columnes de l’anàlisi periodística de contingut estudia, a partir de diferents 
aspectes, el contingut dels textos. Tot i partir de la base que l’editorial és la peça que marca el 
posicionament oficial i declarat d’un diari, també s’ha tingut en compte la resta de textos. 
Aquesta anàlisi està dirigida sobretot a obtenir indicadors que ajudin a determinar l’ideari 
projectat pel rotatiu respecte a la candidatura d’Ascó. 

Per determinar si un text mostra un posicionament favorable o contrari a la ubicació de l’MTC a 
Ascó s’han tingut en compte aspectes com els adjectius utilitzats, l’ús d’adversatives o la forma 
d’utilitzar els adverbis. Per exemple, davant d’un acte amb 5.000 persones a Ascó en contra del 
magatzem nuclear, ens podríem trobar diferents interpretacions periodístiques. No és el mateix 
redactar “Clamor popular en contra del cementiri nuclear. Més de 5.000 persones omplen Ascó 
per rebutjar els residus radioactius” que “Els anti-MTC visiten Ascó. Només 5.000 persones, 
ningú d’Ascó, assisteixen a l’acte dels contraris al magatzem”. Les dues versions expliquen el 
mateix fet informatiu, però la primera mostra un posicionament contrari a la ubicació de l’MTC a 
Ascó, mentre que la segona n’és favorable. Els exemples no han estat extrets de l’anàlisi. 

Per contrastar aquesta valoració del posicionament, posteriorment s’han creuat les dades de 
posicionament amb les dades de què motiva la peça, la terminologia utilitzada per referir-se a la 
instal·lació, les fonts o qui té veu a la peça. El resultat és l’ideari projectat per cada diari. 

1.1.3. Metodologia en l’anàlisi ambiental 

El grup de columnes que pertany a l’anàlisi ambiental de la taula descriu si la peça dóna 
informació ambiental, en quina proporció respecte el total del contingut i a què es refereix 
aquesta informació ambiental.  

En aquest sentit, s’ha considerat com a informació ambiental: 

• El contingut tècnic: com per exemple el referent a les característiques de la instal·lació, als 
processos de tractament dels residus radioactius i tot allò relacionat amb les 
infraestructures energètiques i nuclears. 

• La descripció d’aspectes ambientalment rellevants: medi natural (biodiversitat, paisatge, 
medi geològic, etc.), riscos i salut humana. 

• El model: model territorial i model energètic 

• L’impacte ambiental: com per exemple, referències a les afectacions als sistemes naturals i 
a la resta d’aspectes ambientals, a la contaminació i a la legislació relacionada amb 
l’avaluació d’impacte ambiental.   

• El procés de participació en relació a la normativa europea que el regula, basada en el 
conveni d’Aarhus, pensat específicament per temes ambientals. S’han exclòs els aspectes 
exclusivament socials del conflicte com, per exemple, les manifestacions de plataformes o 
grups ecologistes. 

La primera columna informa si el text conté informació tècnica o ambiental (1) o no en té (0). 
També s’hi afegeixen tres columnes per descriure si la peça estudiada conté informació 
política, econòmica o social (0/1). Es pretén valorar quins d’aquests aspectes han tingut pes en 
els diferents diaris i comparar-los amb la quantitat de peces que aporten contingut ambiental.  
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La columna referida als aspectes ambientals tractats descriu quin és el contingut ambiental del 
text, en cas que en tingui. 

La columna anomenada rellevància de la informació ambiental dins del text analitza la 
proporció de la informació ambiental en relació a l’espai de la peça: “baixa”, “moderada” o 
“alta”, prenent valors numèrics 1, 2, o 3, respectivament. 

La columna que avalua la rellevància ambiental ponderada multiplica els valors de les 
columnes “Rellevància de la informació ambiental dins del text” i “Grau de rellevància 
periodística”, de manera que s’obté un valor numèric final més exacte, que oscil·la entre 0 
(quan no conté cap tipus d’informació ambiental) i 15 (quan té valor 5 d’importància periodística 
i valor 3 de rellevància ambiental). No és el mateix que una peça informativa contingui un alt 
percentatge d’informació ambiental respecte el total del text si la peça és un breu o si és un text 
que ocupa tota una pàgina.  

• Les peces amb rellevància ambiental ponderada baixa són aquelles amb valors entre 1 i 
5. 

• Les peces amb rellevància ambiental ponderada moderada són aquelles amb valors 
entre 6 i 10. 

• Les peces amb rellevància ambiental ponderada alta són aquelles amb valors entre 11 i 
15. 
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2. Punts clau 
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2.1. L’agenda política predomina sobre l’ambiental 

De les 334 peces analitzades, només 130 contenen informació tècnica o ambiental. I només en 
10 textos d’aquests 130, la informació ha estat qualificada amb un grau de rellevància 
ambiental alta.  

Si s’analitzen els motius que originen la publicació dels diferents textos periodístics i, sobretot, 
les fonts o a qui se li dóna veu a les peces, s’arriba a la conclusió que l’agenda política 
predomina sobre l’ambiental. 

Pel que fa a allò que motiva la publicació d’una peça, els fets de temàtica política, amb un 
43,1%, són molt superiors als fets de temàtica ambiental, amb només un 3,6%.  

 

Què motiva la peça 

Actes, manifestacions
i declaracions

d’organitzacion a favor
14,7%

Declaracions
polítiques a favor

2,7%

Actes, manifestacions
i declaracions

d’organitzacions
en contra

24,7%

Declaracions
polítiques en contra

6,1%

Anàlisi política
32,9%

Anàlisi tècnica
o ambiental

3,6%

Declaracions
polítiques

contraposades
1,3%

Novetats
sobre les 

candidatures
3,6%

Ascó 
candidat
a l'MTC
4,8%

La situació
en general

5,5%
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En observar les fonts o a qui se li dóna veu en el text, es comprova que en el conjunt de les 
quatre capçaleres estudiades les fonts polítiques representen un 61,3% del total, mentre que 
els científics i especialistes en temàtica nuclear o energètica sumats a les fonts provinents 
d’empreses i organismes amb responsabilitat energètica o nuclear només arriben al 4,6%. 

 

Fonts o qui té veu a la notícia 

Polítics i organisme
de la zona d’inf luència d’Ascó

22,6%

Polítics de la zona
d’inf luència

d’altres candidatures
3,4%

Polítics nacionals
25,9%Polítics estatals

9,4%

Associacions
contràries a l’MTC

18,1%

Associacions
favorables

10,9%

Empreses i
organismes

amb responsabilitat
energètica o nuclear

3,4%

Científ ics i especialistes
en temàtica

energètica o nuclear
1,3%

Altres fonts
5,1%
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2.2. El Punt projecta un ideari contrari a la 

ubicació del magatzem de residus a Ascó 

Dels quatre rotatius estudiats, El Punt és l’únic que projecta un ideari en contra que Ascó allotgi 
el cementiri nuclear. Tant El Periódico, com La Vanguardia, com l’Avui –per aquest ordre– 
projecten un ideari favorable a la instal·lació. 

Les editorials, peces encarregades de determinar el posicionament oficial de cada capçalera, ja 
mostren aquesta tendència. Les d’El Periódico es mostren favorables i les d’El Punt contràries, 
mentre que les de La Vanguardia i l’Avui són neutrals pel que fa a la ubicació de la 
infraestructura nuclear. 

El dos diaris més clarament posicionats, El Punt –en contra– i El Periódico –a favor– són els 
dos que destaquen més pel que fa a la cobertura. El Punt és qui fa més nombre de peces 
sobre el magatzem d’Ascó, mentre que El Periódico és qui aporta més informació ambiental. 
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2.3. L’ús dels termes "cementiri" i "magatzem" 

són determinants a l’hora de posicionar-se 

respecte que Ascó allotgi l’MTC 

Queda demostrat empíricament en aquest informe. La majoria de textos que usen de forma 
preferent la denominació “cementiri” i es posicionen, mostren una tendència redaccional en 
contra que el cementiri nuclear vagi a parar a la Ribera d’Ebre. Per contra, quan un redactor 
usa més la paraula “magatzem” per anomenar la infraestructura nuclear i es posiciona, la 
tendència de la redacció de la peça resultant defensa la ubicació a Ascó de l’MTC. 

Cal remarcar, però, que la majoria de peces estudiades tenen una tendència neutral a l’hora de 
projectar un ideari respecte el conflicte que ens ocupa. 

Nom vs posicionament 

75%

27%

50%

25%

73%

50%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

"Cementiri"

"Magatzem"

Ambdós o cap

En contra A favor  



16 

3. Context 
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3.1. L’energia nuclear en el debat energètic 

Els combustibles d’origen fòssil són la principal font energètica del món. La concentració 
creixent de gasos que provenen majoritàriament de l’ús a gran escala d’aquests recursos 
energètics generen el conegut efecte hivernacle, causa principal del canvi climàtic i 
l’escalfament global. Els seus efectes ja comencen a notar-se a dia d’Avui, amb episodis 
puntuals i repetits, cada cop amb més freqüència, a diferents llocs del planeta i a manifestar-se 
abans del que establien les previsions més pessimistes de fa 20 anys. 

La majoria dels científics del món mantenen que cal una actuació ràpida a escala mundial per 
frenar l’augment actual de la temperatura de la superfície del planeta. En la Conferència de les 
de Nacions Unides contra el canvi climàtic, celebrada el desembre del 2009 a Copenhaguen, 
l’acord final marca com a límit un increment de 2ºC de la temperatura global del planeta i 
reconeix que, en cas de superar-se aquest augment, els danys poden ser catastròfics i 
irreversibles. 

D’altra banda, la demanda d’energia creix a tot el món –a un ritme d’un 2% anual–, i de manera 
especialment significativa en aquells estats amb economies emergents i un elevat índex de 
població, com la Xina, que ha esdevingut importador de petroli, després de ser-ne exportador 
net. Aquests països reclamen el dret a desenvolupar-se de la mateixa manera que altres parts 
del món ho van poder fer en el passat. Als Països Catalans, es calcula que la demanda 
energètica augmentarà aproximadament en un 30% d’aquí al 2020. 

Però els combustibles fòssils són un recurs limitat. Les previsions de disponibilitat de les 
reserves d’aquests combustibles, en funció del seu consum actual, són d’entre 35 i 45 anys per 
al petroli, d’entre 60 i 70 per al gas natural i d’entre 200 i 230 anys per al carbó. És palès, 
doncs, que la disponibilitat d'energia serà un factor clau que condicionarà el desenvolupament 
de les diferents regions del món en els propers 30 anys i, tal i com està configurat el sistema 
econòmic, l’accés al petroli, l’urani o el gas, serà (si no és ja) sinònim de conflictes de poder i, 
de vegades, de conflictes bèl·lics. 

Per tant, ja sigui per evitar l’escalfament del planeta, per fer front a la demanda creixent 
d’energia davant l’exhauriment material dels combustibles fòssils, o per evitar conflictes 
geopolítics, sembla clar que s’imposa un canvi de model energètic. En aquest sentit, cada 
vegada són més les veus que afirmen que l’única via de sortida a aquesta situació és tenir 
accés a diversos tipus de fonts energètiques i que en aquest mix energètic, un percentatge 
elevat sigui d’energies renovables. L’objectiu que es planteja, doncs, és el d’incrementar 
l’eficiència energètica i la producció d’energies renovables.  

Ha de formar part d’aquest mix energètic, l’energia nuclear? Alguns tècnics es posicionen a 
favor de l’energia nuclear per ser una energia potent i a la vegada econòmica, en comparació 
amb les energies renovables. Fins i tot reconeguts ecologistes com James Lovelock defensen 
l’energia provinent de la fissió nuclear (la utilitzada actualment a les centrals nuclears de tot el 
món) com a substitutiva dels combustibles fòssils per la urgència que requereix fer front al 
canvi climàtic. 
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Veus més crítiques amb l’energia nuclear destaquen que és més barata si, com s’ha fet fins 
ara, en els seus costos no es comptabilitzen les externalitats que representen els riscos 
ambientals, els riscos socials i els riscos per a la salut humana associats al funcionament de les 
centrals (que, d’altra banda, tenen un temps de vida limitat a 40 anys) i també, als seus residus. 
Són les mateixes veus que critiquen que no s’inverteixi d’una manera prou decidida en 
investigació per fer més competitives les energies renovables.  

Mentrestant, s’està invertint en la investigació d’una alternativa també provinent de l’energia 
atòmica: la fusió nuclear. Altament eficient per a generar energia elèctrica –tant o més que la 
fissió–, té l’avantatge que no genera residus i utilitza com a matèria prima l’heli, combustible 
que s’obté de l’aigua del mar. A més a més, es minimitzen els impactes i els riscos derivats de 
l’obtenció i del transport de la matèria prima i dels subproductes que genera. Els impactes 
ambientals pràcticament es limiten als associats a l’obtenció dels materials utilitzats per a la 
fabricació del propi reactor i al fet que aquests materials poden ser reactius fins a 
aproximadament 80 anys després de finalitzar l’activitat del reactor, una radioactivitat molt 
inferior a la dels subproductes de la fissió nuclear actual. 

L’anomenat ITER, inicials de International Thermonuclear Experimental Reactor, que s’ha 
previst de construir a Cadarache, al sudest de l’Estat francès, serà el primer reactor 
experimental de fusió nuclear mitjançant isòtops d’hidrogen i servirà per demostrar la viabilitat 
científica i tecnològica de la fusió nuclear. Polèmic per l’elevat pressupost que implica, es tracta 
d’un projecte internacional que compta amb socis alguns dels quals estaven enfrontats en el 
passat: Índia, Xina, Corea del Sud, Japó, Rússia, Estats Units i la Unió Europea. Però segons 
el primer acord al qual arribaren els socis de l’ITER el juny del 2009, no s’arribarà a obtenir el 
primer reactor amb finalitats comercials fins al 2050. 

Així doncs, fins que la fusió no sigui una realitat estesa, alguns consideren que l’energia 
nuclear de fissió ha de formar part del mix energètic immediat. D’altres, però, s’hi oposen pels 
residus i perills que comporta. 

En una altra escala se situen els defensors de la teoria del “decreixement”, partidaris d’un canvi 
de paradigma. Contràriament a l’objectiu imperant en les economies mundials de creixement 
il·limitat, en un món amb recursos finits, els defensors d’aquesta teoria aposten per una 
disminució del consum i de la producció, la qual cosa implica renunciar a l’actual ritme de vida 
imperant als països desenvolupats, inclòs el consum energètic. 
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3.2. La generació de residus d’alta radioactivitat a 

les centrals nuclears. Alternatives per a la gestió 

El combustible utilitzat a les centrals nuclears actuals és l’urani. Aquest material radioactiu 
roman a l’interior del reactor durant un període aproximat de tres anys, temps en què produeix 
aproximadament el 10% de l’electricitat possible. Quan es treu del reactor, el combustible 
gastat s’emmagatzema en piscines existents a les mateixes centrals, on se li redueix la 
radioactivitat i la calor per tal de poder ser manipulat amb posterioritat. 

En aquest moment, el combustible està en disposició de ser reprocessat en altres reactors que 
permeten extreure’n l’energia remanent, com els que existeixen a França o al Regne Unit, o de 
ser emmagatzemat com a residu, opció escollida per l’Estat espanyol. Segons el Ministeri 
d’Indústria i ENRESA (l’empresa pública encarregada de gestionar els residus nuclears de 
l’Estat espanyol), un Magatzem Temporal Centralitzat és la opció més segura i més barata per 
a gestionar els excedents atòmics, perquè disminueix el risc de la dispersió dels residus pel 
territori, ja que optimitza l’aplicació de les tecnologies i els sistemes de seguretat. D’altra banda, 
el fet que els residus siguin accessibles (com no és el cas de l’emmagatzematge en profunditat) 
facilitaria l’aplicació dels avenços tecnològics que puguin sorgir en el futur per a una millor 
gestió dels residus. 

Per contra, hi ha el risc associat al transport dels residus nuclears i al fet de situar-se en 
superfície, cosa que el fa ser objectiu potencial per a atemptats terroristes, amb la conseqüent 
militarització de l'espai terrestre i aeri de la zona. També comporta un cert grau de risc la pròpia 
construcció de l’MTC, ja que, si no s’ubica a l’espai adequat, podria ser vulnerable als 
moviments de terra, terratrèmols o inundacions. A més a més, en ser un magatzem temporal, 
per definició, no pot ser una solució definitiva per al tractament dels residus. 

Les possibles alternatives viables de gestió dels residus són: 

a) Construir un reactor per reprocessar els residus d’alta activitat, amb la separació química 
del plutoni i l’urani no consumits, seguit del definitiu emmagatzematge dels residus 
radioactius restants. Amb aquest procés, s’aprofitaria l’energia remanent i disminuiria la 
radioactivitat d’una part d’aquests residus, que podrien ser dipositats al magatzem de 
residus nuclears de mitjana i baixa activitat d’El Cabril, a Còrdova (Espanya) o a d’altres 
magatzems de residus de mitjana i baixa radioactivitat. Per contra, es mantindria l’alta 
activitat d’una altra part dels residus i la pròpia instal·lació de reprocessament tindria el risc 
inherent a un reactor nuclear. De fet, aquest procés, anomenat “cicle tancat”, podria ser ja 
una activitat contemplada per ENRESA en el parc tecnològic associat a l’MTC si, com es 
publica al setmanari Directe.cat. del 2 de febrer 2010, aquest parc es dediqués a investigar 
en el procés de “transmutació” dels residus1

                                                 
1 Aquesta línia d’acció per als residus, que encara està essent estudiada, s’anomena “cicle tancat 
avançat”. Es basa en la separació de l'urani i el plutoni dels actinis i productes de fissió. L'urani i el 

.  
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b) Fer un calendari de tancament de les centrals nuclears per no generar més residus i, 
després, pensar què es vol fer dels residus existents. Es parteix del criteri que els residus 
són un problema pel qual encara no s’ha trobat una solució definitiva, i que, per tant, cal 
primer pensar en no generar-ne més. D’altra banda, ja que els residus existents s’han de 
gestionar, es deixa la decisió final de la seva gestió definitiva per un debat no precipitat i 
amb decisions tècniques ben argumentades, sense descartar a priori els Magatzems 
Temporals Individuals (MTI), el Dipòsit Geològic Profund, o el Magatzem Temporal 
Centralitzat. 

c) Emmagatzematge dels residus a cada central nuclear on s’han generat, en els anomenats 
Magatzems Temporals Individuals (MTI). Es tracta d’emmagatzematge en sec i en 
superfície. Aquesta opció evita el risc associat al transport i a més, evita els costos 
econòmics i socials d’un equipament centralitzat. És, però, una altra solució temporal.  

d) Dipositar els residus en un Dipòsit Geològic Profund (DGP), també centralitzat. Aquesta 
opció implicaria igualment el problema de la ubicació, però es consideraria d’alta seguretat 
si se situa en el lloc correcte. Com a punts febles, manté el risc del transport i l’impossibilitat 
d’aplicar els possibles avenços tecnològics que puguin sorgir per a una millor gestió i 
reutilització dels residus. Els països nòrdics s’han apuntat a aquesta opció: Finlàndia, per 
exemple, ha anunciat que començarà a construïr el 2014 un gran DGP en una roca de 
granit a 500 metres sota el nivell de la superfície terrestre. També l’Estat francès, el més 
nuclearitzat d’Europa, amb més de 50 reactors, està valorant la possibilitat de fer-ho. Altres 
països, com Alemanya, han descartat aquesta forma d’emmagatzemar els residus.  

e) Enviament a gran profunditat en el mar. Opció prohibida per la comunitat internacional, per 
l’alt grau de deteriorament dels contenidors i el gran impacte que podria tenir en l’oceà. 

                                                                                                                                                          

plutoni es reprocessen per a reutilitzar-los posteriorment (cicle tancat) i els actinis i productes de fissió es 
sotmeten a un procés de transmutació per a disminuir la seva activitat (cicle tancat avançat). 
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3.3. La situació actual dels residus 

Cada any, l’Estat Espanyol genera unes 160 tones de residus d’alta activitat procedents de les 
centrals nuclears en funcionament. 

Actualment, aquests residus nuclears es desen temporalment a les piscines 
d’emmagatzematge de cada central, protegides per formigó i acer. Però aquestes piscines 
estan a punt de saturar-se, ja que les centrals es van dissenyar per a un temps de vida útil 
menor del que han tingut. Així, tot i la disparitat de dades de les diferents fonts consultades 
(premsa, Centre de Seguretat Nuclear i ENRESA), les centrals de Trillo i de José Cabrera 
“Zorita” (actualment en desmantellament) tindrien les piscines ja saturades i els residus ubicats 
en Magatzems Temporals Individuals. Per la seva banda, la piscina d’Ascó I quedaria plena el 
2013, la d’Ascó II el 2014, la de Garoña el 2015 i la resta se saturarien entre el 2020 i el 2022. 

Tot i aquesta situació, d’acord amb la modificació de la llei vigent, presentada pel govern 
espanyol el mateix dia de l’aprovació de la convocatòria pública de candidats al cementiri 
nuclear, s’allarga fins a quaranta anys la vida ordinària útil de totes les centrals de l’estat 
espanyol, amb l’excepció de Garoña, que ja té aprovada la seva clausura definitiva el 2013. 
Més enllà del període ordinari, es podran demanar pròrrogues “extraordinàries” durant 40 anys 
més.  

Per tant, Ascó I i Ascó II, construïdes respectivament el 1983 i el 1985 i que tenien previst el 
seu tancament per l’octubre del 2010, podran treballar respectivament fins el 2023 i el 2025. 
Vandellós II, Almaraz I i Almaraz II tenien previst clausurar-se el 2010, però podran mantenir-se 
en funcionament, respectivament, fins el 2027, el 2021 i el 2023. Cofrents, per la seva banda, 
s’havia de clausurar el març del 2011, però podrà prorrogar el temps de vida ordinari fins el 
2024. Finalment, Trillo, la més recent, construïda el 1988, té previst el tancament el 2014, però 
amb la modificació de la llei podria estar activa fins el 2028.  

D’altra banda, des de la dècada dels 70 i fins a mitjans dels 90, els residus nuclears provinents 
de Vandellós I han estat enviats a l’Estat francès, on el centre de reelaboració Cogema els ha 
reprocessat. ENRESA –empresa pública espanyola– ha pagat més de 260 milions d'euros per 
aquests residus. Un cop acabat el període contractat, l’any 2011, aquests residus han de ser 
retornats, però mentre continuïn en territori francès, l’estat espanyol haurà de pagar una 
compensació de 60.000 euros al dia (si bé ENRESA podrà reemborsar-se la part que no 
correspongui als costos d’emmagatzematge quan recuperi els residus). També els residus de 
la central de Garoña es troben al Regne Unit i han de ser retornats a l’estat espanyol 
properament. 
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3.4. La convocatòria per acollir el Magatzem 

Temporal Centralitzat 

Segons la resolució publicada al B.O.E. el 29 de desembre del 20092

Altres aspectes que apareixen a la resolució són: 

, el Magatzem Temporal 
Centralitzat (MTC) haurà d’acollir les 6.700 tones de residus d’alta activitat que es troben 
actualment ubicats a les centrals nuclears de l’Estat espanyol i els residus de Vandellós I que 
van ser enviats a França per al seu reprocessament i que han de ser retornats en forma de 
residus radioactius de mitjana i alta activitat. 

a) Les característiques del projecte i la infraestructura. A més del propi emmagatzematge de 
residus, contempla també la I+D relacionada amb la “gestió final del combustible i 
tecnologies de protecció ambiental”, incorporant un centre tecnològic que “facilitarà les 
activitats d’investigació i experimentació, incloent les infraestructures necessàries per a 
l’assentament d’empreses” i que haurà de servir també per donar suport a altres 
instal·lacions i activitats de l’empresa ENRESA (Empresa Nacional espanyola de Residus 
Radioactius). Es determina en 60 anys el temps de vida de l’emmagatzematge “en sec (...) i 
utilitzant la tecnologia de voltes i la de naus de formigó”. L’MTC haurà de ser una estructura 
integral d’aproximadament 283m de llarg, 78m d’ample i 26m d’alt, amb conductes de 
sortida d’aire de fins 45m. També es menciona on existeixen instal·lacions similars: La 
Hague i Marcoule (França), Sellafield (Regne Unit), Paks (Hongria), Fort St. Vrain (Estats 
Units) o Habog (Holanda), les característiques de les quals “s’aproximen en gran mesura a 
les del projecte espanyol”. Per altra banda, s’especifica que el Centre Tecnològic comptarà 
amb serveis bàsics, com ara laboratoris de combustible, química avançada, radioactivitat i 
medi ambient, materials, verificació industrial i mitjans de recolzament a projectes, gestió de 
dades i serveis generals. 

b) Aspectes ambientals. Mentre no es decideix el municipi que acollirà la instal·lació, i per tant, 
no es pot estudiar l’impacte ambiental concret, l’actual disseny del projecte de l’MTC consta 
d’estudis genèrics de seguretat i d’impacte ambiental, els quals “conclouen que la 
instal·lació compleix amb tot tipus de requisits de seguretat aplicable i que l’impacte global 
produït per la instal·lació serà compatible amb el respecte al medi ambient.“ Aquest projecte 
tècnic genèric fou avaluat pel Consell de Seguretat Nuclear (CSN) amb una “apreciació 
favorable” el 29 de juny del 2006.  

c) Aspectes socioeconòmics. La inversió prevista és d’uns 700 milions d’euros i un promig 
diari de 300 treballadors durant 5 anys de la primera etapa, amb algun pic de fins a 500 
operaris. No especifica els ingressos previstos per als municipis implicats per la ubicació de 

                                                 
2 Resolución de 23 de diciembre de 2009, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se efectúa 
la convocatoria pública para la selección de los municipios candidatos a albergar el emplazamiento del 
Almacén Temporal Centralizado de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos de alta actividad 
(ATC) y su centro tecnológico asociado. 
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l’MTC (encara que es parla de més de 7 milions d’euros anuals), i els seus criteris de  
repartiment, que seran els establerts en una Ordre del Ministeri d’Indústria. 

d) Criteris d’exclusió de zones. Seran zones “no aptes” per la instal·lació del magatzem 
nuclear les àrees que formen part de la Xarxa Natura 2000, Parcs Nacionals, Parcs 
Naturals, Llocs d’Importància Comunitària (LIC) i Zones d’Especial Protecció d’Aus 
(ZEPAS); les zones protegides pel Ministeri espanyol de Defensa; Forests d’Utilitat Pública i 
terrenys que formin part de la Xarxa Espanyola de Vies pecuàries; àrees on existeixin 
elements d’interès patrimonial que puguin ser afectades per estar en la zona d’influència de 
la instal·lació o per les obres de construcció de la mateixa i, finalment, els emplaçaments 
que requereixin que el transport dels residus s’hagi de realitzar necessàriament per via 
aèria o marítima.  

e) Característiques dels terrenys i l’entorn humà. La resolució exigeix una superfície mínima 
de 13 hectàrees per a l’MTC, amb una topografia preferentment plana, 7 hectàrees més per 
al Centre Tecnològic associat i 5 hectàrees per a les infraestructures de serveis i per a 
l’assentament d’empreses. Els factors que es consideraran en l’examen dels terrenys són: 
els terminis previstos per a poder disposar dels terrenys, l’extensió disponible, la topografia, 
els exàmens geotècnics i sismotècnics, la meteorologia i la hidrologia. L’entorn haurà de 
tenir les infraestructures de transport adequades, amb accés per ferrocarril i/o proximitat a 
la xarxa de carreteres. La instal·lació haurà de mantenir una distància mínima amb 
instal·lacions industrials rellevants i amb àrees industrials o tecnològiques que puguin 
presentar risc. També haurà de mantenir una certa distància a nuclis de població i tenir 
disponibilitat d’aigua i electricitat. Pel que fa a les característiques ambientals, haurà de 
mantenir distància i garantir la connexió natural dels espais protegits i dels hàbitats “en perill 
d’extinció”. Per últim, en referència als aspectes socioeconòmics, es valorarà l’existència 
d’un teixit industrial i empresarial, centres de capacitació professionals i els antecedents de 
l’entorn en activitats relacionades en l’àmbit nuclear. 
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3.5. Antecedents i cronologia dels fets 

3.5.1. Previs al període d’anàlisi 

2004 
Una sentència del Tribunal Constitucional espanyol contra la Comunitat Autònoma d’Aragó 
estableix que les comunitats autònomes no podran negar-se a acollir cap instal·lació 
d’emmagatzematge de residus nuclears en cas que l’Estat espanyol així ho decideixi. 

Desembre 2004 
El 14 de desembre la Comissió d’Indústria del Congrés dels Diputats espanyol aprova una 
resolució en què “insta el Govern a què, en col·laboració amb ENRESA, desenvolupi els criteris 
necessaris per dur a terme a Espanya la instal·lació d’un Magatzem Temporal Centralitzat 
(MTC) de combustible nuclear gastat”. 

Setembre 2005 
Finalitza el projecte “Cowam3

Març 2006 

-España”. Defineix la metodologia per “evitar les polítiques de fets 
consumats” i “assegurar un procés democràtic, transparent i participatiu” per a la gestió social 
dels conflictes. El projecte a l’Estat espanyol està desenvolupat conjuntament per l’AMAC 
(Associació de Municipis en Àrees amb Centrals Nuclears), ENRESA i el CSN. A més, les 
disposicions del Conveni d’Aarhus ja són d’aplicació: Per aquest acord es reconeix que una 
protecció adient del medi ambient és essencial per al benestar de les persones, per gaudir dels 
drets fonamentals i, en particular, del dret a la vida. Segons aquest conveni, les persones tenen 
dret a un medi ambient que els permeti assegurar la seva salut i benestar així com el deure de 
protegir-lo i millorar-lo. Per això, els ciutadans han de tenir accés a la informació, estar facultats 
per a participar en la presa de decisions i tenir accés a la justícia en relació amb el medi 
ambient.  

La Mesa de diàleg sobre l’energia nuclear a Espanya considera que l’MTC és la millor opció per 
a gestionar els residus radioactius. Greenpeace critica la decisió i considera que l’opció més 
segura és l’emmagatzematge en contenidors en sec a cadascuna de les centrals (MTI). 

Juny 2006 
La proposta de les conclusions del “Cowam-España” es tradueix en la creació d’una Comissió 
Interministerial espanyola que estableix els criteris que haurà de complir l’emplaçament de 
l’MTC. José Montilla, aleshores ministre espanyol d’Indústria, activa el 6è Pla Nacional de 
Residus Radioactius, que qualifica de “prioritària” la construcció del magatzem nuclear i diu que 
ha d’estar operatiu abans del 2011. 

Juliol 2006 
S’obre el procés d’informació pública per als municipis que vulguin aspirar a la instal·lació 
nuclear. Un anunci en 179 diaris de tot l’Estat publica la convocatòria del Ministeri espanyol 
                                                 
3 COWAM és alhora una xarxa i un programa d'investigació cooperativa que funciona des de l'any 2000 
amb el suport de la Comissió Europea. Treballa per definir la metodologia de cerca de solucions reals i 
possibles per a projectes de difícil acceptació social. 
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d’Indústria perquè els ajuntaments interessats puguin consultar la documentació disponible. 
També es posa en marxa el web www.emplazamientoatc.es 

Febrer 2007 
El dia 27 es tanca el termini per sol·licitar informació sobre l’MTC. Càrrecs electes i veïns dels 
municipis nuclears espanyols visiten l’Habog, l’MTC dels Països Baixos que serveix de model 
per al que es projecta construir a Espanya. El 20 d’octubre la Comissió Interministerial 
espanyola de l’MTC també visita les instal·lacions holandeses. 

Març 2008  
El Parlament de Catalunya, amb els vots favorables de CiU, ERC i ICV-EUiA aprova un text on 
es declara contrari a la ubicació d’un MTC en territori de Catalunya. El PSC s’absté. 

Setembre 2008 
Rafael Vidal, alcalde d’Ascó, explica la intenció de presentar candidatura a l’MTC a José 
Montilla. 

Octubre 2008 
Rafael Vidal, alcalde d’Ascó, explica la intenció de presentar candidatura a l’MTC a Artur Mas i 
Joan Saura. 

3.5.2. En el període d’anàlisi 

Desembre 2009 
En el darrer Consell de Ministres del 2009, el govern espanyol autoritza la recerca d’una 
ubicació per al cementiri nuclear. El 29 de desembre, el BOE publica l’obertura del termini de 
presentació de candidatures per acollir l’MTC. L’Ajuntament d’Ascó ha estat preparant-se des 
de l’estiu del 2006, quan l’AMAC va començar una campanya d’informació i estudis entre els 70 
municipis més pròxims a les centrals. 

Gener 2010 
El 30 de gener del 2010 finalitza el termini de presentació de candidatures. L’Ajuntament 
d’Ascó aprova presentar la seva candidatura. Dotze municipis més, entre els quals Yebra, a 
Guadalajara, també de l’AMAC, fan el mateix. Es multipliquen les manifestacions en contra i a 
favor del projecte i s’origina una tempesta política.  

Febrer 2010 
Continuen les mobilitzacions ciutadanes. S’organitzen assemblees a la Terra Alta i el Priorat. 
Greenpeace anuncia un recurs administratiu contra la convocatòria de l’MTC per incompliment 
del Conveni d’Aarhus i demana que s’aturi el procés de selecció de l’emplaçament atòmic. 

Març 2010  
El Parlament de Catalunya torna a rebutjar la ubicació d’un MTC en territori català. Aquesta 
vegada, a més de CiU, ERC i ICV-EUiA –que ja havien votat en aquest sentit el 2008–, el PSC 
també vota contra el cementiri nuclear. La Coordinadora Anticementiri Nuclear de Catalunya 
(CANC) convoca una manifestació a Móra d’Ebre. 

Juliol 2010 
L'Audiència Nacional espanyola decideix que el Ministeri espanyol d'Indústria ha de mostrar a 
Greenpeace la documentació tècnica sobre l’MTC que els ecologistes sol·liciten. 
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3.5.3. Posteriors al període d’anàlisi 

Setembre 2010 
Es fa públic l’informe de la Comissió Interministerial espanyola de l’MTC amb la puntuació de 
les candidatures seleccionades. Ascó i Zarra són les que tenen més punts d’una llista de vuit 
municipis. 

Octubre 2010 
Greenpeace rep una Providència de l'Audiència Nacional espanyola en la qual s'afirma que els 
informes tècnics i de seguretat del cementiri nuclear i del seu centre d'experimentació nuclear 
associat no existeixen. Segons Greenpeace, aquest fet reafirma la vulneració del Conveni 
Aarhus per part del Ministeri d’Indústria i demostra la nulitat de ple dret de tot el procés. 

Desembre 2010  
La CANC viatja a Madrid per presentar un informe de resposta a l’informe de setembre de la 
Comissió Interministerial espanyola que ha de decidir la ubicació del magatzem de residus 
radioactius. 

Gener 2011 
Es compleix el venciment del dipòsit de residus nuclears de Vandellós I a França. L’Estat 
espanyol, en cas de no retirar-los, ha de pagar 60.000 euros cada dia. 
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4. Anàlisi periodística 
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4.1. Volum i periodicitat de publicació 

4.1.1. Nombre de textos publicats 

En el període estudiat, s’han publicat 334 peces sobre la ubicació de l’MTC a Ascó, dividides 
en textos informatius (notícies, reportatges, cròniques i entrevistes) i textos d’opinió (articles, 
columnes i editorials). 

Per quantitat de peces, destaca El Punt, amb 124 peces: 92 informatives i 32 d’opinió. El 
segueix l’Avui, amb 74 peces: 56 informatives i 18 d’opinió. Per últim, El Periódico i La 
Vanguardia tanquen el recompte amb 68 peces cadascun, de les quals, El Periódico en fa 52 
informatives i 16 d’opinió, mentre que La Vanguardia les divideix en 48 informatives i 20 
d’opinió.  

Nombre de peces publicades 
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peces d'opinió peces informatives  

4.1.2. Freqüència dels textos publicats 

En el període que comprèn l’anàlisi, el diari El Punt és el que té una major cobertura temporal, 
del 25/12/2009 al 15/08/2010, mentre que El Periódico, és qui té la cobertura temporal més 
reduïda, comprèn el període del 24/12/2009 al 10/07/2010. La Vanguardia, per la seva banda, 
publica textos sobre l’MTC des del 24/12/2009 al 20/07/2010 i l’Avui, del 24/12/2009 al 
19/07/2010. Tenint en compte el nombre de peces en cada diari i els 274 dies estudiats, això 
correspon, estadísticament, a una peça cada 4 dies en el cas de La Vanguardia i El Periódico, 
una cada 3,7 dies per l’Avui, i una cada 2,2 dies en el cas d’El Punt. 
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Data d’aparició de les peces (I) 
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Data d’aparició de les peces (II) 
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La majoria de les peces publicades a les diferents capçaleres es concentra entre el 24 i el 30 
de gener del 2010, essent el dia de màxima publicació el 27 de gener, dia posterior al ple de 
l’Ajuntament d’Ascó en què es decideix presentar oficialment la candidatura per allotjar el 
magatzem de residus. Prèviament a aquestes dates, els principals motius de les notícies són 
els relacionats amb la convocatòria del concurs feta pel govern espanyol i les possibles 
candidatures catalanes. Posteriorment, els diaris cobreixen, sobretot, actes a favor i en contra 
del magatzem nuclear a Ascó i les diverses reaccions polítiques. 
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4.2. Grau de rellevància periodística 

El grau de rellevància periodística s’ha definit a partir de diversos factors4

4.2.1. Menció en portada 

, que són: 

Entre els 4 diaris estudiats, es comptabilitzen 31 portades. L’Avui és qui té el major nombre de 
portades dedicades al cementiri nuclear d’Ascó, 11 en total (35,5%). La Vanguardia dedica 8 
portades (25,8%) al magatzem nuclear, mentre que El Punt i El Periódico en fan 6 cadascun 
(19,4%). 

Aparicions en portada 
(percentatge respecte el total de portades) 

La Vanguardia
25,8%

El Punt
19,4%El Periódico

19,4%

Avui
35,5%

 

També és l’Avui qui abraça el major marge temporal pel que fa a portades: des del 24 de 
desembre del 2009 fins al 12 de març del 2010. L’Avui és qui fa la primera portada sobre 
l’MTC, el 24 de desembre del 2009, mentre que El Punt és qui en fa l’última,  el 8 d’abril del 
2010. Per últim, per nombre de portades en dies consecutius, l’Avui i La Vanguardia són els 
que més en fan, amb 6 portades consecutives cadascun. El Periódico en té 5 i El Punt en fa 3. 

 

Avui
• 24/12/09 L'Estat treu a subhasta el magatzem de residus nuclears 

: 11 aparicions en portada. 

• 20/01/10 Els ecologistes reclamen als partits que s'oposin al dipòsit nuclear 
• 23/01/10 Ascó convoca un ple extraordinari per decidir si opta al dipòsit nuclear 
• 24/01/10 CDC rectifica i s'oposa ara al cementi nuclear d'Ascó · AVÍS · Puig amenaça de 

suspendre de militància l'alcalde i els regidors · MARXA · Manifestació Avui al poble contra 
la candidatura 

                                                 
4 Veure apartat 1. Metodologia (pàg. 5). 
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• 25/01/10 Ascó colla Montilla · GOVERN · ERC i ICV reclamen al president que trenqui el 
silenci sobre el cementiri nuclear · GOVERN · CiU · L'alcalde manté la candidatura 

• 26/01/10 L'Ajuntament d'Ascó manté l'oferta a l'Estat · DECISIÓ · El ple aprovarà Avui la 
candidatura a ser dipòsit nuclear · RESPOSTA · El president es pronuncia en contra de 
l'emplaçament 

• 27/01/10 El govern posarà obstacles al dipòsit nuclear, que Ascó demana 
• 28/01/10 Montilla i Sebastián topen pel consum d'energia nuclear 
• 30/01/10 El dipòsit nuclear es decidirà per criteris tècnics 
• 08/03/10 L'Ebre pressiona els partits perquè s'oposin al magatzem nuclear d'Ascó 
• 12/03/10 Cap vot pel dipòsit nuclear d'Ascó al Parlament 

 

La Vanguardia
• 21/01/10 Ascó ya se ve como sede del almacen nuclear 

: 8 aparicions en portada. 

• 23/01/10 Ascó se ofrece para acoger el cementerio nuclear 
• 24/01/10 Los alcaldes de CDC se oponen al almacen nuclear 
• 25/01/10 El rechazo al almacen nuclear alcanza al tripartito 
• 26/01/10 El Govern se opondrá al almacén que pide hoy Ascó 
• 27/01/10 Ascó vota sí y traspasa al Gobierno la crisis del almacén 
• 28/01/10 Diez municipios de la zona de Ascó apoyan el almacén nuclear 
• 08/03/10 El malestar en las Terres de l'Ebre se acentúa y sale a la calle 

 

El Punt
• 23/01/10 Ascó farà oficial dimarts la candidatura per tenir el cementiri de residus nuclears 

: 6 aparicions en portada. 

• 25/01/10 Màxima pressió sobre Ascó 
• 26/01/10 Amenacen d'impugnar l'acord d'Ascó sobre el magatzem de residus nuclears 
• 27/01/10 Ascó aprova amb un "sí" desafiador la candidatura al cementiri de residus 

nuclears 
• 08/03/10 Les Terres de l'Ebre tornen a dir "no" al cementiri nuclear d'Ascó 
• 08/04/10 Només un terç dels veïns de la Ribera d'Ebre donen suport a l'MTC a Ascó 

 

El Periódico
• 24/01/10 CDC prohibeix votar "sí" als seus regidors d'Ascó 

: 6 aparicions en portada. 

• 25/01/10 L'oposició al cementiri nuclear es manifesta a Ascó 
• 26/01/10 L'alcalde d'Ascó planta cara a  CiU i a Montilla 
• 27/01/10 I l'Ajuntament d'Ascó va dir "sí" 
• 28/01/10 El debat sobre Ascó obre un altre front entre el Govern i la Generalitat 
• 09/02/10 Dirigents del PSOE diuen que CIU va pressionar per portar a Ascó el cementiri 
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4.2.2. Ús de fotografies i infografies 

Un altre factor que ajuda a determinar el grau de rellevància periodística que cada diari ha 
atorgat a la ubicació d’un magatzem de residus radioactius a Ascó és l’ús de fotografies o 
infografies. En aquest camp, qui ha utilitzat un percentatge més elevat d’il·lustracions gràfiques 
ha estat l’Avui, amb 44 textos amb fotografia o/i infografia, dels 74 que n’ha fet en total, això 
indica un 59,5% de peces amb il·lustració gràfica. 

En segon lloc es troba El Periódico, amb 40 peces amb fotografia o/i infografies de les 68 que 
n’ha publicat, la qual cosa representa un 58,8% de peces. 

La Vanguardia ha acompanyat d’il·lustracions gràfiques un 50% dels seus textos, és a dir, 34 
peces de les 68 publicades. 

El Punt, el diari que més peces ha publicat sobre el magatzem nuclear dels quatre que s’han 
estudiat en aquest informe, és qui té el percentatge inferior de peces amb il·lustració gràfica, 44 
textos de 124, un 35,5%. 

Percentatge de peces amb infografia o fotografia 
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4.2.3. Jerarquització 

La jerarquització (amb la seva puntuació de l’1 al 3)5

4.2.4. Grau de rellevància periodística: Resultats 

 ha estat un altre element que s’ha tingut 
en compte, a més de les portades i les il·lustracions gràfiques, per valorar el grau de rellevància 
periodística de les peces analitzades. En aquest apartat s’ha valorat si la peça apareix en la 
pàgina esquerra o en la dreta, en quin espai de la pàgina està situada o l’extensió de la peça. 

En base a aquests tres elements (les mencions en portada, l’ús de fotografies o/i infografies i la 
puntuació atorgada a l’apartat referit a la jerarquització) les peces han estat dividides en textos 
de rellevància periodística molt alta, textos de rellevància periodística alta, textos de 

                                                 
5 A la metodologia (pàg.5) s’expliquen els criteris que s’han seguit per puntuar de l’1 al 3 cada peça 
publicada.  
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rellevància periodística moderada, textos de rellevància periodística baixa i textos de 
rellevància periodística molt baixa. El resultat és que el grau de rellevància periodística 
dels rotatius estudiats és el següent: 

 

La Vanguardia
• Rellevància periodística molt baixa:  5 peces – 7,4% 

: 68 peces 

• Rellevància periodística baixa:   13 peces – 19,1% 
• Rellevància periodística moderada:  28 peces – 41,2% 
• Rellevància periodística alta:   13 peces – 19,1% 
• Rellevància periodística molt alta:  9 peces – 13,2% 

 

El Punt
• Rellevància periodística molt baixa:  16 peces – 12,9% 

: 124 peces 

• Rellevància periodística baixa:   46 peces – 37,1% 
• Rellevància periodística moderada:  39 peces – 31,4% 
• Rellevància periodística alta:   15 peces – 12,1% 
• Rellevància periodística molt alta:  8 peces – 6,4% 

 

El Periódico
• Rellevància periodística molt baixa:  3 peces – 4,4% 

: 68 peces 

• Rellevància periodística baixa:   13 peces – 19,1% 
• Rellevància periodística moderada:   26 peces – 38,2% 
• Rellevància periodística alta:    17 peces – 25,0% 
• Rellevància periodística molt alta:  9 peces – 13,2% 

 

Avui
• Rellevància periodística molt baixa:  7 peces – 9,4% 

: 74 peces 

• Rellevància periodística baixa:   21 peces – 28,4% 
• Rellevància periodística moderada:  25 peces – 33,8% 
• Rellevància periodística alta:   16 peces – 21,6% 
• Rellevància periodística molt alta:  5 peces – 6,8% 
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Grau de rellevància periodística (valors absoluts) 
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4.3. Ideari projectat 

4.3.1. Què motiva la peça? 

A l’apartat que tracta la freqüència dels textos publicats (4.1.2) i, sobretot, en el gràfic que 
indica la data d’aparició de les peces, queda ben clar que no hi ha sempre coincidència en les 
dates en què apareixen les notícies. A finals de gener i principis de febrer del 2010 –dies durant 
els quals l’Ajuntament d’Ascó aprova la seva candidatura per allotjar el magatzem nuclear–, és 
quan els diaris concentren el major nombre de peces publicades. Per contra, durant la resta del 
període estudiat els textos publicats obeeixen a fets diversos que, normalment, no són tant 
destacables com és el fet noticiable de primer nivell de l’aprovació de la candidatura d’Ascó. 
Per tant, analitzant quins són els temes que motiven la publicació de textos, es pot determinar 
quina és la prioritat temàtica de cada capçalera o què motiva la peça a cada diari estudiat. 

Amb aquesta finalitat s’han classificat en 3 grups (temàtica favorable, temàtica contrària i 
temàtica neutral) fins a 10 temàtiques genèriques dels fets que han estat noticiables durant el 
període analitzat. No es pot caure en el parany, però, de voler comparar les temàtiques 
favorables i les contràries d’un mateix diari, ja que el nombre d’actes o manifestacions en un 
sentit o un altre no és el mateix. En el cas que ens ocupa, hi ha hagut més actes i 
manifestacions en contra del cementiri nuclear, que no pas a favor. Per tant, és lògic pensar 
que tots els diaris hauran publicat més peces de temàtica contrària que favorable. 

 

• 
Temàtica favorable: 

Actes, manifestacions i declaracions d’organitzacions a favor

• 

. La publicació de la peça està 
motivada per declaracions d’organitzacions favorables a la instal·lació o per la convocatòria 
o la celebració d’un acte o una manifestació a favor de la ubicació del magatzem de residus 
a Ascó. 
Declaracions polítiques a favor

 

. Quan el text destaca com a fet noticiable declaracions 
polítiques a favor de la ubicació del magatzem de residus a Ascó. 

• 
Temàtica contrària: 

Actes, manifestacions i declaracions d’organitzacions en contra

• 

. La publicació de la peça 
està motivada per declaracions d’organitzacions contràries a la instal·lació o per la 
convocatòria o la celebració d’un acte o una manifestació en contra de la ubicació del 
magatzem de residus a Ascó. 
Declaracions polítiques en contra

 

. Quan el text destaca com a fet noticiable declaracions 
polítiques en contra de la ubicació del magatzem de residus a Ascó.  

Temàtica neutral:
• 

  
Anàlisi política. El text dóna novetats polítiques o analitza políticament el conflicte.  
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• Anàlisi tècnica o ambiental

• 

. El text explica qüestions ambientals o analitza tècnicament la 
infraestructura nuclear d’Ascó. 
Declaracions polítiques contraposades

• 

. Quan el text destaca com a fet noticiable la 
contraposició d’opinions polítiques sobre la ubicació del magatzem de residus a Ascó.   
Novetats sobre les candidatures

• 

.  La peça destaca algun fet referit a les candidatures per 
allotjar el magatzem atòmic. 
Ascó, candidat a l'MTC

• 

. Sempre que la publicació del text estigui motivada pel fet que Ascó 
es presenta de forma oficial per allotjar el magatzem temporal centralitzat.  
La situació en general

 

. Quan no hi ha cap novetat destacable i concreta que motivi la peça. 

En valors relatius, els fets que han motivat la publicació de textos són els següents: 
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Pel que fa als valors absoluts per diari i tenint en compte si la temàtica ha estat favorable, 
contrària o neutral:  

Què motiva la notícia (valors absoluts) 
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L’anàlisi de les dades evidencia que els fets noticiables contraris a la ubicació del magatzem de 
residus a Ascó coberts per la premsa catalana estudiada superen els fets noticiables 
favorables:  

Què motiva la peça. Tots els diaris 
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neutral
51,8%

 

 

Pel que fa a l’estudi de les dades, diari per diari: 
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La Vanguardia 

Temàtica favorable:
• Actes, manifestacions i declaracions d’organitzacions a favor:  8 peces – 11,8% 

        12 peces – 17,6% 

• Declaracions polítiques a favor:       4 peces – 5,9% 

Temàtica contrària
• Actes, manifestacions i declaracions d’organitzacions en contra: 12 peces – 17,6% 

        17 peces – 25% 

• Declaracions polítiques en contra:      5 peces – 7,4% 

Temàtica neutral
• Anàlisi política:         11 peces – 16,2% 

        39 peces – 57,4% 

• Anàlisi tècnica o ambiental:       4 peces – 5,9% 
• Declaracions polítiques contraposades:     3 peces – 4,4% 
• Novetats sobre les candidatures:      6 peces – 8,8% 
• Ascó candidat a l'MTC:        6 peces – 8,8% 
• La situació en general:        9 peces – 13,2% 
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El Punt 

Temàtica favorable
• Actes, manifestacions i declaracions d’organitzacions a favor:   16 peces – 12,9% 

        25 peces – 20,1% 

• Declaracions polítiques a favor:       9 peces – 7,3% 

Temàtica contrària
• Actes, manifestacions i declaracions d’organitzacions en contra:  31 peces – 25,0% 

        51 peces – 41,1% 

• Declaracions polítiques en contra:      20 peces – 16,1% 

Temàtica neutral
• Anàlisi política:         8 peces – 6,5% 

        48 peces – 38,7% 

• Anàlisi tècnica o ambiental:       4 peces – 3,2% 
• Declaracions polítiques contraposades:     2 peces – 1,6% 
• Novetats sobre les candidatures:      5 peces – 4,0% 
• Ascó candidat a l'MTC:       10 peces – 8,1% 
• La situació en general:        19 peces – 15,3% 
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El Periódico 

Temàtica favorable
• Actes, manifestacions i declaracions d’organitzacions a favor:  5 peces – 7,4% 

        8 peces – 11,8% 

• Declaracions polítiques a favor:      3 peces – 4,4% 

Temàtica contrària
• Actes, manifestacions i declaracions d’organitzacions en contra: 5 peces – 7,4% 

        13 peces – 19,1% 

• Declaracions polítiques en contra:     8 peces – 11,8% 

Temàtica neutral
• Anàlisi política:        16 peces – 23,5% 

        47 peces – 69,1%  

• Anàlisi tècnica o ambiental:      11 peces – 16,2% 
• Declaracions polítiques contraposades:     2 peces – 2,9%  
• Novetats sobre les candidatures:     7 peces – 10,3% 
• Ascó candidat a l'MTC:       8 peces – 11,8% 
• La situació en general:       3 peces – 4,4% 
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Avui 

Temàtica favorable:
• Actes, manifestacions i declaracions d’organitzacions a favor:  11 peces – 14,9% 

        13 peces – 17,6% 

• Declaracions polítiques a favor:      2 peces – 2,7% 

Temàtica contrària:
• Actes, manifestacions i declaracions d’organitzacions en contra: 14 peces – 18,9% 

        22 peces – 29,7% 

• Declaracions polítiques en contra:     8 peces – 10,8% 

Temàtica neutral:
• Anàlisi política:        12 peces – 16,2% 

        39 peces – 52,7% 

• Anàlisi tècnica o ambiental:      5 peces – 6,8% 
• Declaracions polítiques contraposades:     2 peces – 2,7% 
• Novetats sobre les candidatures:     6 peces – 8,1% 
• Ascó candidat a l'MTC:       8 peces – 10,8% 
• La situació en general:       6 peces – 8,1% 

 

Què motiva la peça. Avui 
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Si es resta el percentatge de peces de temàtica favorable del percentatge de peces de temàtica 
contrària de cada diari, el resultat indica el percentatge de predomini de cobertura de fets de 
temàtica contrària enfront els de temàtica favorable de cada rotatiu. 

El diari que té un percentatge més elevat de predomini de cobertura de fets de temàtica 
contrària és El Punt amb un 21,0%. En segon lloc se situa l’Avui, amb un 12,2% i empatats en 
la tercera posició es troben La Vanguardia i El Periódico amb un 7,4% cadascun. 

4.3.2. Fonts o qui té veu a la notícia? 

En aquest apartat s’analitzen les fonts emprades per cada diari a l’hora de redactar un text 
periodístic i, sobretot, qui té veu a la notícia, és a dir, de qui són les declaracions que es 
destaquen en el text. Únicament s’han tingut en compte els textos informatius, ja que la majoria 
de peces d’opinió no citen les fonts, ni destaquen declaracions concretes.  

 

La Vanguardia

Pel que fa a la resta de textos informatius, La Vanguardia dóna veu a: 

 fa, en el període analitzat, dues entrevistes: Una a José Emeterio Gutiérrez, 
president de la Societat Nuclear Espanyola, i una altra a Rafael Vidal, alcalde d'Ascó. 

Polítics i organismes de la zona d’influència d’Ascó
• Del municipi d’Ascó: Rafael Vidal, CiU, alcalde d'Ascó (en 11 peces); el segon tinent 

d'alcalde, del PSC, –sense citar-ne el nom–; Antonio Casanova, Independents per Ascó, 
cap de l'oposició a l'Ajuntament d'Ascó; Ajuntament d'Ascó. 

: 

• Alcaldes i regidors: Joan Sabanza, CiU, alcalde de Móra la Nova; Josep Castellnou, CiU, 
alcalde de Vandellòs; Jordi Jardí, CiU, alcalde de Tivissa; José Luis Aparicio, PSC, alcalde 
de Riba Roja (en 2 peces); Òscar Bosch, PSC, alcalde de Flix. 

• Delegats del Govern: Lluís Salvadó, ERC, delegat del Govern a les Terres de l’Ebre6

• Diputats al Parlament: Francesc Sancho, CiU (en 2 peces); Marta Cid, ERC; Juan 
Bertomeu, PP. 

 (en 2 
peces); Xavier Sabaté, PSC, delegat del Govern a Tarragona. 

• Càrrecs polítics interns: Xavier Pallarés, president de la federació de CiU a l'Ebre; Joan 
Sabaté, president de la federació del PSC a l'Ebre (en 2 peces); Josep Maria Sáez, 
president d'ERC Ribera d'Ebre. 

• De Consells Comarcals: El Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre; el president del Consell 
Comarcal de la Ribera d’Ebre –sense citar-ne el nom–. 

Polítics i organismes de la zona d’influència d’altres candidatures
• Presidents autonòmics: José María Barreda, PSOE, president de Castella-La Manxa (en 2 

peces); Guillermo Fernández Vara, PSOE, president d'Extremadura; Juan Vicente Herrera, 
PP, president de Castella-Lleó. 

:  

                                                 
6 A La Vanguardia del dia 25 de gener del 2010 hi apareix erròniament com a Francesc Salvador, delegat 
del Govern a Tarragona. 



45 

• Alcaldes i regidors: Jesús Pascual, alcalde d'Albalá (Càceres) (en 3 peces); José María 
Saiz, PP, alcalde de Villar de Cañas (Conca); María Ángeles Delso, PP, alcaldesa de 
Torrubia de Soria (Sòria); un regidor de Campo de San Pedro (Segòvia); Ajuntament de 
Santiuste de San Juan Bautista (Segòvia). 

Polítics i organismes nacionals
• Membres del Govern: José Montilla, PSC, president de la Generalitat de Catalunya; Josep 

Lluís Carod-Rovira, ERC, vicepresident de la Generalitat de Catalunya; la Conselleria de 
Presidència; Joaquim Nadal, PSC, Conseller de Política Territorial i Obres Públiques; 
Marina Geli, PSC, Consellera de Salut de la Generalitat de Catalunya; Antoni Castells, 
PSC, Conseller d'Economia de la Generalitat de Catalunya; Francesc Baltasar, ICV, 
Conseller de Medi Ambient; Joan Saura, ICV, Conseller d’Interior; fonts de la Generalitat; el 
Govern (en 2 peces). 

: 

• De CiU: Artur Mas, CiU (en 2 peces); fonts pròximes a Artur Mas; fonts de l'executiu que 
dirigeix Artur Mas; Josep Antoni Duran i Lleida, CiU; Felip Puig, CiU (en 2 peces); la seu 
barcelonina de CDC. 

• Del PSC: José Zaragoza, PSC; Francesc Vallès, PSC; Jordi Terrades, PSC. 
• D’ERC: Joan Puigcercós, ERC; Joan Ridao, ERC; ERC (en 3 peces). 
• D’ICV-EUiA: Joan Herrera, ICV (en 3 peces); ICV (en 2 peces). 

Polítics i organismes estatals
• Membres del govern espanyol: José Luís Rodríguez Zapatero, PSOE, president del govern 

espanyol; María Teresa Fernández de la Vega, PSOE, vicepresidenta del govern espanyol 
(en 2 peces); Miguel Sebastián, PSOE, ministre espanyol d'Indústria; Ministeri espanyol 
d'Indústria (en 5 peces); Elena Espinosa, PSOE, ministra espanyola de Medi Ambient; José 
Blanco, PSOE, ministre espanyol de Foment; el govern espanyol. 

: 

• Del PP: María Dolores de Cospedal, PP. 

Associacions contràries a l’MTC
• Sergi Saladié, Coordinadora Anticementiri Nuclear de Catalunya, CANC (en 5 peces); 

Josep Sabaté, CANC; Coordinadora Anticementiri Nuclear de Catalunya, CANC (en 4 
peces). 

: 

• Carlos Bravo, Greenpeace (en 5 peces); Greenpeace (en 2 peces). 
• Eloi Nova, Ecologistes en Acció; Luis Oviedo, Ecologistas en Acción; Ecologistas en Acción. 
• Josep Puig, Tanquem les Nuclears; Tanquem les Nuclears. 
• Altres: Jaume Morron, Associació Eòlica de Catalunya; Marta de la Rosa, portaveu de la 

Plataforma Anticementerio Nuclear Tierra de Campos (Espanya); Plataforma 
Anticementerio Nuclear Tierra de Campos (Espanya); Associació Agrícola de Gorleben 
(Alemanya). 

Associacions favorables a l’MTC
• Marià Vila d'Abadal, gerent de l'AMAC (en 7 peces); Associació de Municipis en Àrees amb 

Centrals Nuclears, AMAC (en 2 peces). 

: 

• Montse Forcades, Volem Viure a Flix. 
• Miquel Valls, president del Consell de Cambres de Catalunya. 
• Josep Manuel Basáñez, vicepresident de Foment del Treball. 
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• José Emeterio Gutiérrez, president de la Societat Nuclear Espanyola. 

Empreses i organismes amb responsabilitat energètica o nuclear
• Alejandro Pina, president d'ENRESA; Álvaro Rodríguez, tècnic d'ENRESA; Sílvia Rueda, 

tècnica d'ENRESA; Empresa Nacional espanyola de Residus Radioactius, ENRESA (en 3 
peces). 

: 

• Andrea Brentan, màxim responsable d'ENDESA. 
• Foro de la Indústria Nuclear Espanyola. 
• Red Elèctrica d'Espanya. 

Científics i especialistes en temàtica nuclear o energètica
• Isaac Sanromà, UPC (també és president de la Cambra de Comerç de Reus i defensor de 

la ubicació de l’MTC a Ascó). 

: 

• Joan Vallvé, degà del Col·legi d'Enginyers Industrials. 

Altres fonts
• Veïns anònims de la zona: Diferents veïns del poble (referint-se a Ascó); diversos Veïns de 

la zona a favor i en contra de l'MTC; diversos veïns de Móra; diferents veïns d'Ascó. 

: 

• Altres: Andreu Carranza, escriptor fill d'Ascó; Santiago Vilanova, periodista; Xavier Garcia, 
periodista; Mario Gaviria, sociòleg; els Mossos d'Esquadra. 

 

Fonts o qui té veu a la notícia. La Vanguardia 
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El Punt

Pel que fa a la resta de textos informatius, El Punt dóna veu a: 

 fa, en el període analitzat, una entrevista: A Sergi Saladié, portaveu de la Coordinadora 
Anticementiri Nuclear de Catalunya (CANC). 

Polítics i organismes de la zona d’influència d’Ascó
• Del municipi d’Ascó: Rafael Vidal, CiU, alcalde d'Ascó (en 11 peces); Josep Martínez, PSC, 

tinent d'alcalde d'Ascó; Antoni Casanova, Independents per Ascó, cap de l'oposició a 
l'Ajuntament d'Ascó (en 2 peces); Ajuntament d'Ascó (en 2 peces). 

: 

• Alcaldes i regidors: Ferran Bel, CiU, alcalde de Tortosa; Josep Castellnou, CiU, alcalde de 
Vandellòs; Joan Sabanza, CiU, alcalde de Móra la Nova; Andreu Martí, CiU, alcalde de 
l'Ametlla de Mar; Jordi Jardí, CiU, alcalde de Tivissa; Joan Pere Gómez, CiU, tinent 
d'alcalde de l'Ametlla de Mar; Òscar Bosch, PSC, alcalde de Flix (en 4 peces); Joaquim 
Paladella, PSC, alcalde de Batea; Xavier Borràs, PSC, tinent d'alcalde de la Torre de 
l'Espanyol; Lluís Melich, PSC, regidor del Pinell de Brai; Xavier Samarra, ERC, regidor de 
Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant; Fermí Pallisé, ICV, regidor de Tibias; Gil Martí, alcalde de 
la Palma d'Ebre; Antoni Ribes, exregidor d'Ascó; Ajuntament de Vinebre; Alcaldes de 3 
poblacions de Les Garrigues i de 3 poblacions del Segrià. 

• Delegats del Govern: Lluís Salvadó, ERC, delegat del Govern a les Terres de l'Ebre (en 2 
peces); Xavier Sabaté, PSC, delegat del Govern al Camp de Tarragona. 

• Diputats al Parlament: Marta Cid, ERC7

• De la Diputació: Josep Poblet, CiU, president de la Diputació de Tarragona; Jaume Gilabert, 
ERC, president de la Diputació de Lleida. 

. 

• Càrrecs polítics interns: Xavier Pallarés, president de CiU a les Terres de l'Ebre; Germán 
Garcés, primer secretari del PSC de Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant; La federació de les 
terres de l'Ebre del PSC (en 2 peces); El PSC de Móra la Nova; Josep Maria Sáez, ERC, 
tinent d'alcalde de Miravet i president d'ERC a la Ribera d'Ebre (en 5 peces).  

• De Consells Comarcals: Bernat Pellissa, ERC, president del Consell Comarcal de la Ribera 
d'Ebre (en 3 peces); Josep Solé, PSC, vicepresident del Consell Comarcal de la Ribera 
d'Ebre; Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre; Consell Comarcal del Segrià. 

Polítics i organismes de la zona d’influència d’altres candidatures
• José María Barreda, PSOE, president de Castella-La Manxa.  

: 

Polítics i organismes nacionals
• Membres del Govern: José Montilla, PSC, president de la Generalitat de Catalunya (en 2 

peces); Josep-Lluís Carod-Rovira, ERC, vicepresident de la Generalitat de Catalunya; 
Marina Geli, PSC, Consellera de Salut; Francesc Baltasar, ICV, Conseller de Medi Ambient; 
Joan Saura, ICV, Conseller d’Interior; El tripartit. 

: 

• De CiU: Artur Mas, CiU (en 3 peces); Josep Antoni Duran i Lleida, CiU; Felip Puig, CiU; 
Oriol Pujol, CiU; CDC. 

• Del PSC: José Zaragoza, PSC (en 2 peces); Carme Figueras, PSC; PSC. 

                                                 
7 A El Punt del dia 17 de gener del 2010 hi apareix erròniament com a regidora de l'Ajuntament 
d'Amposta, càrrec que no ocupa des del març del 2004. 
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• D’ERC: Joan Puigcercós, ERC (en 2 peces); Joan Ridao, ERC (en 2 peces); Ernest 
Benach, ERC; Anna Simó, ERC (en 2 peces); Ignasi Llorente, ERC (en 2 peces); Joan 
Tardà, ERC (en 2 peces); Oriol Junqueras, ERC; Pere Muñoz, ERC; ERC (en 3 peces). 

• D’ICV-EUiA: Joan Herrera, ICV (en 11 peces); Dolors Camats, ICV; Laia Ortiz, ICV; ICV (en 
2 peces). 

• Del PP: Alícia Sánchez Camacho, PP (en 2 peces); Dolors Montserrat, PP (en 2 peces). 

Polítics i organismes estatals
• Membres del govern espanyol: María Teresa Fernández de la Vega, PSOE, vicepresidenta 

del govern espanyol; Miguel Sebastián, ministre espanyol d'Indústria (en 2 peces); Pedro 
Luís Marín, Secretari espanyol d'Estat d'Energia; Ministeri espanyol d'Indústria (en 5 peces); 
Comissió Interministerial espanyola de l’MTC (en 3 peces). 

: 

• Del PP: Mariano Rajoy, PP. 

Associacions contràries a l’MTC
• Sergi Saladié, CANC (en 8 peces); Coordinadora Anticementiri Nuclear de Catalunya, 

CANC (en 9 peces); 

: 

• Anna Rosa Martínez, Greenpeace; Greenpeace (en 4 peces) 
• Eloi Nolla, Ecologistes en Acció; Ecologistes en Acció (en 4 peces). 
• Tanquem les nuclears (en 3 peces). 
• Enriqueta Muntané, Unió de Pagesos; Joan Montesó, Unió de Pagesos a l'Ebre; Unió de 

Pagesos. 
• Veïns d'Ascó (en 2 peces). 
• Altres: Pep Puig, Fira de la Terra; Jaume Descarrega, president de la DO Terra Alta; 

Josefina Fraile, Plataforma Antinuclear Nord de Palència (Espanya). 

Associacions favorables a l’MTC
• Marià Vila d'Abadal, gerent de l'AMAC (en 4 peces); Associació de Municipis en Àrees amb 

Centrals Nuclears, AMAC (en 5 peces). 

: 

• Miquel Valls, Consell General de Cambres de Comerç de Catalunya; Isaac Sanromà, 
president de la Cambra de Comerç de Reus; Cambra de Comerç de Reus (en 2 peces). 

• Josep María Álvarez, UGT (en 2 peces). 
• Joan Rosell, president de Foment del Treball Nacional; Foment del Treball Nacional. 
• Josep González, president de PIMEC. 
• Societat Nuclear Espanyola. 

Empreses i organismes amb responsabilitat energètica o nuclear
• Alejandro Pina, ENRESA. 

: 

• Montse Godall, Agrupació Nuclear Ascó – Vandellós. 
• Consell de Seguretat Nuclear espanyol. 

Científics i especialistes en temàtica nuclear o energètica
• Xavier Gil, vicerector de la UPC; Ramon Sans, catedràtic UPC; Xavier Ortega, catedràtic 

d'energia nuclear de la UPC. 

: 
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• Antoni Tahull, Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya; Col·legi d'Enginyers Industrials 
de Catalunya. 

Altres fonts
• Veïns anònims de la zona: Alguns manifestants; Diversos veïns d'Ascó; una veïna; diversos 

veïns de la zona. 

:  

• Altres: Andreu Carranza, escriptor fill d'Ascó; Santiago Vilanova, escriptor; Enquesta del 
gabinet CERES; els Mossos d'Esquadra; Zhores A. Medvedef, biòleg. 

 

Fonts o qui té veu a la notícia. El Punt 
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El Periódico

Pel que fa a la resta de textos informatius, El Periódico dóna veu a: 

 fa, en el període analitzat, una entrevista a Rafael Vidal, alcalde d’Ascó i una 
peça amb 7 entrevistes de format reduït: Joan Puigcercós, ERC; Manolo Tomàs, ecologista; 
Albert Abelló, empresari de la Cambra de Comerç de Tarragona; Xavier Sabaté, PSC, delegat 
del Govern a Tarragona; Andreu Carranza, escriptor fill d'Ascó; Marià Vila d'Abadal, gerent de 
l'AMAC; Sergi Saladié, portaveu de la CANC. 

Polítics i organismes de la zona d’influència d’Ascó
• Del municipi d’Ascó: Rafael Vidal, alcalde d'Ascó (en 6 peces); l’'Ajuntament d'Ascó (en 2 

peces); Antoni Casanova, Independents per Ascó, cap de l'oposició a l'Ajuntament d'Ascó.  

: 

• Alcaldes i regidors: Jordi Jardí, CiU, alcalde de Tibias; Pere Miquel Guiu, CiU, alcalde de la 
Granadella; Òscar Bosch, PSC, alcalde de Flix (en 2 peces); Robert Benaiges, PSC, 
alcalde de Cambrils; Sebastià Frixach, ERC, alcalde de Corbera d'Ebre. 

• Delegats del Govern: Lluís Salvadó, ERC, Delegat de la Generalitat a les Terres de l'Ebre 
(en 2 peces); Xavier Sabaté, delegat del Govern a Tarragona (en 2 peces). 
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• Diputats al Parlament: Francesc Sancho, CiU.  
• Càrrecs polítics interns: Xavier Pallarés, president de CiU a les Terres de l'Ebre; Josep 

Maria Sáez, president d'ERC a la Ribera d'Ebre; un dirigent local d'ERC. 
• De Consells Comarcals: Bernat Pellissa, president del Consell Comarcal de la Ribera 

d'Ebre (en 3 peces). 

Polítics i organismes de la zona d’influència d’altres candidatures
• Eduardo Vicente, PSOE, alcalde de Congosto de Valdavia (Palència); Antolín Castrillo, PP, 

alcalde de Lomas de Campos (Palència); José María Sáiz, PP, alcalde de Villar de Cañas 
(Conca); Maria Ángeles Delso, PP, alcaldessa de Torrubio de Sòria (Sòria); Jesús Pascual, 
independent, alcalde d'Albalá (Càceres) (en 2 peces). 

:  

Polítics i organismes nacionals
• Membres del Govern: José Montilla, PSC, president de la Generalitat de Catalunya (en 5 

peces); Josep-Lluís Carod-Rovira, ERC, vicepresident del Govern (en 2 peces); Marina 
Geli, PSC, Consellera de Salut; Joan Saura, ICV, Conseller d’Interior; El Departament de 
Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya (en 2 peces). 

: 

• De CiU: Artur Mas, CiU (en 4 peces); Josep Antoni Duran i Lleida, CiU; Felip Puig, CiU (en 
2 peces); Josep Sánchez Llibre, CiU; Fonts de la formació política (referint-se a CDC). 

• Del PSC: José Zaragoza, PSC (en 3 peces); Jordi Terrades, PSC; PSC. 
• D’ERC: Joan Puigcercós, ERC (en 4 peces); Joan Ridao, ERC (en 3 peces); Ignasi 

Llorente, ERC; Pere Muñoz, ERC. 
• D’ICV-EUiA: Joan Herrera, ICV (en 8 peces); dirigents d'ICV. 
• Del PP: Alícia Sánchez-Camacho, PP (en 2 peces). 
• Altres grups polítics: Albert Rivera, C's. 

Polítics i organismes estatals
• Membres del govern espanyol: José Luís Rodríguez Zapatero, PSOE, president del govern 

espanyol (en 2 peces); María Teresa Fernández de la Vega, PSOE, vicepresidenta del 
govern espanyol (en 2 peces); Miguel Sebastián, ministre espanyol d'Indústria (en 3 peces); 
el Ministeri espanyol d'Indústria (en 2 peces); Pedro Marín, Secretari d'Indústria de l'Estat 
espanyol (en 2 peces); La Comissió Interministerial espanyola de l’MTC; el BOE. 

: 

• Del PSOE: Diversos dirigents del PSOE. 
• Del PP: Mariano Rajoy, PP (en 2 peces); Dolores de Cospedal, PP, (en 2 peces); Javier 

Arenas, PP. 
• L'Audiència Nacional espanyola. 

Associacions contràries a l’MTC
• Sergi Saladié, CANC (en 5 peces); Coordinadora Anticementiri Nuclear de Catalunya, 

CANC (en 6 peces). 

: 

• Carlos Bravo, Greenpeace (en 5 peces); Greenpeace (en 3 peces). 
• Eloi Nolla, Ecologistes en Acció; Ecologistes en Acció (en 2 peces). 
• Tanquem les nuclears. 
• Representants de grups ecologistes de les Terres de l'Ebre. 
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Associacions favorables a l’MTC
• Miquel Valls, president del Consell General de Cambres de Comerç; Isaac Sanromà, 

president de la Cambra de Comerç de Reus (en 2 peces); Joan Simó, president de la 
Cambra de Comerç de Lleida

: 

8

• Marià Vila d'Abadal, gerent de l'AMAC (en 2 peces); Associació de Municipis en Àrees amb 
Centrals Nuclears, AMAC. 

; Les cambres de comerç catalanes. 

• Josep María Álvarez, UGT. 
• Gay Montellà, vicepresident de Foment del Treball; Josep Manuel Basáñez, vicepresident 

de Foment del Treball. 
• Jaap Gelok, alcalde de Borsele (Holanda); Hans Codée, director general de l'MTC  de 

Borsele (Holanda). 

Empreses i organismes amb responsabilitat energètica o nuclear
• José Alejandro Pina, ENRESA; ENRESA (en 2 peces). 

: 

• Red Elèctrica d'Espanya.  
• Altres: Els responsables d'Ascó I i Ascó II; Lluís Coll, exdirector de les centrals nuclears de 

Vandellós i Ascó.  

Científics i especialistes en temàtica nuclear o energètica
• Antoni Tahull, del Col·legi d'Enginyers de Catalunya.  

: 

• Joan Torres, president de l'Associació d'Enginyers. 

Altres fonts
• Veïns de la zona: Andreu Carranza, escriptor fill d'Ascó; una veïna de la zona. 

: 

• Altres: Germà Bel, catedràtic de política econòmica de la UB; els Mossos d'Esquadra. 

Fonts o qui té veu a la notícia. El Periódico 
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17,0%
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0,7% Altres fonts

3,3%

 

                                                 
8 A El Periódico del dia 30 d’abril del 2010 hi apareix erròniament com a president del Consell de 
Cambres de Comerç de Catalunya. 
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L’Avui

Pel que fa a la resta de textos informatius, l’Avui dóna veu a: 

 fa, en el període analitzat, una entrevista: A Rafael Vidal, alcalde d'Ascó. 

Polítics i organismes de la zona d’influència d’Ascó
• Del municipi d’Ascó: Rafael Vidal, CiU, alcalde d'Ascó (en 9 peces); l'Ajuntament d'Ascó (en 

4 peces); fonts pròximes al Grup Municipal d'Ascó; fonts de l'entorn muncipal (referint-se a 
Ascó); fonts d'Ascó. 

: 

• Alcaldes i regidors: Josep Castellnou, CiU, alcalde de Vandellós; la roda de premsa dels 20 
càrrecs electes d'ERC a l'Ebre.  

• Delegats del Govern: Luís Salvadó, ERC, delegat del Govern a les Terres de l’Ebre;  
• Diputats al Parlament: Francesc Sancho, CiU; Marta Cid, ERC; Daniel Pi, ICV. 
• Càrrecs polítics interns: Antoni Sabaté, 1r secretari territorial del PSC; Gervasi Aspa, 

president d'ERC a les Terres de l'Ebre; Josep Maria Sáez, president d'ERC a la Ribera 
d'Ebre (en 2 peces).  

• Del Consell Comarcal: Bernat Pellissa, president del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre; 
el Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre. 

Polítics i organismes de la zona d’influència d’altres candidatures
• Juan Vicente Herrera, president del govern de Castella-Lleó; Óscar López, el líder del 

PSOE de Lleó; Juan Pedro Sánchez, alcalde de Yebra. 

:  

Polítics i organismes nacionals
• Membres del Govern: José Montilla, PSC, president de la Generalitat de Catalunya (en 3 

peces); Josep-Lluís Carod-Rovira, ERC, vicepresident de la Generalitat de Catalunya; 
Joaquim Nadal, PSC, Conseller de Política Territorial i Obres Públiques; Antoni Castells, 
Conseller d'Economia; el Departament de Medi Ambient; els tres socis del Govern. 

: 

• De CiU: Artur Mas, CiU (en 2 peces); Felip Puig, CiU (en 3 peces); Joan Ridao, ERC;  
• Del PSC: Jordi Terrades, PSC.  
• D’ERC: Joan Puigcercós, ERC (en 4 peces); Ignasi Llorente, ERC; ERC (en 2 peces). 
• D’ICV-EUiA: Joan Herrera, ICV (en 4 peces); Dolors Camats, ICV; ICV (en 2 peces). 
• Del PP: Alicia Sánchez-Camacho, PP. 

Polítics i organismes estatals
• Membres del govern espanyol: José Luís Rodríguez Zapatero, PSOE, president del govern 

espanyol; Maria Teresa Fernández de la Vega, PSOE, vicepresidenta primera del govern 
espanyol; Miguel Sebastián, ministre espanyol d'Indústria (en 2 peces); el Ministeri espanyol 
d'Indústria (en 4 peces); Elena Espinosa, PSOE,  ministra espanyola de Medi Ambient; 
Comissió Interministerial espanyola de l’MTC; el BOE. 

: 

• Del PSOE: Leire Pajín, PSOE. 

Associacions contràries a l’MTC
• Sergi Saladié, CANC (en 7 peces); Josep Lluís Jardí, CANC; Coordinadora Anticementiri 

Nuclear de Catalunya, CANC (en 7 peces). 

: 

• Carlos Bravo, Greenpeace (en 2 peces); representants de Greenpeace. 
• Eloi Nolla, Ecologistes en Acció; Ecologistes en Acció. 
• Tanquem les Nuclears. 
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• Joan Montesó, coordinador a l'Ebre d'Unió de Pagesos. 

Associacions favorables a l’MTC
• Marià Vila d'Abadal, gerent de l'AMAC (en 6 peces); diferents alcaldes membres de l'AMAC; 

Associació de Municipis amb Centrals Nuclears, AMAC (en 3 peces). 

: 

• Miquel Valls, president del Consell General de Cambres de Catalunya; Isaac Sanromà, 
president de la Cambra de Comerç de Reus; la Cambra de Comerç de Reus. 

• Joan Rosell, president de Foment del Treball Nacional. 
• Josep González, president de PIMEC. 
• Wifredo Miró, secretari general de la UGT a les Terres de l'Ebre. 
• Laura Taverner, representant a la Ribera de l'Associació Empresarial de les Terres de 

l'Ebre. 
• Els promotors de la recollida de signatures proMTC. 
• Jaap Gelok, alcalde de Borsele (Holanda) (en 2 peces). 

Empreses i organismes amb responsabilitat energètica o nuclear
• Alejandro Pina, president d'ENRESA; Empresa Nacional espanyola de Residus 

Radioactius, ENRESA. 

: 

• Lluís Coll, exdirector de les centrals de Vandellós i Ascó. 

Científics i especialistes en temàtica nuclear o energètica
• Joan Vallvé, degà del Col·legi d'Enginyers Industrials. 

: 

Altres fonts
• Veïns anònims de la zona: Diferents veïns del poble.  

: 

• Altres: Agència ACN (en 2 peces); RAC1; Josep Casadó, secretari general de CCOO a 
l'Ebre; Roser Vernet, propietària de la zona; Toni Garcia, propietari del restaurant 
L'Embarcador de Garcia; Aureli López, empresari turístic; els Mossos d'Esquadra; diverses 
fonts. 

Fonts o qui té veu a la notícia. Avui 
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L’anàlisi de tots els diaris evidencia que les fonts polítiques superen la resta i que els científics i 
especialistes en temàtica nuclear o energètica ocupen el darrer lloc. 

 

Fonts o qui té veu a la notícia. ¨Tots els diaris 
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Fonts o qui té veu a la notícia (valors relatius) 
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4.3.3. Cementiri vs Magatzem 

La denominació oficial de la instal·lació nuclear segons el Ministeri espanyol d’Indústria és 
“Magatzem Temporal Centralitzat de combustible nuclear gastat i residus radioactius d’alta 
activitat (MTC)”, denominació que ha fet fortuna entre els sectors favorables a que aquesta 
infraestructura s’ubiqui a Ascó, ja que les expressions sintetitzades de la versió oficial com són 
“magatzem temporal”, “magatzem centralitzat” o, simplement, “magatzem” o “MTC” són també 
eufemismes que eviten els conceptes que poden causar rebuig social com “cementiri” i 
“nuclear”. D’altra banda, els ecologistes i altres grups contraris a la instal·lació, prefereixen 
anomenar-lo “cementiri nuclear”. 

Aquesta ha estat la hipòtesi de partida dels redactors d’aquest informe, la qual es recolza en 
diversos textos que tracten la qüestió de la denominació terminològica de la instal·lació nuclear. 
En destaquen tres per la seva contundència i claredat:  

• Un d’inclòs en l’estudi, No diguis “cementiri”, de Sílvia Barroso, escrit al diari Avui el 27 
de gener del 2010.  Diu: “Ja fa dies que ho sento. Es veu que de l'equipament que volen 
col·locar a Ascó o a Yebra –Zapatero decideix, ell sí que hi té dret– no n'hem de dir 
cementiri nuclear. Que està mal dit. Que allà, una moderníssima i seguríssima instal·lació 
copiada d'Holanda, no s'hi enterrarà cap mort sinó que s'hi dipositaran residus de manera 
temporal. Temporal per a 60 anys, però temporal. Al capdavall, res no és etern. O sigui, que 
hi ha una campanya difusa per fer-nos dir magatzem temporal centralitzat. Repetiu: MTC, 
magatzem temporal centralitzat. Aquest últim adjectiu deu ser l'únic rigorosament cert: gens 
estrany si ve de Madrid. Abans del feliç adveniment d'aquest nou eufemisme radioactiu, un 
magatzem era un lloc per desar-hi mercaderies consumibles durant el temps, més aviat 
breu, que es triga a comercialitzar-les. Tot i venir del govern espanyol, pensar que això és 
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el que volen fer amb els residus nuclears seria exagerat. Per tant, hem de convenir que el 
que volen encolomar als d'Ascó –i que els d'Ascó sembla que reclamen, malgrat que ningú 
els ho ha preguntat ni ningú ho farà– és, en tot cas, un abocador: el lloc on s'amaguen les 
escombraries, la merda, bo i esperant que es desfaci o, en aquest cas, que perdi 
radioactivitat. 

• Un que també ha estat inclòs en l’estudi, “Muchas veces las palabras tienen mucho 
mensaje”, signat per Quim Monzó a La Vanguardia del 27 de gener del 2010 i que cita 
paraules textuals de Jordi Bruno, director de la Càtedra ENRESA-Amphos de la Universitat 
Politècnica de Catalunya9

• Un d’exclòs de l’estudi, Santificad a Eufemiano, de Màrius Serra, també a La Vanguardia, 
del 9 de febrer del 2010: ‘El caso de Ascó es un ejemplo claro del poder de las palabras. 
Los contrarios a que los residuos nucleares se depositen allí lo denominan “cementerio 
nuclear”, mientras que los partidarios prefieren hablar de “almacén temporal de residuos”.’ 

: ‘“Si decimos que acogeremos un cementerio nuclear, eso, 
evidentemente, como atractivo no lo es mucho. Si le cambiamos (porque usted sabe que 
muchas veces las palabras tienen mucho mensaje, ¿no?), si le cambiamos eso y decimos 
que estamos construyendo un parque tecnológico donde tenemos localizado un almacén 
temporal centralizado de residuos nucleares y aprovechamos esto para lanzar empresas 
tecnológicas de alto contenido, bueno, pues eso puede dar más potencia...”. Boquiabierto 
me quedé. Por su franqueza. Esos trucos de cambiar las palabras con las que definimos 
una cosa (para que así parezca que la cosa cambia) se hacen a menudo. Los políticos son 
ases en ese tipo de malabarismos. Pero no los explicitan frente a una cámara de televisión. 
Dejan de decir “cementerio nuclear” porque –como dice Jordi Bruno– “evidentemente, como 
atractivo no lo es mucho” y, en vez de eso, dicen “parque tecnológico donde tenemos 
localizado un almacén temporal centralizado de residuos nucleares”. Y listos. La gente se 
traga la pastilla, colocan el cementerio nuclear y santas pascuas.’ 

 

En ple debat terminològic, entre els quatre diaris analitzats han usat fins a 68 denominacions 
diferents per referir-se a l’MTC. L’anàlisi de tots els diaris mostra que la paraula “magatzem” ha 
estat majoritària en relació a la resta de terminologies: 

Cementiri vs Magatzem. Tots els diaris 

no cita
2,1%

"cementiri"
29,6%

"magatzem"
63,2%

equilibrat
5,1%

 
                                                 
9 En aquest article, Quim Monzó cita –no se sap si intencionadament– Jordi Bruno, com a membre “de la 
Comissió per a la Implantació de Cementiris Nuclears”. 
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La Vanguardia

• En 2 peces no cita la instal·lació ni com a “cementiri”, ni com a “magatzem”. 

: 

• En 16 peces predomina el terme “cementiri”. 
• En 50 peces predomina el terme “magatzem”. 
• En cap peça l’ús dels dos termes està equilibrat. 

 

Cementiri vs Magatzem. La Vanguardia 
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El Punt

• En 4 peces no cita la instal·lació ni com a “cementiri”, ni com a “magatzem”. 

: 

• En 42 peces predomina el terme “cementiri”. 
• En 70 peces predomina el terme “magatzem”. 
• En 8 peces l’ús dels dos termes està equilibrat. 

 

Cementiri vs Magatzem. El Punt 
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10 “Cementeri” és la forma correcte en la varietat dialectal del català de les Terres de l’Ebre. 
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• No hi ha cap peça on no citi la instal·lació com a “cementiri” o com a “magatzem”. 

El Periódico 

• En 13 peces predomina el terme “cementiri”. 
• En 51 peces predomina el terme “magatzem”. 
• En 4 peces l’ús dels dos termes està equilibrat. 

 

Cementiri vs Magatzem. El Periódico 
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• En 1 peça no cita la instal·lació ni com a “cementiri”, ni com a “magatzem”. 

Avui 

• En 28 peces predomina el terme “cementiri”. 
• En 40 peces predomina el terme “magatzem”. 
• En 5 peces l’ús dels dos termes està equilibrat.  

 

Cementiri vs Magatzem. Avui 
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4.3.4. Posicionament dels diaris 

El paràmetre posicionament s’entén a les peces informatives com a la tendència mostrada en 
la redacció del text. Als articles d’opinió el posicionament es valora en funció del contingut de 
l’article i l’opinió explicitada per l’autor. 

 

• Les dues editorials de La Vanguardia tenen un posicionament neutre. 

La Vanguardia 

• De la resta dels articles d’opinió (18), 7 tenen un posicionament a favor, 6 en contra i 5 
neutres. 

• Les dues entrevistes, tenen un posicionament favorable. 
• Pel que fa a la resta de les peces informatives (46), 18 tenen un posicionament a favor, 4 

en contra i les 24 restants són neutres. 

 

Posicionament. La Vanguardia 

a favor
39,7%

en contra
14,7%

neutre
45,6%

 

Posicionament segons tipus de peça. La Vanguardia 

7

20

6

4

7

24

0 10 20 30 40 50 60

articles d'opinió

editorials

TOTAL OPINIÓ

entrevistes

peces informatives

TOTAL INFORMATIVES

a favor en contra neutre
 



62 

• De les 7 editorials d’El Punt, 4 tenen un posicionament neutre i 3 en contra. 

El Punt 

• De la resta dels articles d’opinió (25), 3 tenen un posicionament a favor, 18 en contra i 4 són 
neutres. 

• Les 3 entrevistes tenen un posicionament neutre. 
• Pel que fa a la resta de les peces informatives (89), 3 tenen un posicionament a favor, 18 

en contra i les 68 restants són neutres. 
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• Les dues editorials d’El Periódico tenen un posicionament favorable. 

El Periódico 

• De la resta dels articles d’opinió (14), 8 tenen un posicionament a favor, 3 en contra i 3 
neutres. 

• Les dues entrevistes tenen un posicionament neutre. 
• Pel que fa a la resta de les peces informatives (50), 14 tenen un posicionament a favor, 3 

en contra i les 33 restants són neutres. 
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• L’única editorial de l’Avui té un posicionament neutre. 

Avui  

• De la resta dels articles d’opinió (17), 6 tenen un posicionament a favor, 7 en contra i 4 són 
neutres. 

• L’única entrevista té un posicionament neutre. 
• Pel que fa a la resta de les peces informatives (55), 18 tenen un posicionament a favor, 4 

en contra i les 33 restants són neutres. 

 

Posicionament. Avui 
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L’anàlisi de tots els diaris mostra que el global de les peces publicades per les capçaleres 
estudiades han tingut una postura majoritàriament neutral, i que, quan hi ha hagut un 
posicionament, aquest ha estat més a favor que en contra. 

Posicionament. Tots els diaris 

a favor
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56,0%

 

Posicionament segons tipus de peça. Tots els diaris 
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4.3.5. Anàlisi i creuament de dades 

L’ideari projectat per cada rotatiu estudiat és el resultat de creuar les dades de posicionament 
en la redacció dels textos amb les dades referents a què motiva la peça, a la terminologia 
utilitzada per referir-se a la instal·lació i a les fonts o qui té veu a la peça. 

En creuar el fet que ha motivat la publicació de la peça amb el posicionament del text es 
conclou que, quan allò que motiva la peça és un fet favorable a la instal·lació de l’MTC a Ascó, 
el posicionament de la peça també és favorable en la majoria dels casos. 
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Motius vs. posicionament 
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Motius vs. posicionament (sense categoria neutre) 
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D’altra banda, en creuar la classificació de les peces entre les que usen majoritàriament el 
terme “magatzem” i les que prefereixen “cementiri” amb el posicionament atorgat a cada text, 
s’ha arribat a la confirmació de la hipòtesi inicial: Exceptuant els textos amb posicionament 
neutre, la majoria de textos on predomina la denominació “cementiri” per referir-se a la 
instal·lació nuclear, mostren un posicionament contrari d’ubicar-la a Ascó, mentre que la 
majoria de peces on la denominació més nombrosa és “magatzem”, hi estan a favor. 

Denominació vs. posicionament 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

"Cementiri"

"Magatzem"

Ambdós o 
cap

a favor en contra neutre
 



67 

Denominació vs. posicionament (sense categoria neutre) 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

"Cementiri"

"Magatzem"

a favor en contra  

 

Pel que fa al creuament de dades entre les fonts utilitzades i el posicionament, els gràfics 
indiquen que l’ús de fonts contràries a l’ubicació de l’MTC a Ascó va fermament lligat a redactar 
la peça amb un posicionament també contrari. 

 

Fonts vs. posicionament 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

A favor

En contra

Neutre

Posicionament a favor Posicionament en contra Posicionament neutre
 

Fonts vs. posicionament (sense categoria neutre) 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

A favor

En contra

posicionament a favor posicionament en contra
 

 

Per concloure la comparativa, el gràfic que confronta la terminologia utilitzada (tenint en compte 
el significat d’usar les denominacions “cementiri” o “magatzem”) amb les fonts (classificades 
com a favorables, contràries o neutres a la ubicació de l’MTC a Ascó) es pot comprovar que 
l’ús de fonts contràries que Ascó allotgi la infraestructura nuclear es majoritàriament coincident 
amb l’ús de la denominació “cementiri”. 
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Denominació vs. fonts 
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4.3.6. Ideari projectat: resultats 

A l’hora de definir l’ideari projectat per cada capçalera, cal tenir en compte que s’han de 
diferenciar els textos informatius dels d’opinió, ja que les peces d’opinió no varien el seu ideari 
en base als paràmetres que sí que provoquen canvis en els textos informatius, com és el cas, 
per exemple, de qui té veu a la peça, un paràmetre que no s’ha tingut en compte a l’hora 
d’estudiar les peces d’opinió. 

Així, doncs, després de contrastar les diferents dades, el resultat definitiu pel que fa a l’ideari 
que projecta cada diari estudiat és: 
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• Les dues editorials projecten un ideari neutre. 

La Vanguardia 

• De la resta dels articles d’opinió (18), 7 projecten un ideari a favor, 6 en contra i 5 neutres. 
• Les dues entrevistes projecten un ideari favorable. 
• Pel que fa a la resta de les peces informatives (46), 18 projecten un ideari a favor, 6 en 

contra i les 22 restants són neutres. 

 

Ideari projectat. La Vanguardia 
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• De les 7 editorials d’El Punt, 4 projecten un ideari neutre i 3 en contra. 

El Punt 

• De la resta dels articles d’opinió (25), 3 projecten un ideari favorable, 18 en contra i 4 són 
neutres. 

• De les 3 entrevistes, una projecta un ideari neutre i dues favorable. 
• Pel que fa a la resta de les peces informatives (89), 21 projecten un ideari a favor, 27 en 

contra i les 41 restants són neutres.  

 

Ideari projectat. El Punt 
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Ideari projectat segons tipus de peça. El Punt 
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• Les dues editorials d’El Periódico projecten un ideari favorable. 

El Periódico 

• De la resta dels articles d’opinió (14), 8 projecten un ideari a favor, 3 en contra i 3 neutres. 
• De les dues entrevistes, una projecta un ideari neutre i una favorable. 
• Pel que fa a la resta de les peces informatives (50), 16 projecten un ideari a favor, 4 en 

contra i les 30 restants són neutres.  

 

Ideari projectat. El Periódico 
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Ideari projectat segons tipus de peça. El Periódico 
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• L’única editorial de l’Avui projecta un ideari neutre. 

Avui  

• De la resta dels articles d’opinió (17), 6 projecten un ideari a favor, 7 en contra i 4 són 
neutres. 

• L’única entrevista té un posicionament favorable. 
• Pel que fa a la resta de les peces informatives (55), 22 projecten un ideari a favor, 11 en 

contra i les 22 restants són neutres.  

 

Ideari projectat. Avui 
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Ideari projectat segons tipus de peça. Avui 
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S’ha definit numèricament l’ideari projectat en cada capçalera a partir de valorar-ne els 
indicadors de la següent manera: 

• Temàtica favorable: 1 

Què motiva la peça:  

• Temàtica contrària: -1 
• Temàtica neutral: 0 

• Polítics i organismes de la zona d’influència d’Ascó: en funció del seu posicionament 
explícit: 1 si és favorable, 0 si és neutral i -1 si és contrari. 

Fonts o qui té veu a la notícia: 

• Polítics i organismes de la zona d’influència d’altres candidatures: en funció del seu 
posicionament explícit: 1 si és favorable, 0 si és neutral i -1 si és contrari. 

• Polítics i organismes nacionals: en funció del seu posicionament explícit: 1 si és favorable, 0 
si és neutral i -1 si és contrari. 

• Polítics i organismes estatals: en funció del seu posicionament explícit: 1 si és favorable, 0 
si és neutral i -1 si és contrari. 

• Associacions contràries a l’MTC: -1 
• Associacions favorables a l’MTC: 1 
• Empreses i organismes amb responsabilitat energètica o nuclear: 1 
• Científics i especialistes en temàtica nuclear o energètica: en funció del seu posicionament 

explícit: 1 si és favorable, 0 si és neutral i -1 si és contrari. 
• Altres fonts: en funció del seu posicionament explícit: 1 si és favorable, 0 si és neutral i -1 si 

és contrària. 

• “Cementiri”: -1 

Terminologia: 

• “Magatzem”: 1 
• Cap de les dues o ambdues: 0 

Posicionament

• A favor: 1 

: 

• En contra: -1 
• Neutre: 0 

 

Després de sumar els valors per a cada diari, s’ha obtingut un indicador de l’ideari projectat, 
amb un domini de valors positius si l’ideari projectat és a favor de la instal·lació a Ascó i de 
valors negatius si l’ideari projectat és en contra.  
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Ponderant els resultats amb el nombre de peces de cada diari, s’ha obtingut el següent gràfic.  

 

Indicador de l'ideari projectat 
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El Periódico és el rotatiu que sembla més favorable a la ubicació del cementiri de residus a 
Ascó, seguit de La Vanguardia. L’Avui té una posició pràcticament neutral, tot i que 
lleugerament favorable. El Punt és l’únic amb un ideari projectat en contra.  

Per acabar, l’anàlisi de tots els rotatius mostra que el global de peces publicades per la premsa 
analitzada ha projectat un ideari majoritàriament neutral, i que quan hi ha hagut un 
posicionament, aquest ha estat més a favor que en contra. 

 

Ideari projectat. Totes les capçaleres 
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25,4%

neutre
41,9%
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5. Anàlisi ambiental 
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5.1. Pes de la informació ambiental 

En aquest apartat s’analitza quantitativament quin volum de peces publicades contenen 
informació tècnica o ambiental, tant en valors absoluts com relatius. També es determina si els 
diaris han donat prioritat a aquest tipus d’informació o, per contra, ha prevalgut la d’altre tipus, 
classificada en informació política, econòmica i social.  

5.1.1. Nombre de peces amb contingut ambiental 

Dels 334 textos que formen part de l’estudi, un 38,9% (130 peces) contenen informació tècnica 
o ambiental més o menys rellevant. Per diaris i en nombres absoluts, el rotatiu amb més peces 
amb contingut ambiental és El Punt (39 peces), seguit d’El Periódico (33), La Vanguardia (30) i 
l’Avui (28). Tot i això, percentualment, El Periódico és el que té una major proporció de peces 
amb algun tipus de contingut ambiental, aproximant-se al 50% (48,5%). El segueix La 
Vanguardia, amb un 44,1% de les peces, l’Avui, amb el 37,8% i El Punt, amb un 31,4%. 

Peces amb contingut ambiental respecte el total de textos (valors absoluts) 
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5.1.2. Nombre de peces amb contingut ambiental en relació 
a la resta de continguts 

Mentre que els textos amb contingut ambiental no superen el 40%, la política com a contingut 
apareix al voltant del 70% de les peces analitzades. Existeix, doncs, una clara prioritat de tots 
els diaris vers el vector polític. No en va, en nombrosos textos d’opinió, declaracions i 
entrevistes, s’ha dit que la decisió final de la localització del magatzem nuclear es més una 
decisió política que tècnica. 

• Contingut polític. Prioritari a totes les capçaleres. Entre el 68% i el 74% de textos 
contenen informació política. 

• Contingut social. Segon en ordre de prioritat a La Vanguardia, a l’Avui i a El Punt. Entre el 
45% i el 56% de peces contenen informació social. 

• Contingut ambiental o tècnic. Segon en ordre de prioritat a El Periódico, compartint 
posició amb el contingut social. És el tercer a la resta de diaris amb uns percentatges que 
van des del 31% al 49%. 

• Contingut econòmic. És el que té una menor presència en tots els diaris. Els seus valors 
relatius són d’entre el 23% i el 40%. 

 

Número de peces segons contingut 

 La Vanguardia El Punt El Periódico Avui 
 núm. % núm. % núm. % núm. % 

Ambiental o tècnica 30 44,1% 39 31,5% 33 48,5% 28 37,8% 

Política 50 73,5% 85 68,5% 48 70,6% 51 68,9% 

Econòmica 20 29,4% 29 23,4% 27 39,7% 19 25,7% 

Social 31 45,6% 69 55,6% 33 48,5% 35 47,3% 

 

Pes dels diferents vectors en relació al total de textos 
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5.1.3. Anàlisi ambiental vs. anàlisi política a partir dels 
factors que han motivat les peces 

Un cop s’ha comprovat que, a les peces analitzades, els continguts polítics tenen prioritat per 
damunt dels continguts ambientals, l’informe compara el nombre de peces que fan anàlisi 
ambiental o tècnica amb el nombre de peces que fan anàlisi política11 per determinar quin 
d’aquests dos factors motivadors de publicació de peces12

 

 és prioritari. 

• Anàlisi política:      11 peces – 16,2% del total de temàtiques 
La Vanguardia 

• Anàlisi tècnica o ambiental:    4 peces – 5,9% del total de temàtiques  

 

• Anàlisi política:      8 peces – 6,4% del total de temàtiques 
El Punt 

• Anàlisi tècnica o ambiental:    4 peces – 3,2% del total de temàtiques 

 

• Anàlisi política:     16 peces – 23,5% del total de temàtiques 
El Periódico 

• Anàlisi tècnica o ambiental:   11 peces – 16,2% del total de temàtiques 

 

• Anàlisi política:     12 peces – 16,2% del total de temàtiques 
Avui 

• Anàlisi tècnica o ambiental:   5 peces – 6,8% del total de temàtiques 

 

Es detecta un clar desequilibri entre les peces que fan anàlisi ambiental o tècnica i les peces 
que fan anàlisi política. La Vanguardia és el diari on més predomina l’anàlisi política sobre la 
tècnica o ambiental, mentre que El Periódico és el rotatiu que, comparativament, té més 
equilibri entre l’anàlisi tècnica o ambiental i la política. De totes maneres, queda clar que el 
predomini de l’anàlisi política sobre la tècnica o ambiental en tots els diaris estudiats és 
abassegador. 

                                                 
11 No s’inclouen en aquest recompte les peces motivades per declaracions de polítics, d’organismes 
favorables o de grups ecologistes, sinó només el nombre de peces i el percentatge –sobre el total de 
peces estudiades de cada diari– dels textos que expliquen i analitzen les qüestions de fons, ja siguin 
tècniques i ambientals o polítiques. 
12 Veure l’apartat 4.3.1 Què motiva la peça? 
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5.1.4. Grau de rellevància ambiental ponderada 

Un cop es pondera la rellevància de la informació ambiental13

Grau de rellevància ambiental ponderada 

 en relació al grau de rellevància 
periodística de cada peça, s’observa que de les 334 peces estudiades, 83 –un 24,8%– tenen 
un grau de rellevància ambiental ponderada baix, 37 –un 11,1%– tenen un valor de rellevància 
moderat i que només 10 –un 3,0%– destaquen pel seu grau de rellevància alt. Les 204 restants 
–un 61,1%– no tenen cap tipus de contingut ambiental. 

Alta
3,0%

Moderada
11,1%

Baixa
24,8%

Sense 
contingut 
ambiental

61,1%
 

 

En el gràfic següent es mostren les 130 peces que contenen informació ambiental classificades 
segons el seu valor de rellevància ambiental ponderada. El més destacable és que La 
Vanguardia no té peces amb valors alts, mentre que El Periódico és el diari amb una valoració 
més alta de les peces. 

Nombre de peces segons la rellevància ambiental ponderada 
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El Periódico és el diari que en conjunt aporta una major informació ambiental, ja que encara 
que té menys peces amb contingut ambiental que El Punt, la seva quantitat d’informació 
ambiental per peça és més alta. A més, com es pot veure a la taula següent, el valor promig 
(resultat de dividir el valor absolut de rellevància ambiental ponderada entre el nombre de 

                                                 
13 Veure apartat de Metodologia. 
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peces amb informació ambiental) dels articles amb contingut ambiental a El Periódico és 
superior als altres. El segon diari amb una major informació ambiental és El Punt, seguit de La 
Vanguardia i acabant per l’Avui, que també és el que té un nombre menor de peces amb 
informació ambiental. 

Rellevància ambiental ponderada segons diari 

 Valor absolut de rellevància 
ambiental ponderada 

Nombre de peces amb 
informació ambiental 

Valor promig 
de les peces 

La Vanguardia 142 30 4,7 

El Punt 178 39 4,6 

El Periódico 202 33 6,1 

Avui 133 28 4,8 

 

En estudiar les 10 peces amb major grau de rellevància ambiental destaca que: 

• El motiu majoritari que les han provocat ha estat l’anàlisi ambiental o tècnica: 

 

Motius de publicació de les 10 peces amb major grau de rellevància ambiental 

Anàlisi tècnica
o ambiental

60%
Declaracions organismes 

favorables
10%

Declaracions polítiques 
en contra

10%

Novetats sobre
les candidatures

10%

Presentació de la 
candidatura d'Ascó a l'MTC

10%

 

 

 

• Més de la meitat citen organismes amb responsabilitat energètica o nuclear i només un 6% 
(una vegada, de fet) citen científics especialistes. Sembla doncs, que, pel que fa a la 
temàtica ambiental, existeix una tendència general a reproduir declaracions de les 
empreses vinculades amb el procés enlloc d’elaborar o cercar informació pròpia de fonts 
especialitzades independents. 
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Fonts utilitzades en les 10 peces amb major grau de rellevància ambiental 

 Número 
 de peces 

Percentatge 
de peces 

Polítics de la zona d’influència d’Ascó 0 0% 

Polítics de la zona d’influència d’altres candidatures 1 10% 

Polítics nacionals 3 30% 

Polítics estatals 1 10% 

Associacions contràries a l’MTC 1 10% 

Associacions favorables a l’MTC 0 0% 

Organismes amb responsabilitat energètica o nuclear 8 80% 

Científics i especialistes en temàtica nuclear o energètica 1 10% 

Altres fonts 1 10% 

 

Fonts utilitzades en les 10 peces amb major grau de rellevància ambiental 
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5.2. Contingut ambiental 

5.2.1. Descripció del contingut ambiental 

A la premsa escrita catalana analitzada en aquest informe es genera un debat marcat pels 
esdeveniments del dia a dia, en relació a diversos temes que sorgeixen a l’entorn de la 
candidatura d’Ascó: el model energètic del país, la relació de Catalunya amb Espanya, el 
desequilibri territorial, la “solidaritat energètica”, la legitimitat de les decisions territorials dels 
ens locals, la dependència al monocultiu econòmic nuclear en certs municipis, el mode com 
s’ha determinat el procés de selecció de candidatures, el fenomen NIMBY14

Paral·lelament apareixen cròniques, enquestes, entrevistes i opinions a propòsit del debat 
nuclear: exemples del model energètic en d’altres països, la percepció social d’aquesta 
energia

, la participació 
ciutadana i l’accés a la informació.   

15, els moviments socials antinuclears, les armes nuclears16, l’energia nuclear en relació 
al canvi climàtic17, la comparació amb les energies alternatives, el projecte de l’ITER europeu18, 
crítiques al fet que no es produeix un autèntic debat nuclear en les esferes socials i de decisió 
política o, fins i tot, un d’anecdòtic, com l’article sobre el pro-nuclear Josep Pla19

D’aquestes peces, aquelles que no han fet referència explícita a la candidatura d’Ascó, han 
estat descartades. La resta, les que sí s’han tingut en compte a l’informe, han estat 
classificades segons els temes ambientals que es detallen a continuació, amb una síntesi de la 
principal informació que contenen els textos estudiats. 

. 

Característiques tècniques de la instal·lació: Es citen parts del text de la resolució 
governamental on s’especifiquen les característiques tècniques que ha de tenir el projecte. 
S’inclouen esquemes que mostren com és un MTC per dins, tracten el temps de vida de la 
infraestructura nuclear –previst en 60 anys– i el tipus de residus que es tractaran. 

Possibles riscos associats/seguretat: Aquest aspecte apareix de forma recurrent en els 
articles d’opinió més tècnics. Quan s’argumenta a favor de l’MTC, es tracta la seguretat c0m un 
punt fort i es relaciona amb aspectes concrets de la construcció de l’MTC. També es recorda 
que existeixen altres magatzems als països desenvolupats, com a Holanda, per exemple. Quan 
s’argumenta en contra, es recorden accidents en altres MTC en el passat, es parla del temps 
de vida dels residus destacant l’impacte per a les generacions futures, del medi geològic d’Ascó 
(fent referència a les argiles expansives, no segures), del risc per possibles atacs terroristes, 

                                                 
14 Acrònim de l’expressió anglesa Not In My Back Yard (No al meu pati del darrera) referit al moviment 
social que està d’acord amb una instal·lació amb impacte ambiental, però no el vol prop del seu lloc de 
residència. 
15 Per exemple a La Vanguardia, 4 d’abril de 2010. 
16 Per exemple a l’Avui, 7 de juny de 2010. 
17 Per exemple a La Vanguardia, 28 de gener de 2010. 
18 Per exemple a l’Avui, 11 de juny de 2010. 
19 Per exemple, a La Vanguardia, 31 de gener de 2010. 
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d’accidents en el transport de residus o del que suposa construir un MTC a Ascó, ja que 
l’impacte ambiental supera els límits territorials del propi municipi. 

Tecnologia relacionada amb el tractament de residus nuclears: Bàsicament es tracta del 
temps que els residus romanen actius, de com poden ser reprocessats o de quin és el seu 
procés de transmutació. També s’hi inclouen les peces que esmenten que el magatzem va 
lligat a un parc tecnològic que servirà per investigar el tractament dels residus nuclears. 

Contingut de les al·legacions del Govern i particulars: S’explica el contingut de les 
al·legacions del Departament de Medi Ambient i Habitatge i de la Direcció General de Protecció 
Civil. Les principals objeccions són: el risc del transport de residus, el risc de trencament de la 
presa de Riba-Roja, l’afectació sobre les espècies de fauna protegides que habiten a l’entorn 
d’Ascó i l’afectació dels espais protegits per la seva biodiversitat que hi ha a la comarca. També 
es mencionen les al·legacions particulars20

Conveni d’Aarhus

, afegint als motius anteriors els espais de valor 
patrimonial. En aquest grup s’hi ha afegit una notícia publicada a El Periódico el 20 de juliol del 
2010, on s’informa d’un recurs que guanyen Greenpeace i Ecologistes en Acció, pel qual el 
Ministeri espanyol d’Indústria havia de fer públics diversos documents relacionats amb el 
projecte de l’MTC. 

21

Model energètic: En aquesta categoria s’inclouen les peces que directament o indirecta  
relacionen el magatzem de residus amb el debat energètic. Per exemple, relacionen l’MTC amb 
el posicionament enfront de l’energia nuclear, amb el futur de les energies renovables o amb el 
debat interterritorial de la solidaritat energètica i nuclear (alguns textos presenten dades i 
gràfics sobre els consums energètics a Catalunya en relació amb la producció nuclear, la 
població i en comparació amb altres territoris de l’Estat). Els articles estudiats que contenen 
opinions a favor del magatzem en relació amb la defensa de l’energia nuclear argumenten la 
necessitat energètica de la societat, que l’energia nuclear pot ser una solució al canvi climàtic –
ja que les energies alternatives no són igual d’eficients i barates– o, amb arguments 
geopolítics, que l’energia nuclear és una alternativa desvinculada del conflicte bèl·lic relacionat 

 i procés de participació: La crítica al procés de decisió per a la 
localització del cementiri nuclear és constant. Es comenta quina és la finalitat del Conveni 
d’Aarhus i es diu que en aquest cas està sent vulnerat, tant quan es reflecteix l’opinió de grups 
ecologistes, com quan opinen els polítics més diversos o són els propis articulistes qui 
expressen la seva opinió. Cal remarcar que les peces que tracten el procés de selecció (en 
relació a la legitimitat que un Ajuntament decideixi sobre un aspecte d’abast territorial més 
ampli) no s’han considerat de temàtica ambiental. Només s’han identificat en aquest grup les 
que s’han referit al procés de participació en relació a la normativa europea que el regula, 
basada en el Conveni d’Aarhus i que està pensada específicament per a temes ambientals. 

                                                 
20 Per exemple a El Periódico, 30 d’abril del 2010. 
21 Conveni sobre l'accés a la informació, la participació pública en la presa de decisions i l'accés a la 
justícia en matèria de medi ambient. Elaborat el 25 de juny de 1998 a Aarhus (Dinamarca), va ser ratificat 
per l’estat espanyol mitjançant instrument de 15 de desembre de 2004 i va entrar en vigor a l’Estat el 29 
de març de 2005. A l’article 1 diu: “amb la finalitat de contribuir al dret de cada persona, de les 
generacions presents i futures, a viure en un entorn que permeti garantir la seva salut i el seu benestar, 
cada part garantirà els drets d’accés a la informació sobre el medi ambient, la participació del públic en la 
presa de decisions i l’accés a la justícia en assumptes ambientals de conformitat amb les disposicions de 
la present convenció”. 
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amb el petroli22

Alternatives a l’MTC: En aquest grup temàtic es reprodueix l’alternativa, plantejada per alguns 
grups ecologistes i polítics, del tancament de les centrals nuclears i la gestió dels residus en 
Magatzems Temporals Individuals situats a cada central. S’apunten també les alternatives 
descartades pel govern espanyol, com el magatzem geològic en profunditat, i es compara la 
situació amb altres països. Molt sovint, però, no es detallen els pros i els contres de cada opció. 

. En sentit contrari, es reprodueix l’opinió d’aquells que desmenteixen la 
necessitat de l’energia nuclear i que diuen que la solució del cementiri nuclear respon a un 
model caducat, que no és una solució definitiva al problema dels residus i que l’objectiu real del 
govern espanyol és allargar la vida de les centrals nuclears i servir els interessos de les 
empreses privades que volen alliberar-se de la responsabilitat de la gestió dels residus 
radioactius. També es parla de l’aprovació del mapa eòlic de Catalunya i de la importància de 
les energies alternatives en el denominat “mix energètic”. 

Criteris per descartar i seleccionar candidatures per part de la Comissió Interministerial 
espanyola. Situació d’Ascó: En base al text de la resolució de convocatòria de candidatures, 
s’indiquen les condicions que es tindran en compte a l’hora de decidir l’emplaçament de l’MTC: 
terreny necessari, proximitat al tren i a centrals nuclears, etc. Abans de conèixer el llistat de 
candidatures finalistes, s’esmenten els municipis que han estat descartats per la Comissió 
Interministerial espanyola de l’MTC i els motius (zones protegides –sobretot per a les aus–, 
àrees de risc, absència d’infraestructures properes, etc). Hi ha peces que mostren la rellevància 
d’àrees protegides per mitjà d’infografies. En aquests grup també s’incorporen les notícies que 
parlen de la situació d'Ascó en relació a les condicions ambientals i d'infraestructures que 
formen part dels criteris de la Comissió: s’incorporen mapes del terme municipal d'Ascó amb 
les zones protegides, la localització dels terrenys que s’ofereixen per allotjar-hi la instal·lació, 
els punts febles i forts d’Ascó davant d’altres candidatures. També s’hi ha considerat una peça 
d’opinió d’El Punt, del 1/2/2010, on es fa esment dels aspectes tecnico-ambientals que haurien 
de tenir-se en compte i que el govern espanyol no contempla, com la geologia, el nivell freàtic 
del riu, etc. 

Situació de les centrals nuclears i dels residus lligada a la necessitat de fer l'MTC: En el 
moment de fer-se pública la convocatòria –i reproduint els motius que se citen en la resolució– 
es fa esment de la urgència de tenir un MTC en territori estatal a causa del volum de residus 
acumulats, de l’estat de saturació de les piscines de les centrals i del retorn dels residus que 
ara són a França. Altres peces desmenteixen aquesta informació a través de l’opinió tècnica 
d’organitzacions ecologistes23

Comparació amb altres països: S’analitza el model de gestió dels residus nuclears a altres 
països. Es fa esment que l’MTC és a “gairebé tots els països desenvolupats”

. Es reprodueix l’opinió dels contraris a l’MTC sobre el necessari 
programa de tancament de centrals nuclears, previ a la decisió de fer un MTC. Es relaciona la 
noticia del cementiri amb l’anunci públic que es farà un MTI a Ascó i amb el fet que estan en 
funcionament les tres centrals nuclears catalanes. També es parla de la quantitat de residus 
nuclears que té Catalunya Avui. 

24

                                                 
22 La Vanguardia, 29 de gener 2010 

 i es mostren les 
característiques de la instal·lació de referència, situada a Holanda. D’altra banda, també es 

23 Concretament Greenpeace, a El Punt del 9 de febrer del 2010. 
24 La Vanguardia, 11 de febrer del 2010. 
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publica una peça sobre la visita d’una associació agrícola alemanya que explica la seva 
experiència negativa en relacionar l’activitat agropecuària i un MTC25

Model territorial: En molts textos es parla que totes les grans infraestructures energètiques o 
industrials d’importància estratègica per a Catalunya se situen al sud del Principat. Aquest és 
un argument recurrent utilitzat pels contraris a que la instal·lació se situï a Ascó. Es relaciona 
aquest fet amb la manca de la DO agrícola a la Ribera d’Ebre, amb el risc d’afectació al turisme 
i l’afectació a un paisatge que vol ser reconegut per la UNESCO (com és el cas del Priorat). Es 
diu que actualment els pobles han redescobert els valors ambientals i que les indústries 
“brutes” no són desitjades en aquests territoris. 

. 

Legislació ambiental vinculada al procés d’Avaluació d’Impacte Ambiental (AIA): Es 
comenta el contingut de la carta del Departament de Medi Ambient i Habitatge i es fa incís que 
aquest organisme no té competències vinculants per presentar al·legacions en contra de l'MTC 
segons la llei espanyola vigent. En una de les peces, es reprodueix l’opinió d’un alcalde que 
comenta que el tràmit legal per aprovar una construcció qualsevol en sòl no urbanitzable és 
més complicat que el procés que ha determinat el govern espanyol per a la construcció del 
magatzem nuclear. 

La informació ambiental en l’ideari projectat (valors absoluts) 

  Neutre A favor En contra Total 

1 Instal·lació 2 11 3 16 

2 Riscos / Seguretat 9 23 5 37 

3 Tecnologia de residus nuclears 2 6 2 10 

4 Al·legacions 4 5 2 11 

5 Conveni d'Aarhus 7 0 2 9 

6 Model energètic 10 12 10 32 

7 Alternatives a MTC 3 7 4 14 

8 Criteris de selecció i situació d'Ascó 13 12 3 28 

9 Necessitat de fer l'MTC 4 11 2 17 

10 Comparació amb altres països 2 5 2 9 

11 Model territorial 8 4 10 22 

12 Legislació ambiental 6 2 0 8 

 

                                                 
25 La Vanguardia, 17 de juliol del 2010. 
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La informació ambiental en l’ideari projectat (percentatges) 
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El gràfic il·lustra com alguns temes ambientals són utilitzats per les diferents capçaleres per 
projectar el seu ideari. 

• Si s’exceptuen les neutrals, les peces que tracten el model territorial i el Conveni d’Aarhus 
projecten majoritàriament un ideari contrari a que el magatzem de residus es situï a Ascó. 

• Exceptuant les neutrals, el model energètic, com a tema, figura tant a les peces que 
projecten un ideari a favor com a les que el projecten en contra que Ascó allotgi el cementiri 
nuclear. 

• Les peces posicionades, quan fan referència a la resta de temàtiques (la instal·lació, els 
riscos/seguretat, la tecnologia de residus nuclears, les al·legacions, les alternatives a l’MTC, 
els criteris de selecció i la situació a Ascó, la necessitat de fer l’MTC, la comparació amb 
altres països o la legislació ambiental), majoritàriament es posicionen de forma favorable. 
És a dir, es pot deduir que aquests temes ambientals s’han utilitzat com a argument a favor 
de la instal·lació. 

5.2.2. Prioritat temàtica del contingut ambiental 

Els temes ambientals més freqüents (classificats segons s’explica en El Punt anterior) han 
estat, per aquest ordre, aquells relacionats amb els riscos/seguretat, el model energètic i 
finalment, els criteris per descartar o seleccionar candidatures i la situació d’Ascó en relació 
amb aquests criteris. En conjunt, també han tingut una presència significativa els aspectes 
relacionats amb el model territorial. 
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Freqüència de temes ambientals. Totes les peces amb contingut ambiental 

  Total de peces Peces segons rellevància: 

  núm. % Alta Moderada Baixa 

1 Instal·lació 16 7,51% 5 8 3 

2 Riscos / Seguretat 37 17,37% 7 11 19 

3 
Tecnologia de residus 
nuclears 10 4,69% 3 4 3 

4 Al·legacions 11 5,16% 3 4 4 

5 Conveni d'Aarhus 9 4,23% 1 2 6 

6 Model energètic 32 15,02% 2 13 17 

7 Alternatives a MTC 14 6,57% 2 5 7 

8 
Criteris de selecció i 
situació d'Ascó 28 13,15% 4 11 13 

9 Necessitat de fer l'MTC 17 7,98% 4 7 6 

10 
Comparació amb altres 
països 9 4,23% 3 4 2 

11 Model territorial 22 10,33% 1 8 13 

12 Legislació ambiental 8 3,76% 0 4 4 

 

Comparant aquesta freqüència amb el grau de rellevància ambiental ponderada, s’obté el 
següent gràfic en el qual s’observa quins temes han gaudit d’un major aprofundiment de la 
informació ambiental. 

Freqüència de temes ambientals.  
Totes les peces amb contingut ambiental 
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En estudiar les 10 peces que tenen grau de rellevància ambiental alt, s’observa que els 
principals temes tractats són: 
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Contingut ambiental en les 10 peces de rellevància ambiental ponderada alta 

  Número  
de peces 

Percentatge 
de peces 

1 Instal·lació 5 14,3% 

2 Riscos / Seguretat 7 20,0% 

3 Tecnologia de residus nuclears 3 8,6% 

4 Al·legacions 3 8,6% 

5 Conveni d'Aarhus 1 2,9% 

6 Model energètic 2 5,7% 

7 Alternatives a MTC 2 5,7% 

8 Criteris de selecció i situació d'Ascó 4 11,4% 

9 Necessitat de fer l'MTC 4 11,4% 

10 Comparació amb altres països 3 8,6% 

11 Model territorial 1 2,9% 

12 Legislació ambiental 0 0% 

 

Els 10 textos de rellevància ambiental ponderada alta tracten preferentment temes de 
riscos/seguretat i, en segon lloc, aspectes relacionats amb les característiques de la instal·lació, 
ja que a l’inici del període estudiat, quan es va publicar la resolució de la Secretaria d’Estat 
d’Energia del govern espanyol, tots els diaris van intentar explicar, la majoria ajudats 
d’infografies i fotografies, en què consistia la infraestructura nuclear des dEl Punt de vista 
tècnic. Segueix, en ordre de prioritat temàtica, la necessitat de fer un MTC. Els textos referits 
als models energètic i territorial, amb alts percentatges quan s’analitzen les 130 peces amb 
contingut ambiental, perden posicions en fixar-se en les 10 peces de major grau de rellevància 
ambiental.  
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5.3. Informació ambiental dels diferents diaris 

5.3.1. La Vanguardia 

Els aspectes ambientals o tècnics apareixen en 30 textos dels 68 de La Vanguardia. 
D’aquestes 30 peces, 9 tenen rellevància ponderada moderada i 21 baixa. No hi ha peces amb 
valors de rellevància alta. Així doncs, en global no es fa un anàlisi ambiental aprofundit. 

Freqüència de temes ambientals. La Vanguardia26
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La temàtica tractada a La Vanguardia fa incís sobre el model energètic (3 peces) –en tots els 
casos, en defensa de l’energia nuclear–, i sobre la descripció de la instal·lació (3 peces). La 
Vanguardia no inclou informació sobre la legislació ambiental i només esporàdicament parla del 
conveni d’Aarhus.  

Fa ús d’infografies per explicar les característiques de la instal·lació i la situació dels residus de 
les diferents centrals nuclears. També amb infografia, es fan taules que comparen les diferents 
candidatures presentades per allotjar l’MTC. A nivell ambiental, destaca un gràfic que compara 
la superfície de terreny protegit per raons de biodiversitat amb la superfície total de cada 
municipi. 

Destaquen dues peces de La Vanguardia per la informació tècnica que contenen: un article 
d’opinió favorable a l’MTC d’un membre del Col·legi d’Enginyers Industrials de Barcelona27, que 
resta importància al temps de vida dels residus, i una entrevista al president de la Sociedad 
Nuclear Española28

                                                 
26 La descripció de les categories, per aquesta i les següents gràfiques, es troba al capítol anterior. 

, també favorable a l’MTC. 

27 La Vanguardia, 11 de febrer del 2010. 
28 La Vanguardia, 25 de maig del 2010. 
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Les fonts de les 9 peces29

• 

 de major rellevància ambiental de La Vanguardia són, sobretot, 
tècnics associats a les empreses energètiques i nuclears i, en menor grau, portaveus de 
diversos grups anticementiri o ecologistes.  

Polítics i organismes de la zona d’influència d’Ascó

• 

: Rafael Vidal, CiU, alcalde d'Ascó; José 
Luis Aparicio, PSC, alcalde de Riba Roja. 
Polítics i organismes de la zona d’influència d’altres candidatures

• 

: Guillermo Fernández 
Vara, PSOE, president d'Extremadura; Jesús Pascual, alcalde d'Albalá (Càceres); José 
María Saiz, PP, alcalde de Villar de Cañas (Conca); un regidor de Campo de San Pedro 
(Segòvia); Ajuntament de Santiuste de San Juan Bautista (Segòvia).  
Polítics i organismes nacionals

• 

: Antoni Castells, PSC, Conseller d'Economia de la 
Generalitat de Catalunya  
Polítics i organismes estatals

• 

: Membres del govern espanyol: Ministeri espanyol d'Indústria; 
el govern espanyol. 
Associacions contràries a l’MTC

• 

: Coordinadora Anticementiri Nuclear de Catalunya CANC; 
Carlos Bravo, Greenpeace; Marta de la Rosa, portaveu de la Plataforma Anticementerio 
Nuclear Tierra de Campos (Espanya). 
Associacions favorables a l’MTC

• 

: Marià Vila d'Abadal, gerent de l'AMAC; José Emeterio 
Gutiérrez, president de la Societat Nuclear Espanyola. 
Empreses i organismes amb responsabilitat energètica o nuclear

5.3.2. El Punt 

: Alejandro Pina, president 
d'ENRESA; Álvaro Rodríguez, tècnic d'ENRESA; Sílvia Rueda, tècnica d'ENRESA; 
Empresa Nacional espanyola de Residus Radioactius, ENRESA; Andrea Brentan, màxim 
responsable d'ENDESA; Foro de la Indústria Nuclear Espanyola. 

Els aspectes ambientals o tècnics apareixen en 39 textos dels 124 d’El Punt. D’aquestes 39 
peces, una té rellevància ponderada alta, 14, moderada i 24, baixa. 

Freqüència de temes ambientals. El Punt 
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29 Són les 9 peces considerades de grau de rellevència ambiental ponderada moderada, ja que La 
Vanguardia no té peces de rellevència ambiental ponderada alta. 
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Els temes recurrents tenen relació amb el model territorial (12 peces), els criteris de la Comissió 
Interministerial per aprovar o descartar candidatures (9 peces) i el risc o la seguretat de la 
instal·lació (7 peces). El Punt no s’oblida de cap dels aspectes ambientals considerats. Estan 
tots representats amb, com a mínim, un article amb valor moderat. 

Els textos amb informació ambiental de grau moderat o alt també tenen com a temes preferents 
els criteris de la Comissió Interministerial (5 peces), els riscos que comporta el magatzem (5 
peces) i del model territorial (5 peces).  

L’única peça avaluada amb grau de rellevància ambiental alta és: 

Un disseny que espera amfitrió (26/01/2010). És una explicació tècnica de com serà l'MTC, 
amb un seguit de dades concretes de les dimensions, capacitat, tipus d’estructura, risc associat 
al transport i forma de transport. A més, inclou una contextualització sobre la necessitat de 
l’MTC i la situació actual dels residus.  

El fet que sigui l’únic diari dels quatre estudiats que projecta un ideari contrari a que el 
magatzem nuclear s’allotgi a Ascó, fa que contingui informació ambiental que no apareix en la 
resta de rotatius. Destaca, per exemple, una notícia que incorpora un plànol amb les àrees 
protegides del terme municipal d’Ascó30. Pel que fa a l’opinió, cal remarcar un article de la 
delegada de Greenpeace a Catalunya que desmenteix diversos arguments a favor del 
cementiri nuclear i que han aparegut de forma recurrent en els mitjans31. També d’opinió és la 
peça que relata un accident en un magatzem militar de residus nuclears que va tenir lloc el 
1957 a Kitxim, a l’antiga URSS32. Una altra peça rellevant ambientalment és una crítica al 
divorci existent entre el criteri científico-tècnic i el polític33

Les fonts utilitzades per aquest diari a les 15 peces

. També es consideren interessants 
les dues entrevistes contraposades que publica El Punt el dia 17 de gener del 2010, d’una 
banda a Marià Vila d’Abadal, gerent de l’AMAC i, de l’altra a Sergi Saladié, portaveu de la 
CANC. 

34

• 

 de més gran rellevància ambiental 
ponderada són: 
Polítics i organismes de la zona d’influència d’Ascó

• 

: Fonts de l'Ajuntament d'Ascó i Alcaldes 
de 3 poblacions de les Garrigues i els de 3 poblacions del Segrià. 
Polítics i organismes nacionals

• 

: José Montilla, president de la Generalitat; Lluís Salvadó, 
ERC;  Oriol Junqueras, ERC; Josep Maria Sáez, ERC, regidor de Miravet. 
Polítics i organismes estatals

• 

: Comissió Interministerial de l'MTC; Ministeri espanyol 
d'Indústria. 
Associacions contràries a l’MTC

• 

: Joan Montesó, delegat d'Unió de Pagesos a l'Ebre; Jaume 
Descarrega, president de la DO Terra Alta; Sergi Saladié, portaveu de la CANC. 
Associacions favorables a l’MTC

                                                 
30 El Punt, 11 d’abril del 2010. 

: Marià Vila d'Abadal, gerent de l'AMAC; Societat Nuclear 
Espanyola. 

31 “Cementiri nuclear, enganys i omissions”, a El Punt, 9 de febrer del 2010. 
32 “L’MTC d’Ascó i el desastre de Kixtim”, a El Punt, 1 de febrer del 2010. 
33 “Ascó, política i coneixement” a El Punt, 27 de gener del 2010. 
34 Una de rellevància ambiental ponderada alta i 14 de rellevància ambiental ponderada moderada. 
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• Empreses i organismes amb responsabilitat energètica o nuclear

• 

: El Consell de Seguretat 
Nuclear espanyol; Alejandro Pina, ENRESA; Montse Godall, portaveu de l'Agrupació 
Nuclear Ascó – Vandellós. 
Científics i especialistes en temàtica nuclear o energètica

• 

: Xavier Ortega, catedràtic 
d'energia nuclear de la UPC. 
Altres fonts

5.3.3. El Periódico 

: Zhores A. Medvedef, biòleg. 

Els aspectes ambientals o tècnics apareixen en 33 dels textos 68 d’El Periódico. D’aquestes 33 
peces, 7 tenen rellevància ponderada alta, 8, moderada, i 18, baixa. 

Freqüència de temes ambientals. El Periódico 
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El Periódico no incorpora cap tipus d’informació sobre la legislació ambiental. La resta 
d’aspectes, però, apareixen tots representats amb algun text de rellevància ambiental 
ponderada amb valor alt (encara que sigui només en una o dues peces). El tema que apareix 
més en el comput total de peces, sense tenir en compte la seva rellevància, és el model 
energètic.  

Entre les peces de grau de rellevància ponderada moderada o alta, els temes preferents són 
els riscos/seguretat (7 peces) i el model energètic (7 peces), si bé en el cas dels riscos 
s’aprofundeix més. Les peces que parlen del model energètic ho fan sobretot en relació amb el 
consum d’energia de Catalunya comparativament amb l’Estat espanyol, reproduint els 
arguments del President de la Generalitat, José Montilla, quan es posiciona en contra de la 
instal·lació a Catalunya. El Periódico també fa incís en la informació relacionada amb la 
necessitat de fer un MTC.  

La imatge és important en aquest diari. Destaca el pes que se li dóna a l’argument de la 
“solidaritat energètica”, amb acompanyament de gràfics i estadístiques del balanç energètic de 
Catalunya en comparació amb l’Estat espanyol, així com a l’explicació de cóm és i cóm 
funciona un MTC. Remarcar també, pel que fa a la imatge, la publicació de fotografies de les 
espècies amenaçades de l’entorn d’Ascó. 

Per acabar, cal destacar el caràcter divulgatiu de l’article “El futur nuclear” del 26 de gener de 
2010, on es contraposen tres pros i tres contres de la ubicació de l’MTC a Ascó, i la inclusió 
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d’articles d’opinió d’experts: Josep Puig, enginyer industrial, membre del grup de científics i 
tècnics per a un futur no nuclear, i Ramon Folch, biòleg i expert en impacte ambiental. 

Les peces que tenen valors ponderats alts són, per ordre d’importància:  

Espanya busca a corre-cuita un lloc per col·locar els residus (25/01/2010). Explica el 
funcionament d'un MTC i perquè és necessita. A nivell ambiental destaca el fet que respon a 
diverses preguntes tècniques sobre la instal·lació, la gestió dels residus, la necessitat, etc. 

Espanya obre el concurs per al magatzem de residus nuclears (24/12/2009). Informa que el 
Ministeri espanyol d'Indústria obre la convocatòria a presentar candidats a allotjar l'MTC. Conté 
informació ambiental sobre les característiques de la instal·lació, els tipus de residus, les 
alternatives descartades, les característiques de la ubicació i la urgència de la necessitat. 

Catalunya genera el 40% de l'energia atòmica (26/01/2010). Anàlisi del sistema elèctric de 
l'Estat espanyol per comunitats autònomes. 

La torna d'un regal enverinat (26/01/2010). Article d’opinió d’un enginyer expert en temàtica 
nuclear. Parla, entre d’altres coses, del temps de vida dels residus, la forma de gestió, el 
programa de tancament de les nuclears i el conveni d’Aarhus. 

La majoria dels aspirants a la sitja nuclear no reuneixen les condicions (03/02/2010). Repassa 
els diferents municipis aspirants per veure que no reuneixen les condicions marcades pel 
Ministeri espanyol d’Indústria. Parla dels motius de selecció de les candidatures: els riscos 
associats, les Zones d’Especial Protecció per a les Aus i la proximitat a infrastructures. 

El magatzem nuclear rebrà 650 camions carregats de residus (04/02/2010). Explica com 
funciona el transport dels residus nuclears per carretera o per tren. La informació ambiental se 
centra en els riscos, sobretot del transport i es fa una comparació amb altres països (segons 
ENRESA). 

El Govern apunta a la ruptura d'una presa per rebutjar la sitja nuclear (29/03/2010). Exposa les 
al·legacions contra l'MTC que el Govern presenta al Ministeri espanyol d'Indústria, tant les del 
Departament de Medi Ambient (proteccions per a la biodiversitat de la zona, risc si es trenca la 
presa de Riba-Roja i espècies protegides), com les de la Direcció General de Protecció Civil 
(risc en el transport). 

Les fonts utilitzades a les 15 peces35

• Polítics i organismes de la zona d’influència d’altres candidatures: Maria Ángeles Delso, 
alcaldessa del PP de Torrubio de Sòria. 

 amb major grau de rellevància ambiental ponderada són:  

• Polítics i organismes nacionals: El Departament de Medi Ambient de la Generalitat de 
Catalunya; José Montilla, president de la Generalitat de Catalunya; Josep Lluís Carod-
Rovira, vicepresident del Govern; Joan Herrera, ICV.  

• Polítics i organismes estatals: Miguel Sebastián, ministre espanyol d'Indústria; María Teresa 
Fernández de la Vega, vicepresidenta del govern espanyol; Pedro Marín, Secretari 
d'Indústria de l'Estat espanyol.  

• Associacions contràries a l’MTC: Sergi Saladié, CANC; Greenpeace.  
• Empreses i organismes amb responsabilitat energètica o nuclear: Alejandro Pina, president 

d'ENRESA; Empresa Nacional espanyola de Residus Radioactius, ENRESA; Red Elèctrica 
d'Espanya. 

                                                 
35 Les 7 de rellevància ambiental ponderada alta i les 8 de rellevància ambiental ponderada moderada.  
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• Científics i especialistes en temàtica nuclear o energètica: Joan Vallvé, degà del Col·legi 
d'Enginyers industrials de Catalunya; Joan Torres, president de l'Associació d'Enginyers. 

• Altres fonts: una veïna de la zona. 

5.3.4. Avui 

L’Avui conté 28 peces amb contingut ambiental, de les quals 2 tenen informació ambiental de 
rellevància ponderada alta, 6, moderada i 20, baixa. 

Freqüència de temes ambientals. Avui 
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L’anàlisi de les 28 peces amb contingut ambiental mostra una clara prioritat per parlar del 
vector riscos/seguretat de l’MTC. En segon lloc, l’Avui fa esment dels criteris ambientals del 
govern espanyol per seleccionar candidatures i com afecten a Ascó. La resta de temes 
ambientals són molt menys freqüents. No s’ha detectat que es doni informació sobre tècniques 
relacionades amb la gestió dels residus i només puntualment apareix informació relacionada 
amb el conveni d’Aarhus, amb les alternatives a l’MTC o amb la situació actual dels residus i de 
les centrals nuclears, que porta a la necessitat de construir un magatzem nuclear. 

Les peces amb valors més elevats de rellevància ambiental ponderada donen prioritat a les 
característiques tècniques de la instal·lació i al vector riscos/seguretat. 

No existeixen gràfics ni infografia que acompanyin els textos amb informació ambiental de valor 
moderat o alt, però sí nombroses fotografies. Dins del grup de peces amb rellevància ambiental 
moderada o alta, no s’inclouen articles d’opinió ni entrevistes a científics experts en la matèria. 

Les peces valorades amb grau de rellevància ambiental alta són: 

El futur magatzem acollirà 7.000 tones de combustible (26/01/2010). Explicació tècnica de les 
característiques de la instal·lació (remarcant que existeix a gairebé tots els països 
desenvolupats): dimensions, temps de vida i seguretat. També exposa com es transporten els 
residus.  

Ascó és l'opció favorita per acollir el magatzem nuclear (01/06/2010). Parla de la situació 
d’Ascó en relació amb la resta de candidatures. Dóna veu al president d'ENRESA, Alejandro 
Pina, que diu que Ascó és una de les més ben situades per acollir l’MTC. Parla, en concret, de 
la proximitat a infraestructures de transport i a dues centrals nuclears existents, cosa que 
permet disminuir els riscos del transport. 
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Les fonts de les 8 peces36

• 

 amb més alt grau de rellevància ambiental ponderada provenen de:  

Polítics i organismes nacionals

• 

: Luís Salvadó, delegat del Govern a l'Ebre; El Departament 
de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya. 
Polítics i organismes estatals

• 
: El Ministeri espanyol d'Indústria a través del BOE. 

Associacions contràries a l’MTC
• 

: Coordinadora Anticementiri Nuclear de Catalunya, CANC.  
Associacions favorables a l’MTC

• 

: Marià Vila d'Abadal, gerent de l'AMAC; Jaap Gelok, 
alcalde de Borsele (Holanda) 
Empreses i organismes amb responsabilitat energètica o nuclear

• 

: El president d'Enresa, 
Alejandro Pina; Empresa Nacional espanyola de Residus Radioactius, ENRESA; Lluís Coll, 
exdirector de les centrals de Vandellós i Ascó 
Altres fonts

 

: RAC1. 

                                                 
36 Les dues que tenen rellevància ambiental ponderada alta i les 6 que tenen rellevància ambiental 
ponderada moderada. 
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5.4. Insuficiències en la cobertura de la 

informació tècnico-ambiental 

Un primer aspecte que destaca de l’anàlisi de les notícies és que ha estat la temàtica política el 
que ha marcat l’agenda informativa, mentre que els aspectes tècnico-ambientals han aparegut 
en menys del 40% de les peces. Del total de les 334 peces analitzades, l'11% tenen una 
rellevància ambiental moderada i només un 3% aporten informació de rellevància ambiental 
alta. Amb alguns matisos, aquesta ha estat una posició comuna en els quatre diaris estudiats.  

Tenint en compte tant el nombre de peces com la qualitat de la informació, es pot concloure 
que la temàtica millor coberta és aquella que fa referència a les característiques de la 
instal·lació. Altres temes tractats correctament són la situació actual dels residus a l’Estat 
Espanyol i la situació de les centrals nuclears i el seu temps de vida. Aquests factors han 
servit com a arguments per part del govern espanyol per justificar l’MTC i la premsa se n’ha fet 
ressò. 

D’altra banda, un aspecte comú en gairebé totes les peces amb contingut ambiental estudiades 
és que molt freqüentment es reprodueixen les declaracions, les dades i la informació ambiental 
que aporten els organismes amb responsabilitat energètica o nuclear, els portaveus polítics, o 
bé, en menor mesura, les entitats civils. Com a mostra d’això, l’anàlisi de les 10 peces amb 
major rellevància ambiental37

La tendència general de reproduir declaracions en lloc d’elaborar o cercar informació pròpia es 
fa molt evident quan es parla dels riscos o de la seguretat de la instal·lació: aquest és el 
tema ambiental més recurrent, no obstant, fins i tot en les peces millor valorades per la seva 
major rellevància ponderada, sovint la informació consisteix en reproduir declaracions dels 
agents implicats, sense cercar informes tècnics d’experts que aprofundeixin en el tema. 

 mostra que més de la meitat citen organismes amb 
responsabilitat energètica o nuclear i només un 6% (una vegada, de fet) citen científics 
especialistes. El diari El Punt, amb un ideari projectat en contra de la instal·lació –a diferència 
de la resta de diaris–, destaca per publicar informació ambiental que no apareix a la resta de 
rotatius. Per la seva banda, el diari El Periódico és el que conté més informació tècnico-
ambiental.  

Cap diari analitza l’Estudi de Seguretat de l’MTC, l’Estudi de Seguretat del centre tecnològic 
associat o els Informes sobre la protecció física de l’emplaçament del complex, documents 
realitzats pel Ministeri espanyol d’Indústria i dels quals se’n parla diverses vegades, però sense 
explicar-ne el contingut. Cal dir, però, que l’existència d’aquests documents és objecte de 
debat, ja que “no existeixen”, segons va dir, l’octubre del 2010, l’Audiència Nacional espanyola 
quan l’entitat ecologista Greenpeace els va voler consultar, mentre que pel Ministeri espanyol 
d’Indústria sí que existeixen, però tenen un clàusula de confidencialitat que impedeix la difusió 
del seu contingut.  

                                                 
37 Veure l’apartat 3.1.4 
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Tot i això, cal dir que ocasionalment es publiquen entrevistes a experts, normalment 
posicionats a favor o en contra, que aporten certa informació sobre la seguretat de la 
infraestructura nuclear. 

Tot i que en nombroses ocasions es fan crítiques al procés obert per designar la ubicació de 
l’MTC i que es parla dels criteris per aprovar o descartar candidatures en el marc de la 
resolució del govern espanyol, no es concreta quin és el marc legal general que regula 
l’aprovació de projectes amb impacte ambiental i només puntualment es fa esment de la 
legislació catalana vigent. Comparativament amb la resta d’aspectes ambientals, el conveni 
d’Aarhus apareix de manera poc significativa.  

Les característiques ambientals del terme municipal d’Ascó apareixen sobretot en relació 
als criteris d’exclusió determinats per la Comissió Interministerial espanyola de l’MTC, sense 
anar més enllà. És a dir, s’esmenta la situació del municipi en relació a si conté àrees 
protegides i en relació a la proximitat del municipi a infraestructures de transport i a les centrals 
nuclears, però no es fa una anàlisi ambiental completa del municipi, que podria considerar, per 
exemple, zones de risc natural i tecnològic, medi geològic, qualitat de l’aire, biodiversitat, 
connectivitat ecològica, qualitat del paisatge, etc. 

Un altre moment en què es parla de la situació ambiental d’Ascó i el seu entorn és quan es fan 
públics els motius de les al·legacions del Govern (concretament del Departament de Medi 
Ambient i Habitatge i de la Direcció General de Protecció Civil). La informació ambiental  
generalment es limita a la reproducció d’aquests motius (ocasionalment amb complements 
infogràfics) i, en articles posicionats a favor del magatzem de residus, de vegades s’han utilitzat 
com a argument per críticar el Govern. 

No apareixen peces que de forma clara i aprofundida facin una anàlisi de les possibles 
alternatives que existeixen en la gestió dels residus nuclears, estudiant-ne els pros i els 
contres. 

La informació sobre el model energètic i el model territorial és freqüent, però molt sovint 
qualitativa i amb una elevada proporció de subjectivitat, ja que la major part dels textos d’opinió 
amb contingut ambiental versen sobre aquests dos temes. De fet, de peces sobre el model 
energètic, n’hi ha més d’opinió que d’informatives. 

 

Per mostrar quins temes han estat tractats majoritàriament per textos informatius i quins temes 
han estat tractats majoritàriament a través de l’opinió, s’ha elaborat un índex d’informació vs. 
opinió, que contraposa els textos d’informació amb els articles d’opinió en relació a les diferents 
temàtiques ambientals38

                                                 
38 Un major pes dels articles d’informació respecte els d’opinió aporta un valor negatiu (de 0 a -1), que és 
més gran com major sigui el pes. Al revés, quan més positiu és el valor, més pesen els articles 
d’informació. 

.  
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Índex d’informació vs. opinió (I) 
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Índex d’informació vs. opinió (II) 

  Opinió Informatives Valor 

1 Instal·lació 4 12 0,15 

2 Riscos / Seguretat 8 29 0,24 

3 Tecnologia de residus nuclears 4 6 -0,20 

4 Al·legacions 0 11 1,00 

5 Conveni d'Aarhus 2 7 0,22 

6 Model energètic 18 14 -0,48 

7 Alternatives a MTC 5 9 -0,11 

8 Criteris de selecció i situació d'Ascó 4 24 0,46 

9 Necessitat de fer l'MTC 7 10 -0,22 

10 Comparació amb altres països 3 6 -0,05 

11 Model territorial 11 11 -0,38 

12 Legislació ambiental 0 8 1,00 

 TOTAL 66 147  

 

El fet que existeixi una certa subjectivitat en parlar de models, tant energètic com territorial, es 
considera un fet positiu, ja que el debat en relació a l’energia nuclear (model energètic) i a la 
concentració al sud de Catalunya d’instal·lacions estratègiques amb un gran impacte ambiental 
(model territorial) són temes de fons en la polèmica de la ubicació del magatzem nuclear i 
apareixen en nombrosos articles d’opinió.  
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El tractament del model energètic és utilitzat tant pels partidaris, com pels detractors de 
l’ubicació del magatzem de residus a Ascó. En canvi, a les peces que parlen del model 
territorial, hi ha un clar posicionament contrari a ubicar el magatzem nuclear a Ascó, és a dir, 
els aspectes relacionats amb el model territorial han estat bàsics com a argument dels contraris 
a la instal·lació. 

La comparativa amb altres països apareix sobretot en articles favorables i tracta sobre les 
instal·lacions del mateix tipus que funcionen al món, com l’exemple del magatzem de referència 
a Holanda. Quan es parla de forma negativa, tracta sobre accidents en el passat, en concret 
l’ocorregut en un altre magatzem de residus a Rússia i un altre relacionat amb el transport a 
Alemanya. Tot i que es cita ocasionalment, no es dóna massa informació sobre la manera de 
gestionar els residus que s’ha seguit en els països que han optat per altres vies.  

De la mateixa manera, la informació també és escassa quan es parla de la tecnologia 
relacionada amb el tractament de residus. Generalment es fa referència al tractament 
experimental que podran tenir en el parc tecnològic associat, però sense donar detalls sobre en 
què consisteix. Per exemple, no s’analitza el document del Projecte Tècnic del Centre 
Tecnològic Associat a l’MTC per a l’experimentació amb residus radioactius i radioactivitat, 
elaborat pel govern espanyol. Hi ha, però, dues peces significatives que donen informació 
sobre els residus. Ambdós son articles de tècnics experts i en sentits oposats. L’article “La 
torna d'un regal enverinat”, aparegut a El Periódico el dia 26 de gener, esmenta el llarg temps 
de vida dels residus radioactius i el problema que suposa la seva gestió, mentre que l’article “El 
ATC, una oportunidad”, de La Vanguardia, de l’11 de febrer, resta importància al problema dels 
residus nuclears, esmentant que després de 15 anys d’emmagatzematge en piscines, la seva 
radioactivitat es redueix fins a una desena part i que existeix una tecnologia per a tractar-los. 
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6. Conclusions 
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6.1. Conclusions 

Al llarg de l’estudi s’ha donat resposta detalladament als objectius plantejats. En relació a 
aquests objectius, es pot concloure que la majoria de textos han estat pràcticament 
monopolitzats per la polèmica política, d’una banda, i pel conflicte social entre partidaris i 
detractors de la instal·lació, de l’altra. 

En les peces on s’han tractat temes tècnico-ambientals, s’ha deixat de banda fer una anàlisi 
ambiental aprofundida i, en lloc d’elaborar o cercar informació pròpia de fonts especialitzades 
independents, en la majoria de casos els diaris s’han limitat a reproduir les declaracions, les 
dades i la informació ambiental que aporten els organismes amb responsabilitat energètica o 
nuclear, els portaveus polítics, o bé, en menor mesura, les entitats civils. 

Així doncs, la premsa catalana ha publicat textos específics sobre el cas d’Ascó i peces de 
complement sobre el model energètic i, per tant, ha posat el tema sobre la taula, però no ha 
afavorit la creació d’un debat basat en fonaments científics i tècnics i l’ha supeditat al 
periodisme de declaracions i conflictes. 

 

Volum d'informació dedicat per cada diari a través de la freqüència dels textos i de la 
seva jerarquització.  

S’han comptabilitzat 334 textos en el període estudiat. Això correspondria a més d’una peça 
per dia. El diari El Punt és el que ha donat una cobertura més àmplia al tractament de la 
notícia, tant pel que fa a la cobertura temporal com al volum de peces.  

En analitzar el grau de rellevància periodística de les peces, per ordre d’importància, el primer 
diari és El Periódico, seguit de La Vanguardia, l’Avui i, en últim lloc, El Punt. En general, a tots 
els diaris les peces publicades tenen un índex de jerarquització mitjà. 

L’Avui és el diari que conté més mencions a la portada, seguit de La Vanguardia, El Periódico i 
El Punt.  

Pel que fa a l’acompanyament amb infografia i fotografia, la primera posició és per l’Avui, seguit 
d’El Periódico, La Vanguardia i El Punt. 

 

Ideari projectat en els diferents diaris.  

Si es fa cas a la posició oficial dels diaris, al llarg del període, s’han publicat 12 editorials 
relacionades amb l’objecte de l’estudi. La majoria han estat neutrals i només se’n desprèn un 
posicionament clar en 5 d’elles. El Periódico fa dues editorials que es posicionen a favor que 
l’MTC es situï a Ascó. El Punt, fa 7 editorials, 4 neutres i 3 en contra. Cap de les dues editorials 
publicades a La Vanguardia ni l’única que publica l’Avui es posicionen clarament. 

Si, en canvi, s’analitza el conjunt de peces publicades en base als paràmetres explicitats en el 
cos d’aquest estudi, s’obtenen els següents resultats: a les quatre capçaleres analitzades, el 
41,9% són peces neutrals, mentre que el 32,6% projecten un ideari favorable que l’MTC es situï 
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a Ascó i el 25,4% dels textos projecten un ideari en contra. L’ideari favorable és més marcat a 
El Periódico, seguit de La Vanguardia i l’Avui. L’excepció es produeix a El Punt, que projecta un 
ideari en contra. 

 

Fets que han motivat la publicació de peces en els rotatius catalans durant el període 
analitzat. 

En analitzar les diferents temàtiques que motiven la publicació d’una peça sobre el magatzem 
de residus d’Ascó, es detecta un clar desequilibri entre les peces motivades per un fet 
ambiental, que ocupen l’última posició, i les peces motivades per un fet polític, que dominen 
clarament l’agenda de tots els diaris. 

Es consideren fets de temàtica favorable els actes, manifestacions i declaracions 
d’organitzacions o polítics a favor. Els de temàtica contrària són els actes, manifestacions i 
declaracions d’organitzacions o polítics en contra. La resta, anàlisi política o ambiental, 
declaracions contraposades, la presentació d’Ascó com a candidat a acollir l’MTC, les novetats 
sobre les altres candidatures o la situació en general, es consideren de temàtica neutral. 

A tots els diaris estudiats, la publicació de peces motivades per fets contraris a la ubicació del 
magatzem de residus a Ascó superen els favorables. El diari que té un percentatge més elevat 
de predomini de cobertura de fets de temàtica contrària és El Punt amb un 21,0%. En segon 
lloc se situa l’Avui, amb un 12,2% i empatats en la tercera posició es troben La Vanguardia i El 
Periódico amb un 7,4% cadascun. Cal tenir en compte, però, que hi ha hagut més actes i 
manifestacions en contra del cementiri nuclear, que no pas a favor. Per tant, és lògic pensar 
que tots els diaris hauran publicat més peces de temàtica contrària que favorable. 

 

Fonts que citen els rotatius i a qui se li dóna veu en els textos publicats. 

L’anàlisi de tots els diaris evidencia que les fonts polítiques superen la resta. Més del 60% de 
les fonts consultades en el conjunt de peces analitzades són polítiques, mentre que la suma de 
les fonts de científics i experts en temes ambientals, amb les fonts d’empreses i d’organismes 
amb responsabilitat energètica, està per sota del 5%. 

Les fonts provinents d’associacions favorables i contràries a la ubicació del cementiri nuclear a 
Ascó es reparteixen la resta del pastís, amb un percentatge que supera el 30%. 

 

Tractament i cobertura de la informació tècnico-ambiental. 

En total s’han detectat 130 textos amb contingut ambiental, menys del 40% de les peces. Del 
total de les 334 peces, el 11% tenen un grau de rellevància ambiental moderat i només un 3% 
aporten informació de rellevància ambiental alta. Aquesta ha estat una posició comuna en els 
quatre diaris estudiats.  

El Periódico és el diari que en conjunt aporta una major informació ambiental, ja que encara 
que té menys peces amb contingut ambiental que El Punt, la seva quantitat d’informació per 
peça és més alta. El segon diari amb una major informació ambiental és El Punt, seguit de La 
Vanguardia i acabant per l’Avui, que també és el que té un nombre menor de peces amb 
informació ambiental. 
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Els temes ambientals més freqüents han estat, per aquest ordre, aquells relacionats amb els 
riscos/seguretat, el model energètic i els criteris per descartar o seleccionar candidatures i la 
situació d’Ascó en relació amb aquests criteris. En conjunt, també han tingut una presència 
significativa els aspectes relacionats amb el model territorial.  
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