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Rússia envia a l’Àrtic l’única
central nuclear flotantdelmón
El vaixell atòmic s’engegarà el 2019 davant les costes de Txukotka

GONZALO ARAGONÉS
Moscou

La conquesta russa de l’Àrtic,
que no és cap altra cosa que
aprofitar la retirada del gel per
l’escalfament global per explo
tarne els recursos, avança a poc
a poc però està en marxa. En
aquests plans s’hi inclouen pro
jectes concrets, com ara la ins
tal∙lació a les fredes aigües
d’aquest oceà d’una central nu
clear flotant, l’única delmón, que
va començar a construirse fa
nou anys a Sant Petersburg. Aca
bada aquesta fase, dissabte pas
sat la planta va començar el seu
primer viatge per mar, acompa
nyada per la polèmica i les críti
ques de les organitzacions ecolo
gistes.
El vaixell atòmic va abandonar

el 28 d’abril les drassanes de la
fàbrica Baltískaia, arrossegat per
cinc remolcadors, que el van
transportar pel riu Nevà fins al
golf de Finlàndia. Batejat com
Acadèmic Lomonóssov, en honor
del savi rus del segle XVIII, ara li
espera una llarga travessia. Se
gons el propietari de la planta, la
corporació estatal russa d’ener
gia nuclear Rosatom ha de sortir
del mar Bàltic fins que arribi a la
seva destinació, la petita pobla

ció costanera de Pevek, a la llu
nyana regió russa de Txukotka,
al costat de l’estret de Bering i
Alaska.
“En una primera etapa, el bloc,

sense combustible nuclear a
bord, serà remolcat fins a les
drassanes Atomflot, a la ciutat de
Múrmansk”, assenyalo Dimitri
Alekseienko, subcap de la direc
ció per a la construcció i explota
ció de la central nuclear flotant.
“Després, en una segona etapa,

aproximadament a l’estiu del
2019, carregat amb combustible
nuclear i amb tripulació a bord,
serà enviat de Múrmansk al port
marítim de Pevek”.
Encaraque enel primer trajec

te no porti combustible nuclear,
les organitzacions ecologistes
creuen que el complex és poten
cialment perillós. Greenpeace i
altres grups ja li han posat un so
brenom, “el Txernòbil flotant”,
amb referència al desastre nucle
ar del 1986.
JanHaverkamp, expert nucle

ar de Greenpeace per a Europa
central i oriental, assegura que
encara que no s’hagin fet proves
a Sant Petersburg, com estava
previst inicialment, l’Acadèmic
Lomonóssov és un perill per al
medi ambient. “Provar un reac
tor nuclear en una ciutat tan po
blada com el centre de Sant Pe
tersburg és irresponsable. Però
traslladar aquestes proves en
aquest ‘Titanic nuclear’ lluny de

s’han pres totes les precaucions
per evitar un desastre nuclear.
En primer lloc, no carrega com
bustible durant la primera etapa
de la travessia. A més, “està dis
senyat amb un granmarge de se
guretat que excedeix totes les
amenaces possibles i convertei
xen els seus reactors nuclears en
invencibles per a tsunamis i al
tres desastres naturals”, ha dit
l’empresa en un comunicat.
“Els processos nuclears a la

planta flotant –acaba– complei
xen amb tots els requisits de
l’Agència Internacional de
l’Energia Atòmica i no represen
ta cap amenaça per al medi am
bient.
A la central nuclear flotant de

Rosatom s’hi han instal∙lat dos
reactors KLT40C, provats du
rant anys als trencaglaços nucle
ars russos de l’Àrtic. Amb una

potència de 70 megawatts, són
capaços de subministrar tota
l’energia necessària per a una
ciutat de 100.000 habitants.
A Pevek, a 640 quilòmetres de

la capital deTxukotka,Anàdir, hi
viuen únicament 4.300 ànimes.
Aquesta petita ciutat, la més sep
tentrional del país, es va fundar
el 1933 i aviat es va convertir en
un port important primer pel
desenvolupament de la ruta ma
rítimadel nord, i després pel des
cobriment demines d’estany i or.
La nova central nuclear flotant

subministrarà energia a aquesta
població, però també a les plata
formes gasístiques i petrolíferes
de mar obert. L’Acadèmic Lomo
nóssov substituirà, a més, dos
complexos propers, la central
nuclear de Bilíbino i la central
tèrmica de Txaunsk, tecnològi
cament obsoletes, ha indicat Ro
satom.
Aquesta és l’única central nu

clear flotant existent al món.
L’armada dels Estats Units va re
condicionar el 1961 un vell vai
xell de càrrega amb un reactor
nuclear. El vaixell, MH1A Stur
gis, va subministrar energia al
Canal de Panamà entre el 1968 i
el 1973. El projecte, però, es va
acabar per l’alt cost del manteni
ment i el 1976 el vaixell es va des
ballestar.!

Lacentralhadeproveir
d’energiaunaciutat
costaneraidiverses
plataformesgasístiques
ipetrolíferes

NIKOLAI GONTAR / GREENPEACE / HAND / EFE

L’Acadèmic Lomonóssov abandona el port de Sant Petersburg en el seu periple cap a l’Àrtic

El Constitucional
suspèn l’assistència
universal del Parlament
ANA MACPHERSON Barcelona

La llei catalana d’Universalitza
ció de l’Assistència Sanitària ha
quedat suspesa perquè el Tribu
nal Constitucional ha admès a
tràmit el recurs anunciat pel Go
vern espanyol. Però “tot continu
arà igual. No canviarà res”, asse
gura el subdirector del Servei Ca
talà de la Salut, Josep Maria
Argimon.
Unes 137.000 persones que ha

vien quedat excloses del sistema

sanitari per falta de permís de re
sidència o per haverlo perdut,
després del reial decret del Go
vern del PP del 2012, van quedar
emparades per la llei del Parla
ment, que es va aprovar el juny
passat.
DesdeSalut,quearaestàsotael

comandament de la ministra Do
lors Montserrat, s’assegura que
es continuarà atenent igual, que
tots els que van aconseguir la tar
geta sanitària a Catalunya amb la
llei ara suspesa mantenen el seu

dret a assistència primària i espe
cialitzada, a medicació, a proves
diagnòstiques, a tractaments re
habilitadors i intervencions qui
rúrgiques (les urgències en gene
ral i l’atenció completa amenors i
embarassades no estan afectades
pel reial decret). Comho garanti
ran? “Estudiarem els problemes
d’una manera individualitzada”,
expliquen al departament.
La suspensió no ha estat cap

sorpresa, és una conseqüència
automàtica quan s’admet el re
curs d’inconstitucionalitat apro
vat pel Govern espanyol. Però ha
tornat a generar reaccions en
contra de tota classe d’organis
mes, institucions i moviments. Si
fa un mes van ser el Consell de
Col∙legis deMetges de Catalunya
i les dues patronals, Consorci de
Salut i Social de Catalunya i La
Unió, que representen la gran

majoria dels proveïdors dels ser
veis sanitaris públics, després va
ser una Plataforma pel Dret Uni
versal a la Salut que reunia pro
fessions sanitàries. Ahir el movi
ment la Marea Blanca de Catalu

nya va donar a conèixer un
comunicat en què demana als
professionals sanitaris que exer
ceixin el seu dret d’objecció de
consciènciaperpoderatendre to
tes les persones en situació irre
gular. “En especial, demanem a

tots els professionals d’admissió
dels centres sanitaris que facilitin
l’accés als serveis i no posin bar
reres administratives ni obliguin
a un pagament il∙legal per l’assis
tència”.
Un estudi recent de la Univer

sitat Pompeu Fabra mostrava
com la mortalitat havia crescut
un 15% entre els sensepapers a
Espanya durant els tres anys se
güents a la reforma sanitària del
2012, que els va deixar fora de la
fins aleshores assistència sanità
ria universal.
Aquest percentatge suposa

unes 70 persones mortes en
aquell període, però entre perso
nesmajoritàriament joves i sanes.
Segons l’estudi, vanmorir princi
palment per causes evitables
quan hi ha un més bon accés a
l’atenció mèdica oportuna i efec
tiva.!

la vista del públic no ho farà
menys irresponsable”, ha asse
gurat.
També hi ha hagut veus preo

cupades als països escandinaus
pel fet que el vaixell nuclear cir

cumval∙li les seves costes fins
que arribi a la ciutat de Múr
mansk, a l’extrem nord de la
Rússia europea i el seu port més
important a l’Àrtic.
Rosatom, però, insisteix que
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La planta s’ha
construït a prova
de tsunamis i altres
desastres nuclears,
assegura Rosatom

Salut assegura que
l’atenció continuarà
igual i laMarea Blanca
aposta per l’objecció
de consciència


