
 

 

5.02  ENTREVISTA SOBRE ENERGIA NUCLEAR (ESCOLA EL 

PUIG, ESPARREGUERA)  (2009) 

L'Escola Cooperativa el Puig és a Esparreguera. Es va fundar el 1970 i des de llavors 

es manté seguint els seus principis inicials: catalana, cooperativa, plural, laica i 

activa. Hi he col·laborat en diverses ocasions, fent xerrades, atenent alumnes o 

responent qüestionaris.  El 2009 vaig anar-hi en un col·loqui que es va dir "Parlem 

de ciència" i del qual se'n va derivar aquesta entrevista. 



ENTREVISTA A EN CLAUDI MANS 

Benvolgut senyor Claudi Mans, a la classe de 3r d’ESO, estem realitzant un treball de 

recerca. 

Dins d’aquest treball, s’han dividit varis punts amb varis temes. En el nostre cas, ens ha 

tocat el cas de l’energia nuclear, així doncs, apart de el treball ja realitzat, ens agradaria 

fer-li una entrevista on consti la idea d’un professional. 

-Què en penses de l’energia nuclear? 

L'energia nuclear (de fissió) és una energia que es manifesta en el fenomen natural i 

espontani denominat radiactivitat.  Una de les formes d'aprofitar-ho és recollint la calor 

que es desprèn i fent bullir aigua. El vapor generat fa electricitat. 

-És indispensable? Per quina la substituiries? 

No hi ha cap forma d'energia indispensable, perquè cada país obté l'energia de les fonts 

que li semblen més apropiades. Segons les disponibilitats d'energia de cada país es pot 

fer una combinació d'energies o una altra. 

-Creus que les energies renovables es podrien substituir per la energia nuclear? 

Totes les formes d'energia per obtenir electricitat es poden substituir per unes altres. 

Moltes energies renovables obtenen electricitat, i per tant podrien ser substituides per 

energia nuclear, o viceversa. Les qüestions a valorar són els costos, la disponibilitat, la 

protecció del medi i la seguretat. 

-Quins avantatges i inconvenients creus que té? 

Avantatges: quan la central és en funcionament, és la forma d'energia més econòmica. 

No produeix gasos d'efecte hivernacle, Pot funcionar molt de temps sense parar-se. Hi ha 

molta disponibilitat d'urani. 

Inconvenients: certes centrals poden fabricar combustibles  per a armes nuclears. 

Requereix una inversió molt elevada per construir-les. Tenen poca flexibilitat, perquè 

funcionen a tota potència quasi  sempre. 

 

 



-Quins riscs hi ha en utilitzar-la? 

Hi ha el risc de la contaminació per fuites radiactives, i el problema de on es dipositen els 

residus radiactius un cop s'ha usat el combustible nuclear. 

-Creus que és necessari arriscar-nos tant? 

Penso que no és un risc desproporcionat. les noves centrals són molt segures, i la 

quantitat de residus que generen és molt petita,  

-Creus que s’haurien de construir més centrals? 

Cada país ha de decidir quina estructura d'energia vol i pot tenir. A Espanya  / Catalunya 

no hi ha petroli, ni gas. El carbó és molt dolent i costa d'extreure'l.  El vent no sempre 

bufa quan es vol, i l'energia elèctrica no es pot acumular de manera fàcil i econòmica. Jo 

penso que caldria construir algunes centrals més, perquè actualment es consumeix cada 

cop més energia elèctrica en aires condicionats, en dessalinitzar aigua de mar mitjançant 

l'òsmosi inversa, i en el transport públic. Penso que el millor és un ús de totes les formes 

d'energia disponibles, procurant consumir primer les més econòmiques: eòlica i nuclear; 

després la hidràulica, i finalment la més cara, que és el carbó i sobre tot els derivats del 

petroli, que a més produeixen CO2. Els paísos desenvolupats van proposant cada cop 

més retornar a l'energia nuclear, al menys en part (Finlàndia, Suècia, Itàlia, Japó, Regne 

Unit, USA). França sempre ha cregut en l'energia nuclear, i un 80% de l'electricitat la fa 

nuclear. 

 

 

Moltes gràcies senyor Claudi Mans. 

De res. 
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