
Argumentari en contra de la instal·lació del Cementiri Nuclear a la població 
d'Ascó:

Província:  La densitat  de població de la  Prov.  de Tarragona,  està  en  el  18é lloc de 50 
provincies i 2 ciutats autònomes, per tant encara tenim 22 províncies amb menys població 
que la nostra.

Comarques: en quan a Catalunya, tenim 11 comarques amb menys densitat que la Ribera 
d'Ebre.

Taula. Densitat de població per comarques

Comarca Densitat de 
població

(en hab./km2)

Comarca Densitat de 
població
(en hab./km2)

Alt Camp 82,1 Montsià 96,6 
Alt Empordà 99,7 Noguera 22,1 
Alt Penedès 171,7 Osona 119,1 
Alt Urgell 15,2 Pallars Jussà 10,2 
Alta Ribagorça 10,1 Pallars Sobirà 5,4
Anoia 132,5 Pla d’Urgell 118,2 
Bages 139,6 Pla de l’Estany 112,8 
Baix Camp 268,8 Priorat 19,8 
Baix Ebre 81,1 Ribera d’Ebre 28,8 
Baix Empordà 186,3 Ripollès 28,1 
Baix Llobregat 1.609,5 Segarra 30,9 



Baix Penedès 322,9 Segrià 141,3 
Barcelonès 15.447,6 La Selva 165,5 
Berguedà 35 Solsonès 13,7 
Cerdanya 34,1 Tarragonès 757,5 
Conca de 
BaBarberà

32,5 Terra Alta 17,3 

Garraf 757,8 Urgell 62,2 
Garrigues 25,5 Val d’Aran 16,1 
Garrotxa 74 Vallès Occidental 1.478,8 
Gironès 304,4 Vallès Oriental 454,1
Maresme 1.054,2 

Idoneitat: La nostra proposta es centra en les Comunitats Autònomes amb menys densitat de 
població, i a la vegada amb una centralitat geogràfica respecte a la situació de les Centrals 
Nuclears espanyoles.

Amb el criteri anterior podem veure que la centralitat geogràfica del ATC hauria de ser en la 
CCAA de Castilla la Mancha, o en la de Aragó (Terol). A la vegada aquestes zones, són les 
que tenen una densitat de població més baixa de l'Estat.
Per exemple es podria proposar una situació concreta a la província de Terol, molt prop del 
límit amb Conca i el Rincón de Ademuz, concretament en les coordenades geogràfiques: 

lat=40.1628478597, lon=-1.4654549687  Aquest signe indica la situació propossada:  
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En un radi de 30 Km., la població més propera és Salvacañete amb 292 habitants, i la més 
gran Landete amb 1366 habitants. El total de població amb aquest radi de 30 Km, es de 
7.594 habitants, o sigui en 2827 Km2 la densitat de població és de 2,69 hab/km2.

Guadalviar 263
Huelamo (Cuenca) 127
Frias de Albarracín 172
Saldon 31
Valdecuenca 60
Villar del Cobo 217
Valdemeca 124
Huerta del Marquesado 216
Cañete 922
Landete 1366
Casas Bajas 244
Ademuz 1269
Torrebaja 418
Castialfabib 244
Libros 149
Camarena de La Sierra 163
Salva cañete 292
Pajaroncillo 94
El Cuervo 113
Albarracín 1110
TOTAL 7594

En aquest mateix radi, el ATC situat a Ascó, englobaria tota la Ribera d'Ebre amb més de 
23.000  habitants,  la  Comarca  del  Priorat  sencera  amb  uns  9.800  habitants,  les  següents 
poblacions de la veïna Terra Alta: Corbera d'Ebre, Gandesa, Batea, Pinell de Brai, Bot, amb un 
total de  8.351 habitants; de la Comarca de Les Garrigues: La Granadella, Granyena de Les 
Garrigues,  L'albages,  Juncosa,  amb  2.002 habitants;  de  la  Comarca  del  Segrià:  Almatret, 
Maials, Llardecans, Seròs i Torrebesses amb un total de  4.111  habitants; de la Comarca del 
Baix Camp: Vandellós poble, L'Argentera i Pratdip, amb un total de 1.776; de la Comarca del 
Baix Ebre hi entraria Benifallet amb 802 habitants, per últim englobaria també a les següents 
poblacions aragoneses: Nonasp, Faió, Mequinensa, La Granja D´escarp, amb un total de 5.017 
habitants. Entre totes les comarques i poblacions englobades en este cercle de 30 Km. estem 
parlant d'un total de 54.859 habitants, amb una densitat de 19,41 habitants/Km2, molt superior 
a l'exemple que hem posat de Terol.
També hem de fer esment a d'altres aspectes, com la distància a les capitals de província en els 



dos casos. En el cas de l'exemple de Terol, la distància a la capital seria d'uns 37 quilòmetres., 
a una capital amb 35.000 habitants. En el cas d'Ascó la distància a una població semblant és 
de 41 quilòmetres. a Tortosa, també amb uns 35.000 habitants, però la distància a la costa des 
d'Ascó, és d'uns 37 quilòmetres., la distància a Cambrils amb 20.000 habitants es de 42, i a 
Reus amb 108.000 habitants la distància és de 45 quilòmetres.
La comparativa parla per si sola, no tenen res a veure una proposta amb l'altra. En el cas 
hipotètic d'un accident, la població afectada seria molt menor en el cas de Terol, que en la 
d'Ascó.
També es més favorable la situació a 7'5 Qm. de Salvacañete, doncs es redueix dràsticament la 
distància  amb les  centrals  de  Trillo,  Zorita  i  Cofrentes,  també des  d'Almaraz.  Per  contra 
s'incrementen les distàncies amb Ascó i Vandellòs, en favor de la centralitat del Magatzem 
Nuclear.  Així  mateix  l'existència  d'una  infraestructura  ferroviaria  propera,  la  línia  de 
Saragossa a Sagunt,  i  l'existència de la Nacional 420 de Tarancon a Teruel,  garantirien la 
possibilitat de transport dels residus.


