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Acomiaden tres
responsables
nuclears al Japó

a El govern considera que la seva gestió en la crisi no va
ser correcta a Entre els afectats hi ha dos ministres
Redacció
TÒQUIO

El govern del Japó va
anunciar l’acomiadament
de tres alts funcionaris
responsables de la política
nuclear per la seva responsabilitat en la gestió de la
crisi a la central de Fukushima, segons va informar
ahir el ministre d’Indústria, Banri Kaieda. Els
afectats són el viceministre d’Economia, Comerç i
Indústria, Kazuo Matsunaga; el responsable de
l’Agència de Seguretat Nuclear i Industrial, Tetsuhiro Hosono, i el responsable de l’Agència per a Recursos Naturals i Energia.
Kaieda, que no va precisar quan es farien efectius
els acomiadaments, havia
anunciat aquesta setmana la seva intenció de dimitir per la confusió creada al voltant de la reactivació dels reactors nuclears
paralitzats al Japó, tot i

La xifra
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per cent del subministrament elèctric del Japó era obtingut de les centrals nuclears
abans de la catàstrofe.

que tampoc no va posar
data a la seva sortida.
El 70% dels 54 reactors
de l’arxipèlag japonès estan aturats arran de la crisi a la central nuclear de
Fukushima, provocada pel
terratrèmol i el devastador tsunami de l’11 de
març passat.
Moltes de les unitats
nuclears paralitzades ja
ho estaven abans de la catàstrofe per inspeccions
rutinàries. Després del
tsunami, cap no va reprendre les activitats a
causa de la desconfiança
de la població respecte al

que va passar a la central
de Fukushima, epicentre
de la pitjor crisi nuclear en
25 anys.
Tal i com marca la legislació japonesa, en els pròxims mesos, els 16 reactors que ara estan actius
s’hauran d’aturar per sotmetre’ls a controls rutinaris, per la qual cosa, si no
es reprenen les operacions
en cap dels que estan aturats, el Japó es quedarà
sense centrals nuclears
actives la primavera del
2012.
Kaieda va ser durament criticat a principis
de juliol perquè va assegurar que la reobertura dels
reactors era segura no
és uns dies abans que
Naoto Kan hagués indicat
que s’havien de realitzarproves de resistència a totes les centrals nuclears
per comprovar la seva seguretat. El país pateix actualment una manca
d’electricitat. ■

El ministre d’Indústria japonès ahir fent l’anunci dels tres acomiadaments ■ REUTERS

Evacuació dels residents
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El govern del Japó va confirmar que evacuarà els residents de les zones que estan
entre 20 i 30 quilòmetres de
la central nuclear de Fukushima-1. Un full de ruta proposa
que començarà el desallotjament a final d’agost o principi
de setembre. Actualment,
s’aconsella als residents
d’aquesta zona que continuïn
dins dels seus habitatges i
que estiguin preparats per

portar a terme una evacuació
d’emergència. El govern iniciarà demà les negociacions
amb les autoritats locals i els
proposarà preparar els plans
de reconstrucció, que inclouran la reobertura dels hospitals i altres serveis públics,
així com la descontaminació
dels centres educatius.
De tota manera, arran de
les informacions que apuntaven que el nivell de radiació

de la planta de Fukushima-1
havia arribat als seus nivells
màxims des de l’11 de març,
el govern de Naoto Kan s’ha
compromès a donar suport
als governs locals en la tasca
de tornada dels residents als
seus habitatges. Els debats
pel desmantellament de la
central van començar ahir i
es preveu que al gener els reactors de la planta es desactivin definitivament.

La Xina és el país que aplica
més execucions del món
a Amb 5.000

condemnes a mort el
2010, és seguida per
l’Iran i Corea del Nord
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La Xina, amb 5.000 execucions el 2010, se situa al
capdavant de tots els països on s’aplica la pena de
mort, seguida de l’Iran,
amb 546, i Corea del Nord,
amb 60. L’ONG italiana
Nessuno Tocchi Caino
(que ningú toqui Caín) va
presentar ahir a Roma el
seu informe anual sobre la
pena de mort, en el qual va
destacar que l’aplicació de
la pena capital al món ha-

via disminuït el 2010 i els
primers sis mesos del
2011, i manté la tendència
a la baixa que es registra
des de fa anys. Malgrat
aquesta tendència, almenys 5.837 persones van
ser executades en 22 països, la majoria asiàtics, tot
i que en cinquè lloc hi ha els
Estats Units, amb 46 execucions, després del Iemen, amb almenys 53.
“Molts països no ofereixen
estadístiques oficials sobre
l’aplicació de la pena de
mort, per la qual cosa el
nombre d’execucions podria ser molt més elevat”,
s’afirma en el document.
La Xina es manté, amb
dades similars a les del
2009, com el país on més

penes de mort s’apliquen
del món, un 85,6% del total. L’Iran és l’únic país on
es va registrar un augment
del nombre d’execucions
respecte del 2009, any en
què n’hi havia hagut 402.
Segons l’informe, els països que han decidit abolir
la pena de mort per llei o en
la pràctica són 155, dels
quals 97 són totalment
abolicionistes; vuit han suprimit els delictes de mort
per als crims ordinaris i
sis han aplicat una moratòria sobre les execucions. Els abolicionistes
de facto, els que fa més de
deu anys que no realitzen
ni una execució són, segons l’ONG, 44. D’altra
banda, 42 estats mante-
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nen la pena màxima com
a càstig penal.
L’informe revela que
vuit països van reprendre,
entre el 2010 i el 2011,
l’aplicació de les condemnes a mort: Somàlia (vuit),
Palestina (cinc), Guinea

Equatorial i Taiwan (quatre, respectivament), Bielorússia i l’Afganistan
(dues, respectivament), i
els Emirats Àrabs Units i
Bahrain (una cadascun).
Als EUA el 2010 van executar 46 persones en dotze

estats, sis menys que l’any
anterior, i els sis primers
mesos del 2011 n’han executat 25 en nou estats. Segons l’informe, Europa seria un continent totalment
lliure de la pena de mort si
no fos per Bielorússia. ■

