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Des del 1990 defensant el medi ambient i les persones

La ramaderia intensiva porcina una 
CRUELTAT amb conseqüències 
fatals, a la nostra salut i al medi 

ambient.
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Un camí d’esperança.
Mentrestant Europa i Catalunya empre-
nien el camí cap a un desenvolupament 
de responsabilitat ambiental. A Catalunya 
s’incorpora per primera vegada l’any 1991 
en el Consell executiu de la Generalitat, a 
l’Albert Vilalta com a Conseller de Medi 
Ambient. Aquesta conselleria de nova 
creació va ser una de les més transforma-
dores de l’acció del Govern. D’aquesta 
manera, Catalunya s’avançà a la resta de 
comunitats autònomes i a l’Estat Espanyol 
amb la creació d’un Departament de Medi 
Ambient, en un moment en el qual calia 
abordar molts reptes. Per una banda uns 
dèficits molts severs en infraestructures i 
serveis socials, sobretot si ens comparàvem 
amb la mitja europea. Per una altra banda, 
un retard molt greu en el compliment dels 
estàndards de qualitat de vida europeus, 
especialment els referents a la protecció 
del medi natural i la biodiversitat. 

El nou Departament de Medi Ambient va 
dissenyar i realitzar canvis necessaris per al 
país com el Pla de Sanejament i la cons-
trucció de depuradores, la Llei de Residus 
(que per primera vegada va fer prioritaris 
els criteris de prevenció, reducció, reciclat-
ge i millora de la gestió, i va posar en mar-
xa la recollida selectiva) o el Pla d’Espais 
d’Interès Natural (PEIN) que va incloure el 
21% del territori dins dels espais protegits 
del país. Aquests canvis i altres van frenar 
un procés de degradació ambiental molt 
greu i van dinamitzar el país en la direc-
ció d’una economia amb més respecte pel 
medi natural i, per tant, amb més futur. 

El camí estroncat.
L’any 2010, amb el nou Govern de CiU 
amb l’Artur Mas al capdavant, es decideix 
prescindir del Departament de Medi Am-
bient després de portar exercint la seva 

activitat ininterrompudament durant 19 
anys. Des d’aleshores i fins ara, cap dels 
governs actuals han restituït la Conselleria 
de Medi Ambient, malgrat la insistència 
del moviment ecologista de Catalunya; 
tant el Govern d’en Carles Puigdemont 
com l’actual d’en Joaquim Torra. 

A tots aquells que es presentaven a les 
eleccions se’ls hi feia arribar un manifest 
justificant la necessitat de restituir la Con-
selleria de Medi Ambient. 

El Medi Ambient s’ha convertit en un dels 
principals reptes d’interès i preocupació in-
ternacional, com ho demostren les cimeres 
sobre el Canvi Climàtic, com a conseqüèn-
cia de l’efecte que l’actual model sociopo-
lític de consum de recursos està tenint en 
les economies mundials, la salut humana i 
dels ecosistemes planetaris, la pèrdua de 
biodiversitat o l’esgotament de recursos. 
La societat catalana reclama sens dubte la 
necessitat de cercar nous models que pu-
guin garantir la sostenibilitat a escala pla-
netària i deixar enrere la crisi ocasionada 
per la insostenibilitat dels models actuals. 

La conservació de la Biodiversitat, està 
amenaçada pels nostres impactes sobre 
el territori i per la insuficient atenció de-
dicada en aquests últims anys a Catalunya 
pels diferents governs i colors polítics. La 
pèrdua de biodiversitat no és un problema 
que només afecta als animals, les plantes 
o els ecosistemes; l’espècie humana és 
totalment dependent d’aquesta diversitat 
biològica. El compromís de la Unió Euro-
pea de la Meta 2020 de biodiversitat, així 
com els acords de la Convenció sobre Di-
versitat Biològica de Nagoya, obliguen les 
societats i tots els governs a prendre me-
sures dràstiques per aturar la degradació 
ambiental.

Passar a l’acció.
El passat dia 5 de juny, es va realitzar a la 
sala Sant Jordi del Palau de la Generali-
tat l’entrega de premis de Medi Ambient 
per part del President de la Generalitat, 
Joaquim Torra, i el Conseller de Territori, 
Damià Calvet. Cansats de tantes i tantes 
peticions que sempre varen trobar la porta 
tancada com a resposta, des d’Ecologistes 
de Catalunya, vam aprofitar l’entrega dels 
premis  per fer una acció de protesta que 
va consistir en la exhibició d’una pancar-
ta que reclamava la restitució de la Con-
selleria de Medi Ambient, i l’entrega al 
President del manifest i una proposta de 
trobada. 

Catalunya va tenir Departament de Medi 
Ambient des de l’any 1990 fins al 2010. 
És a partir d’aquest any que el govern de 
l’Artur Mas va decidir prescindir del Depar-
tament ja que el va considerar com a inne-
cessari, i fins i tot, perjudicial per al des-
envolupament del país immers en la crisi. 

Sense docte aplicant la recepta contrària 
a la dels països del nord d’Europa i molts 
més del món, al juny del 1992 es va rea-
litzar a Rio de Janeiro la Conferència de 
les Nacions Unides sobre Medi Ambient i 
el Desenvolupament (UNCED). Van coin-
cidir 172 governs i 2.400 representants 
d’organitzacions no governamentals. 
A més,  17.000 persones van assistir al 
Fòrum paral·lel d’ONG’s. 

Els acords obtinguts van ser per primera 
vegada molt importants en el camp am-
biental. En són un exemple l’Agenda 21, 
la Declaració Rio de Medi Ambient i Des-
envolupament, la Declaració de Principis 
sobre Boscos, el Conveni sobre Canvi Cli-
màtic i el Conveni sobre Biodiversitat.
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tada amb criteris similars, aquest informe 
el dediquem especialment al sector porcí, 
a Catalunya i especialment a la plana de 
Lleida en tenir una incidència altament 
tòxica en tots els aspectes que incideix.

Perquè s’ha disparat el sector por-
cí a casa nostra.
L’augment de l’explotació porcina al 
nostre país s’ha vist molt afavorida per 
la progressiva aplicació de mesures me-
diambientals al nord d’Europa. Aquest 
fet ha generat el desplaçament massiu 
d’engreixament de bestiar cap a zones 
menys restrictives, però amb infraestruc-
tures industrials i comercials, com ara a 
Catalunya, no en va Alemanya ha passat 
en segona posició com a productor eu-
ropeu en reduir l’any passat un milió del 

cens de producció porcí passant al davant 
Espanya. Ara bé, no ens enganyem el ma-
jor creixement porcí de tot l’estat és a Ca-
talunya i especialment a la plana de Lleida 
on produïm uns 9 milions de porcs a l’any.

Malgrat que la problemàtica dels resi-
dus ramaders és la part més visible d’un 
problema major creat per una ramaderia 

massa intensiva, deslligada d’una base te-
rritorial. Altres problemes associats, a part 
de la contaminació d’aigües i atmosfèrica, 
són:Increment del consum d’aigua.
Alt risc sanitari a les comarques amb alta 
densitat ramadera, la qual cosa justifica 
una elevada medicació sistemàtica del 
bestiar.

Clara disminució de la qualitat de la carn, 
especialment per l’adulteració dels pinsos 
i el règim de reclusió en què mantenen 
als animals.

Transformació de la pagesia en peonatge, 
a causa de la integració de pagesos per 
part de grups industrials.Contaminació de 
les terres, els aqüífers i l’atmosfera.
El maltractament animal.

Canviar el Decret de purins perquè 
tot continuï igual de pitjor.
El nou Decret de dejeccions tret a infor-
mació publica el setembre de 2017 encara 
sense aprovar, lamentablement, prioritza i 
afavoreix el sector industrial porcí de carn 
barata i de baixa qualitat, Que maltracta 
als animal i afecta a la salut de les per-
sones i el territori, a costa de la contami-

Si bé la problemàtica és greu en general 
en la gestió de la ramaderia intensiva, la 
seva situació s’ha anat agreujant cada 
vegada més en passar del sistema tradi-
cional de gestió autònoma per part de la 
pagesia a la situació de sobreexplotació 
actual en dependre de les grans corpo-
racions integradores. En aquest model 
present la ramaderia és vista i tractada 
pel sector anomenat carni, simplement 
com això que despectivament anomenen 
carni, valorant la ramaderia simplement 
com a tones de carn per part de les grans 
corporacions industrials del comerç de 
la carn, únicament com un negoci sense 
tenir cap consciència ni sensibilitat dels 
drets més elementals dels animals, en el 
seu benestar, condicions d’internament ni 
en rebre una alimentació saludable, en ser 

alimentats amb pinsos adulterats plens de 
medicació i múltiples compostos perillo-
sos com metalls pesants i transgènics. Tot 
plegat un negoci que no és ètic, ni res-
ponsable ambientalment, a més a més del 
tot insostenible i perillosíssim per la nostra 
salut i el medi ambient.

Si bé en general tota la ramaderia és trac-

AL 2014 a Lleida ja produïen més del 57% del porcí català, que suposava la producció de 4.256.070 de porc d’engreix a l’any, que són les places 
disponibles a les granges. La realitat és que produïm + de 9 milions de porcs atenent que cada plaça de porc s’omple una vegada i mitja més.

 CADA DIA més sorgeixen més persones i moviments socials contraris a la ramaderia industrialitzada.
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nació dels sòls, aigües, aire i als aliments. 
Un model que ens aboca a la banalització 
de la ramaderia i de forma genèrica als 
aliments que són essencials per la nostra 
SALUT, aquest sistema actual majoritari 
excepte la ramaderia ecològica, que re-
presenta lamentablement una part encara 
petita.
El 21 de novembre de 2017 a les 12 del 
migdia, diferents entitats ecologistes del 
país ens vàrem congregar davant del 
DARP a Barcelona, per denunciar la vulne-
ració que està patint el territori, les perso-
nes i els animals engarjolats i amb alimen-
tació adulterada, a causa de la ramaderia 
industrial. Un model intensiu, que cerca la 
producció de carn barata perquè s’obvien 

els costos més elementals de caràcter am-
bientals, socials i de salut.

L’acte va ser convocat per les entitats: 
Grup de Defensa del Ter, Lluçanès Viu, De-
pana, Ecologistes de La Segarra, Ipcena, 
Naturalistes de Girona, Salvem l’Empordà 
de Purins, Salvem els Plans de Conill, Vall 
del Ges i VSF Justícia Alimentària Global.

Durant l’acció reivindicativa a petició prò-
pia vàrem tenir una trobada amb el Secreta-
ri General del Departament d’Agricultura, 
David Mascort a qui li vàrem fer saber les 
reivindicacions i necessitats de millora del 
mateix decret, que de forma cínica ens va 
contestar que estava d’acord en totes les 
nostres reivindicacions, quan en realitat 
des del Departament d’Agricultura actuen 
en sentit contrari com es denuncia amb 
les al·legacions de les entitats. .

Les al·legacions al nou decret van ser pre-
sentades per part de la majoria d’entitats 
el 16 de novembre, després d’estar ex-
posades a informació publica 45 dies. 
Durant l’acte davant de la Conselleria es 
va fer una escenificació de ‘menjar-se-les 
amb patates’ de veritat cuinades, per sim-
bolitzar els anys de lluita sense resposta 

i el convenciment de les entitats que els 
nostres precs no seran escoltats. Fa anys 
que les entitats denuncien que aquest 
model ens està costant el territori i hipote-
cant el futur. El nou decret segueix la ma-
teixa línia que l’anterior, apostant per la 
producció industrial de baixa qualitat i, en 
molts casos, més del 50% es destinen a 
l’exportació a altres països europeus amb 
una legislació ambiental molt més estricta 
que la nostra, mentre els residus produïts 
pels escorxadors i els purins contaminen 
les nostres terres, les nostres aigües i la 
nostra atmosfera. Mentre el Departament 
d’Agricultura aposti pel sector industrial 
porcí sense tenir en compte el medi i la 
salut de les persones es posiciona clara-

ment al costat de les macro-granges i de 
les grans corporacions, donant l’esquena 
al territori.

Gestionar, en un país tan petit com és Ca-
talunya, les dejeccions dels més de 19 mi-
lions de porcs que s’engreixen i es sacrifi-
quen anualment, una xifra que no para de 
créixer inexorablement, fa que sigui com-
pletament insostenible tant en l’àmbit 
tècnic i ecològic, com en l’àmbit econò-
mic. Els excessos de la ramaderia indus-
trial catalana han esdevingut tan insoste-
nibles que el Síndic de Greuges s’ha unit 
al creixent clamor de la necessitat d’un 
canvi de model que ,necessàriament, ha 
de passar per una reducció dràstica de la 
cabana porcina i per la promoció decidida 
d’una agricultura i ramaderia ecològica-
ment sostenibles , de qualitat i saludable.

Respecte al nou decret, el primer que cal 
canviar és la nomenclatura. Les zones de-
clarades vulnerables, són VULNERADES, el 
que és vulnerable és la part de Catalun-
ya que encara no està contaminada amb 
purins.

Per tal d’assegurar la viabilitat real de les 
explotacions ramaderes cal diferenciar en-

tre els grangers i els industrials. Volem una 
producció porcina de qualitat ecològica, 
que realment aporti alguna cosa positiva 
al territori i no afavorir la especulació.

Accions a fer urgents.
El 41 % de les masses d’aigua de Cata-
lunya estan contaminades amb purins, 
l’única solució al problema passa primer 
de tot per una moratòria per ordenar i 
racionalitzar el sector porcí. Amb una re-
ducció del nombre de caps de bestiar per 
adequar-lo a la superfície agrària útil. A 
les comarques de major densitat porcina 
el balanç de caps de bestiar i producció de 
dejeccions ramaderes sobrepassa i de llarg 
el de la capacitat de la terra necessària en 

resultar del tot insuficient.

Qui contamina paga: Els industrials porc-
ins tenen l’obligació de pagar la descon-
taminació dels aqüífers. També és de llei 
que assumeixin l’enorme cost de les por-
tades d’aigua que s’han hagut de fer a les 
poblacions degut a la contaminació de 
les masses d’aigua pròpia, quantificat en 
96 milions d’euros en els últims 16 anys 
d’acord amb l’ACA, únicament pel que 
respecta a la portada d’aigua.

Plantes de purins subvencionades. El sec-
tor del porcí ,a part de no responsabilitzar-
se dels costos ambientals, reben de mitja-
na un 40% de subvencions en la gestió 
de les plantes de purins que en el cas de 
les que funcionen amb gas natural primat, 
tenen uns costos només en gas d’un milió 
d’euros al mes, subvencionats amb primes 
de l’estat que es paguen dels pressupos-
tos de l’estat, quan és una problemàtica 
que han d’assumir els que l’han generat, 
principalment les grans corporacions que 
són les propietàries de la majoria del cens 
porcí.

- Si el decret té l’objectiu final d’aportar 
a la terra la fertilització necessària i no 

•••informe•informe•informe•informe•informe•informe•informe••••••••••••••••
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en excés, és imprescindible que hi hagi 
l’obligació d’una anàlisi dels sòls inicial 
exhaustiu i una quantificació del nitrogen 
real de les dejeccions en cada explotació, 
sumat a un control acurat de la quantitat 
de nitrogen que es tira a cada parcel·la, 

pagat pels propietaris i industrials dels 
porcs.

Cal evitar la incorporació dels metalls pe-
sants en excés a la terra que s’aboquen 
amb els purins, entre altres el coure i el 
crom, que són altament tòxics, exigint els 
límits que s’apliquen en els fabricats de 
fertilitzants orgànics per l’agricultura.

El purí és un mal adob: Quan es tira el 
purí als camps sense cultivar, més del 
60% del nitrogen va a parar directament 
a les masses d’aigua, el nitrogen que 
conté el purí es troba en un format poc 
assimilable per la terra. Per tant, el purí 
només pot ser tirat als camps en cas que 
hi hagi algun cultiu plantat que el pugui 
aprofitar de forma immediata. Resulta del 
tot necessari abans de ser aplicat el puri, 
haver passat per algun mètode de trac-
tament preferiblement de digestió com 
és el de la producció de biogàs i amb un 
posterior tractament de compostatge 
que assegura de forma més eficient la 
seva incorporació com a fertilitzant al sòl.

Com a conclusió de les al·legacions del 
pla de dejeccions, de moment un aNy i 
mig després, cap contesta i tot continua 
igual. Aquesta és una trista realitat reite-
rativa que fa que res canvií per millorar.

LA BOMBOLLA PORCINA QUE ENS 
ESCLATA CADA DIA A LES COMAR-
QUES DE LLEIDA.
Lleida té unes 2.800 granges i produïm 
uns 9’5 milions de porcs dels 18 milions 
que es produeixen a Catalunya. Això 

afecta bona part dels 231 municipis de la 
demarcació de Lleida. Uns 140 estan de-
clarats vulnerables la qual cosa represen-
ta el 60% del total, d’aquests 88, el 38% 
tenen les seves aigües subterrànies per 
sobre de 50 ml/l de nitrats, límit de la UE 

per ser utilitzades com a aigües potables, 
vulnerant la directiva de l’aigua. Aquesta 
situació està afectant a tots els aqüífers 
de la Plana de Lleida

L’alternativa que existeix des de 
sempre i que l’administració ama-
ga.
L’engreix de porcs en granges amb fem 

acumulat Josep Tuson Valls Cap de l’Àrea 
de Serveis Agrícoles de l’Oficina Comar-
cal del DARP del Berguedà Març 2006 
Generalitat de Catalunya Departament 
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca Oficina 
Comarcal del Berguedà

L’engreix de porcs en granges amb 
fem acumulat.
Introducció Aquest sistema consisteix a 
mantenir els animals sobre una capa de 
fem en fermentació. Amb el jaç, format 

per la palla o les serradures que es van 
afegint, es van mesclant els excrements 
que els animals van dipositant. El fem 
no es treu fins que acaba l’engreix d’un 
o dos lots successius de porcs. El conjunt 
de palla i excrements, si té la proporció 
adequada, va fermentant contínuament i 
de manera aeròbia. A l’interior del pilot, la 
temperatura pot ser de 40 °C o més, cosa 

que provoca l’evaporació lenta de líquids, 
de manera que no cal preveure pendent 
del sòl ni evacuació de purí. El pilot de fem 
està sempre sec. A la superfície, hi ha una 
temperatura d’uns 20º C, creant un am-
bient molt confortable pels animals. 

La ramaderia industrial amb producció de purins contamina els aqüiíers i l’aire. 

IMATGE d’una truja alimentant a les seves cries en semillibertat. IMATGE d’una truja engabiada en un sistema que no li permet 
moure’s

••••••••••••informe•informe•informe•informe•informe•informe•informe•••••••
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El 9% del total de les emissions de CO2 
del planeta deriven de la maquinària 
agrícola que s’utilitza en els cultius de 
soja, panís, etc. i transport dels ce-
reals destinats a la fabricació de pinsos 
d’engreix. Altrament, la maquinària dels 
escorxadors i el trasllat de bestiar també 
tenen importants costos ambientals.

El 36% de les emissions de gas metà 
procedeixen del sistema digestiu dels 
remugants (bestiar boví), ja que aquests 
animals produeixen metà a causa del 
seu procés digestiu lent sense oxigen 
(digestió anaeròbica). Una sola vaca pot 
produir fins a 900 litres de metà en un 
sol dia. L’existència massiva d’aquest ti-

pus de bestiar determinat per la selecció 
artificial (1.200 milions aproximadament 
a tot el món) ha causat un desequilibri 
a causa de l’augment d’aquest gas a la 
biomassa. El gas metà causa un efecte 
hivernacle fins a 23 vegades més po-
tent que el CO2 Un altre gas tòxic de-
rivat de la ramaderia és l’amoníac, el 
qual es forma a partir de l’evaporació 
del’orina i dels purins (nitrogen) en ge-
neral. L’amoníac es genera a partir de la 
formació d’unamolècula amb un àtom 
de nitrogen i tres d’hidrogen (NH3). 
L’amoníac causa també acidificació del 
sòl, contaminació d’aigües i suposa un 

Motius d’interés :
-La construcció és senzilla, permet una 
important aportació de treball propi. El 
seu cost pot arribar a ser inferior al de les 
granges amb enreixat total i fossa. Tam-
bé és fàcil adaptar a aquest sistema altres 
construccions com magatzems, coberts, 
granges,... Es pot reconvertir fàcilment a 
altres usos, si convé. 

-Disminueix els problemes mediambien-
tals, ja que en lloc de produir-se purí fer-
mentat a la fossa anaeròbicament (sense 
aire), en aquesta granja s’obté un fem 
semi compostat, fermentat aeròbicament 
(amb aire), sota l’acció de furgar dels ani-

mals.

-Crea un ambient confortable pels ani-
mals i pel ramader que hi treballa. 

-Millora la qualitat de la carn, gràcies a 
l’exercici que fan els animals, al benestar 
i a la manca d’estrès de què gaudeixen.

-Es pot adaptar a la cria ecològica, amb 
algunes modificacions.

La ramaderia emet greus emis-
sions de gasos d’efecte hiverna-
cle.

greu problema ambiental en l’àmbit re-
gional. El 65% de lesemissions globals 
d’amoníac procedeixen del sector rama-
der, com el porcí amb els purins.

El nitrogen derivat de l’evaporació dels 
purins també reacciona amb l’oxigen i 
forma un gas molt perillós: l’òxid de ni-
trogen, conegut popularment com a “gas 
del riure”. Aquest gas és un dels principals 
causants de la pluja àcida i és fins a 200 
vegades més potent que el CO2. El 68% 
de lesemissions globals d’òxid de nitrogen 
deriven del sector agrícola.

Hem de considerar també un greu pro-
blema que té a veure amb el farratge per 

alimentar a la ramaderia. El monocultiu de 
soja transgènica suposa un terrible pro-
blema per a la biodiversitat dels diferents 
ecosistemes. S’estima que per mantenir el 
negoci de la carn, el cultiu de soja aug-
mentarà en cinc milions d’hectàrees per 
2020, arribant a  27 milions d’hectàrees 
(la superfície de Nova Zelanda).

Escorxadors de porcs i d’humans.
L’altra cara bruta de la sobreexplotació ani-
mal. El col·lectiu Càrnies en Lluita adver-
teix d’una “situació d’emergència social” 
als escorxadors osonencs i també alguns 
de Lleida, per la contractació fraudulen-

GRANJA de porcs industrial en règim de reclusió, eliminant-los les seves capacitats i necessitats naturals.
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ta i del tot il·legal d’unes 5.000 persones 
sobretot immigrants, fent-los passar per 
membres de cooperatives la qual cosa és 
fals, fet amb l’acord dels propietaris dels 
escorxadors i els representants de les su-
posades cooperatives per estalviar pagar 
la seguretat social en ser autònoms sense 
dret a l’atur i cobrant un sou brut d’uns 
mil euros treballant en regim de semi es-
clavatge.

Tot comença el passat mes de febrer, 
28 persones van ser acomiadades de Le 
Porc Gourmet. Aquest escorxador, situat 
al municipi osonenc de Santa Eugènia de 
Berga, processa entre 14.000 i 15.000 
porcs diàriament i es troba en el punt de 
mira per la suposada mala praxi de les 
falses cooperatives que subcontracten 
treballadores/ors. Els acomiadats i aco-
miadades es troben sense feina i sense in-
gressos, ja que com a autònoms no tenen 
dret a l’atur i, probablement, el número 
augmenti. Montse Castañé, treballadora 
del sector carni, membre de la platafor-
ma Càrnies en lluita i del Sindicat COS, 
explica que les treballadores es troben en 
una situació d’emergència social mentre 
l’escorxador té beneficis milionaris i està 

fent obres per ampliar l’empresa. Castañé 
també explica que “hi ha quinze treballa-
dores més que es quedaran sense feina” i 
que “és una situació inhumana, els tenen 
com animals. Nosaltres som molt afortu-
nats perquè som a la nostra terra amb el 
nostre idioma, però d’altres no el parlen i 
s’aprofiten d’elles”. La sindicalista afegeix 
que “utilitzen la por d’aquestes treballa-
dores per fer-les firmar papers en blanc 
sense conèixer la nova contractació”.

D’altra banda, les treballadores que se-
gueixen a Le Porc Gourmet es troben 
en situació d’impàs, amb contractes que 
s’acabaven per 500 empleats/des amb 
Clavial (una de les falses cooperatives que 
utilitzava Le Porc Gourmet com a estrata-
gema per evitar contractar les seves tre-
balladores). Entremig, han aparegut em-
preses que pretenen continuar la relació 
amb les treballadores amb “maniobres 
poc clares”, segons paraules de l’advocat 
Antoni Iborra, ja que “s’ha constituït una 
empresa per l’ocasió, sense capital ni pa-
trimoni i, per tant, insolvent en cas de 
complicacions”. Iborra també ha explicat 
que s’estan pressionant treballadores per-
què passin a Oficicat, una nova cooperati-

va que, segons aquest lletrat, no compleix 
la Llei catalana de cooperatives. Tanma-
teix, per guanyar temps en aquesta situa-
ció d’impàs, Le Porc Gourmet ha decidit 
allargar un mes el contracte amb Clavial.

Un dels ‘hòldings’ carnis més impor-
tants de l’estat.
Legalment, Càrnies en Lluita està reivin-
dicant que es reconegui que el miler de 
treballadores de l’escorxador treballen 
directament per a Le Porc Gourmet i no 
en cooperatives o empreses subcontracta-
des i, per tant, estan vinculades al Grupo 
Jorge, propietari de l’escorxador. Aquest 
hòlding és una de les grans càrnies de 
l’Estat Espanyol juntament amb El Pozo 
Alimentación i Campofrio Food Group 
SA. Cadascun factura prop de mil milions 
d’euros anualment, sense deixar altres 
grans corporacions i empreses com Guis-
sona i Tarradellas.
Com ens afecten la nostra salut la 
macro ramaderia industrial.
La resistència de l’acció dels antibiòtics en 
les persones, entre altres per la ingestió 
de carns de ramaderia indústria que són 
incorporats en els pinsos en grans quan-
titats. En 2016 l’OMS crea un grup de 

PROTESTA de la plataforma Loporzano en contra de la ramaderia industrial a la demarcació d’Osca. 

••••••••••••informe•informe•informe•informe•informe•informe•informe•••••••



n · 56

treball per a abordar la creixent resistèn-
cia als antibiòtics. Experts sanitaris alerten 
que aquesta resistència, posa en risc coses 
tan importants com els trasplantaments o 
les operacions quirúrgiques. Un informe 
alerta dels riscos per a la salut pública 
relacionats amb la instal·lació de macro-
granges

La doctora Ángela Prado Mira, de 
l’Hospital General d’Albacete, indica que 
la instal·lació de naus per a cria intensiva 
de porcí té també “riscos per a la salut 
pública”.
Ho diu en un document que ha elaborat, 
a petició de la plataforma ‘No a la macro-
granja a Pozuelo i Argamasón’, i al qual 
ha emtingut accés, en el qual es detallen 
les implicacions per a la salut com la ‘re-
sistència als antibiòtics’. Diu la doctora 
Prado en l’informe que “per a accelerar 
el guany de pes en els animals i prevenir 
malalties, moltes granges de cria intensiva 
subministren antibiòtics als animals”. Se-
gons les dades que aporta el document, 
entre 2001 i 2009, el consum d’antibiòtics 
en la producció animal va augmentar un 
45%, i més del 80% dels antibiòtics re-
ceptats van ser utilitzats en el sector porcí. 
És aquí on assenyala el risc.

A la resistència als antibiòtics, la doctora 
Ángela Prado suma també la ‘zoonosi’. 
Diu en l’informe que els porcs són con-
siderats potencials reservoris per a les no-

ves malalties humanes i han estat impli-
cats en la recent aparició de la pandèmia 
de grip H1N1 entre altres. “La indústria 
moderna de la cria del porc i el comerç 
internacional --diu Prado-- afavoreixen la 
transmissió i propagació de molts agents 
infecciosos. Existeixen un gran nom-
bre de malalties del porc que poden ser 

transmeses als humans i en els últims anys 
s’ha vist que alguns virus són capaços de 
saltar la barrera interespècie”.
Entre aquestes zoonosis relacionades 
amb el porcí estan el virus de l’encefalitis 
japonès, que causa cefalitis a l’ésser 
humà; la salmonel·la, causa majoritària 
d’intoxicacions alimentàries a Espanya 
i que s’associa amb gastroenteritis en 
l’ésser humà. També l’Equinococcosi-
hidatidosis, (en humans és endèmica 
d’Espanya), i que converteix al porc en un 
hoste en el qual es desenvolupa la larva 
que pot arribar a l’ésser humà a través de 
la ingesta de carn, aigües contaminades, 
etcètera.

Una altra afecció endèmica del nostre 
país i que està relacionada amb la cria 
intensiva en macrogranjas és la Tènia So-
lium-*cisticercosis, una infecció intestinal 
causada per cucs adults i les cisticerco-
sis és el nom de la infecció de teixits (a 
més d’intestinal), causada per la larva del 
cuc. La parasitació ocorre per consum de 
carn de porc crua o parcialment cuita. No 
són les úniques: la doctora enumera una 
quinzena de malalties que arriben als és-
sers humans a través del porc. Mosques, 
mosquits i rosegadors...

Els porcs són tractats de manera intensiva amb multitud de productes sanitaris.
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Comparant els últims dos anys.
Fira Natura va celebrar la seva vint-i-unena 
edició el cap de setmana del 8 al 10 de 
març de 2019, mentre que la vintena va 
tenir lloc del 16 al 18 de febrer del 2018, 
al pavelló 4 del recinte firal dels camps Eli-
sis de Lleida. Fira Natura ja en el seu camí 
cap a la seva consolidació, es fa notar 
cada vegada més amb un públic més fidel 
a la seva participació, any rere any. Aquest 
fet resta acreditat amb la seva apertura 
el divendres a les 17 hores, que malgrat 
ser un dia que coincideix amb horari la-

borable, l’entrada de gent s’ha anat incre-
mentant de forma considerable amb prop 
d’un miler de visitants. Fira natura captiva 
l’atenció de la gent interessada per la vida 
saludable en els seus diferents escenaris, 
com és l’alimentació ecològica, les ener-
gies renovables, el tèxtil i el calçat biològic 
i la medicina complementaria en la natu-
ropatia, principalment i alhora sensibles al 
respecte ambiental.
Participació d’expositors en augment. 
Si comparem el nombre d’expositors dels 
dos últims anys, enguany n’hem tingut 

122, 15 més que l’any 2018, que vàrem 
comptar amb la presència de 107 expo-
sitors. En les dues edicions aproxima-
dament el 75% dels expositors eren de 
procedència principalment catalana, i el 
25% restant d’arreu de la península. El 
públic fidel als compromisos i objectius 
de la fira es manté. Mentre que amb els 
visitants nous hem observat que no els 
captem suficientment. En primer lloc, per-
què al ser una fira molt especialitzada en 
referència al tipus de productes i activitats 
que es presenten, la societat és més difícil 
que participi, ja que no s’identifica amb 
aquest tipus de vida i tendència. Tot i que  
hi han moltes altres persones que realit-
zen activitats saludables com sortides al 
camp, i que són un públic potencialment 
susceptible a participar a Fira Natura, ens 
adonem que no els captem suficientment. 
Per aquest motiu hem previst d’entrar en 
contacte amb una organització Lleidatana 
que realitza activitats com Marxes per la 
Natura, i que ens poden ajudar en la rea-
lització d’una activitat similar que ens per-
meti augmentar el públic visitant d’aquest 
perfil. Que de ben segur, l’alimentació sa-
ludable és del seu interès.

Programa d’activitats. 
Amb un extens programa que compta 
amb unes 40 activitats per cada edició, 
l’any 2018 l’eix de les activitats va girar 
al voltant dels impactes que produeix la 

ACTE D’INAUGURACIÓ de la XXI Fira Natura amb la participació de l’acor i humorista Toni Albà

VISTA exterior de la XXI Fira Natura
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contaminació en la nostra salut i en la del 
medi ambient, portant alguns dels més 
destacats investigadors de Catalunya. 
L’any 2019 el principal punt d’interès va 
ser referit a la producció d’aliments mi-
tjançant les pràctiques ecològiques i la 
biodinàmica en l’agricultura i la ramade-
ria, i les seves incidències en la salut de les 
persones. També es va incloure la millora 
de la salut mitjançant la medicina comple-
mentaria.

Serveis de Fira Natura. 
FIRA NATURA es caracteritza en oferir els 
serveis de BIOrestaurant, ECObar, ludote-
ca, guarderia canina i aparcament de bici-
cletes, fent que la fira sigui més acollidora 
i propera. A més, i malgrat que siguem 
l’única fira de Lleida que ho fa, com cada 
any realitzem la recollida separada dels re-
sidus i tenim declarada Fira Natura com a 
“Lliure de bosses de plàstic”des de 2008. 
També es van poder gaudir d’exposicions 
i mostres relacionades amb el medi am-
bient i la qualitat de vida, com la Mostra 
d’olis ecològics, l’únic concurs que es re-
alitza a Catalunya sobre l’oli d’oliva verge 
extra ecològic. 

Les xarxes socials, per estar connectat 
i expandir el missatge.
Aquest últim any l’impuls a les xarxes so-
cials ha estat molt més gran al comptar 
amb el suport d’una persona coneixedora 
de la disciplina. Ha donat un impuls que 
ha permès assolir els objectius proposats 
amb una nova web i major incidència i 
penetració a les xarxes socials. 

El voluntariat una peça clau. 
Un gran agraïment a la participació d’una 
quarantena de voluntaris i voluntàries que 
van col·laborar desinteressadament per 
fer possible tots els serveis de Fira Natura.

LUDOTECA de la XXI Fira Natura

Com cada edició des de fa 18 anys, es 
va realitzar el concurs d’oli ecològic. 
Aquest 2019 van participar 17 olis vin-
guts d’arreu. El panell de tast oficial de 
Catalunya va ser l’encarregat de decidir 
qui era el guanyador d’aquesta edició 
del concurs. Els tres primers classificats 
van ser:

-Almazaras de la Subbética (Rincón 
de la Subbética), Còrdova.

- Mueloliva (Mueloliva Ecológico), 
Còrdova

-Almazaras de la Subbética (Almao-
liva Bio), Còrdova.

XVII concurs d’oli d’oliva verge 
extra ecològic
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La Vall de Bonabé i el Port de Salau for-
men part del Parc Natural de l’Alt Pirineu, 
i el territori de l’Arieja, està inclòs al Parc 
Natural dels Pirineus, tots dos espais in-
closos a la Xarxa Natura 2000. Es tracta 
d’un territori ple a vessar de biodiversi-
tat, amb espècies de flora protegides per 
la seva raresa i singularitat, boscos vells 
d’arbres gegantins que són el refugi de 
l’ós bru, el gall fer o el mussol pirinenc. 
El riu Noguera Pallaresa és una reserva 
genètica de truites de variants autòcto-
nes, on també s’hi troben l’almesquera 
i la llúdriga, i als cims, trobem la perdiu 
blanca, l’isard i el vol del trencalòs, entre 
d’altres.

A - Reserves Naturals Parcials 
A la zona afectada pel projecte es troben 
dos  reserves naturals parcials, la de Bo-
nabé per a la protecció de l’ós bru, i la 
del riu Noguera Pallaresa per la conserva-
ció de la llúdriga, declarades l’any 1998.

Una mina al cor del Parc Natural de 
l’Alt Pirineu. 
Apollo Minerals, una multinacional Aus-
traliana, a través de les seves filials a Es-
panya Neometal Spania i Neometal SAS 
a França, investiga des de 2017 les possi-
bilitats d’explotar un jaciment de tungstè 
i or al Port de Salau (a la vessant sud, 
a la Vall de Bonabé al Pallars Sobirà) i  
a la vessant nord de Salau (a l’Arieja, a 
França, a la capçalera del riu Salat), on 
des dels anys 70 fins al 1985 va haver-hi 
una mina en explotació que va generar 
greus impactes ambientals i va afectar la 
salut de la població.

Tramitació amb mala fe.
Treure la informació d’evaluació simplifi-
cada en ple mes juliol, considerem que 
no va ser per casualitat. És evident que 
no era la millor època per afavorir la par-
ticipació social per manifestar les conse-
qüències d’aquesta consulta, al ser un 

període estival i vacacional.

Tramitació injustificada del permís 
d’investigació.  
La petició d’un permís d’investigació 
minera mitjançant el tràmit d’avaluació 
d’impacte ambiental (EIA) simplifi-
cat, no s’havia d’haver admès per ser 
d’impossible execució i per ser una ac-
tivitat incompatible, i de conseqüències 
irreversibles, per a la preservació ambien-
tal dels espais naturals que afectaria. Ad-
metre la tramitació inicial d’investigació 
suposa, de facto, admetre la possibilitat 
d’autoritzar la futura explotació.

Les incompatibilitats que justifiquen la 
denegació del permís d’investigació són 
clares, contundents i irrebatibles tal i com 
s’exposa a continuació. 

Un reservori natural únic en mig dels 
Pirineus.

VALL DE BONABÉ Figures de protecció ambiental a la vall de Bonabé.
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Les Reserves Naturals Parcials es decla-
ren mitjançant Decret a partir de la Llei 
12/1985, d’espais naturals i a l’article 24 
de la llei 12/1985, de 13 de juny d’espais 
naturals s’indica:

1. Són reserves naturals els espais natu-
rals d’extensió reduïda i de considerable 
interès científic que són objecte d’aquesta 
declaració per a aconseguir de preservar 
íntegrament el conjunt d’ecosistemes 
naturals que contenen o d’alguna de les 
seves parts.

3. Els objectius de les reserves naturals 
parcials poden ésser els següents:

A) Protegir d’una manera absoluta les 
formacions geològiques i geomorfològi-
ques i determinats biòtops, espècies, hà-
bitats i comunitats.
4. No es permeten en cap cas les ac-
tivitats que directament o indirecta-
ment poden perjudicar els valors na-
turals de protecció.

B - Declaració d’impacte ambiental (DIA), 
sobre l’ampliació de Baqueira cap a la Vall 
d’Àrreu, que la ferma oposició ecologis-
ta d’entitats com Ipcena vàrem aturar. El 
DOGC de la NOVA DIA el 31/01/2002, 

exclou qualsevol actuació en els àmbits 
inclosos en la Xarxa Natura 2000. Tota la 
zona afectada pel projecte d’investigació 
minera està inclòs a la Xarxa Natura 2000.

C - Informe preceptiu (IP 3-17) sobre el 
permís d’investigació minera al terme 
municipal d’Alt Àneu del Parc Natural de 
l’Alt Pirineu, signat el 8 d’abril de 2017. 
Aquest informe que fa referència als ris-
cos que comportaria una activitat minera 
al bell mig del Parc Natural, conclou, de 
forma irrebatible, que l’activitat seria del 
tot incompatible informant DESFAVORA-
BLEMENT.

Precedents greus pel medi ambient i 
la salut de les persones, a la mina de 
l’Arieja. 
A la zona veïna de l’Arieja a França, al 
nord del Coll de Salau i a escassa distàn-
cia d’on es vol fer la investigació minera al 
sud, al Pallars Sobirà, ja va haver-hi unes 
mines de wolframi, que van funcionar des 
de l’any 1970 fins al 1985.
L’explotació va acollir uns 150 treballadors 
i va tenir conseqüències molt greus pel 
medi ambient i la salut dels treballadors. 
Hem pogut recollir dos informes que rela-
ten els greuges i  alguns dels quals perdu-
ren fins al moment.

Es va fer un informe al desembre de 1982, 
sobre els impactes al medi principalment, 
coordinat pel servei geològic nacional de 
França.

L’informe, i de forma textual, indica que: 
“Aquesta contaminació ha portat  la de-
gradació de la qualitat de l’aigua, destruc-
ció dels biorecursos dins el sector, desa-
parició gairebé total i en particular de les 
truites...”.

INFORME DELS RISCOS RELACIONATS 
AMB LA PRESÈNCIA D’AMIANT A LA 
MINA DE SALAU 
A l’agost de 1984 es va realitzar un estudi 
dels problemes de toxicitat de l’amiant a 
la mina de Salau, per part de la Univer-
sitat Pet M. Curie de Paris. L’examen de 
les proves de roca i de les proves de pols 
provinents de la mina de Salau no deixen 
cap dubte: la presència d’actinolita dins 
d’aquesta mina és un fenomen general 
que no es pot confondre amb la presència 
molt més rara de fibres d’amiant. 

Els treballs publicats sobre els riscos de 
càncer a causa de l’actinolita són lamen-
tablement eloqüents.
Neix una plataforma per salvar Bonabé i 
Salau.

AMBIT de la Vall de Bonab

LOGO de la plataforma Salvem Salau
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CIGONYA assesssinada com a conseqüència de la multitud de trampes col·locades a l’Església de 
Gardeny el 22 de febrer de 2018.

El maltractament mai pot ser justificat, i 
menys encara, quan es tracta d’espècies 
de fauna silvestre, que en l’argumentari de 
l’acusació se les responsabilitza d’actes on 
els responsables són les mateixes adminis-
tracions, que per incompetència, arbitrarie-
tat, manca de planificació i/o mala fe, han 
propiciat elles mateixes. 

Les cigonyes són ocells espectaculars que 
alegren els pobles i ciutats que gaudeixen 
del respecte de la majoria de la població i 
són una espècie protegida. No se les pot 
acusar de la cobdícia dels que han estat in-
capaços d’aplicar les solucions coherents i 
respectuoses per permetre la convivència de 
la societat amb les cigonyes, com han fet i 
fan tants i tants països i territoris que acullen 
cigonyes. Si no entenem que la nostra obli-
gació existencial entre altres implica respec-
tar la natura i gaudir-la, i no en competir i en 
enfrontar-nos contra ella, aleshores és que 
no entenem res. És aquí on generem el pro-
blema més gran de la nostra societat ficant 
en risc la nostra pròpia existència. Així és 
com s’està demostrant dia a dia, abocant-
nos a un futur incert, com perquè després 
ens repeteixin que som animals racionals.

Aquest és el trist i tràgic balanç que han pro-
vocat els diversos sistemes dissuasius que 
el Bisbat de Lleida ha instal·lat mitjançant 
l’empresa “Cigüeña Stop” en diversos edi-
ficis religiosos de la ciutat des de principis 
de 2018 i que han comptat amb el suport 
de la Paeria i la complicitat del Departament 
de Territori. Es comptabilitzen dues cigon-
yes mortes (una a l’església de Gardeny i 

l’altra a la Catedral), dues cigonyes ferides 
a l’església romànica de Sant Martí i nou 
cigonyes atrapades en les xarxes de la Cate-
dral, pitjor impossible.

El mes de febrer de 2018 va estar ple d’actes 
incomprensibles contra les cigonyes. A con-
tinuació es mostra una cronologia dels fets:

12 de febrer, una cigonya va quedar atra-
pada quan se li va enganxar una pota en 
una de les xarxes de protecció instal·lades al 
contrafort sud de la Catedral de Lleida. Fins 
al lloc es van traslladar els agents rurals i els 
bombers. L’au es va alliberar instants abans i 
va poder alçar el vol de nou.

22 de febrer, una cigonya va morir a 
l’església de Santa Maria de Gardeny de 
Lleida com a conseqüència de la instal·lació 
de sirgues i estructures de ferro en forma 
de paraigües col·locats en forma invertida al 
campanar que la van atrapar mortalment. 
La necròpsia practicada a la cigonya esta-
bleix que l’ocell presentava un fort trauma-
tisme a la zona cervical i l’húmer dret que 
correspondria als intents d’alliberar-se de 
l’entramat.

23 de febrer, dues cigonyes van que-
dar atrapades en un sistema anticigonyes 
instal·lat a l’església romànica de Sant Mar-
tí, també de Lleida. Van haver d’intervenir 
bombers i agents rurals per rescatar-les i 
retirar posteriorment els sistemes temeraris.

26 de febrer, tres cigonyes van quedar 
atrapades a la Catedral Nova de Lleida a les 

xarxes instal·lades i els bombers van resca-
tar-les.

27 de febrer, cinc cigonyes més queden 
enganxades a les xarxes de la Catedral 
de Lleida i novament els bombers han 
d’alliberar-les. Posteriorment van procedir 
al trencament i sostracció de bona part de 
les xarxes de les cúpules, per deixar espais 
sense xarxa   i així impedir que es puguin 
quedar atrapades més cigonyes.

31 de març, una altra cigonya  va quedar 
atrapada i ferida en un sistema dissuasiu 
anomenat “Bye Bye Bird” instal·lat a la cú-
pula de la Catedral Nova de Lleida, que al 
dia següent mor per les greus ferides cau-
sades.

1 de febrer 2018, Ipcena denuncia la 
retirada il·legal de dos nius de cigonya 
que estaven situats en dos contraforts 
de la Catedral Nova de Lleida, a la zona 
de darrere del temple.

2 de febrer 2018, el Departament de 
Territori de la Generalitat revela que el 
Capítol de la Catedral no va sol·licitar 
permís per a la retirada dels dos nius 
dels contraforts.

2 de febrer 2018, Ipcena i Seo BirdLife, 
presentem una denúncia al Departa-
ment de Territori demanant que realitzin 
un informe sobre la xarxa instal·lada i si 
el diàmetre dels nòduls de la mateixa 
poden suposar un risc per a les cigon-
yes. El Departament realitza un informe 
i conclou que cal canviar la xarxa amb 
una que tingui el diàmetre dels nòduls 
més petits, i li comunica mitjançat reso-
lució pel seu compliment al Bisbat.

5 de febrer 2018, Ipcena irromp al Bis-
bat de Lleida per denunciar la retirada 
il·legal, el passat 1 de febrer, de dos nius 
de cigonya que estaven situats en dos 
contraforts de la Catedral Nova de Llei-
da.

6 de febrer 2018, operaris de l’empresa 
Cigüeña Stop comencen les tasques 
d’instal·lació d’unes xarxes a la façana i 
cúpules de la Catedral per evitar que les 
cigonyes niuin. 

7 de febrer 2018, el Departament de 

DENÚNCIES I 
CONSEQÜÈNCIES
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AQUESTA primavera del 2019 les cigonyes han pogut fer el niu a l’Església de Gardeny. 

Territori de la Generalitat, contra tot pronòs-
tic, decideix autoritzar la retirada de l’últim 
niu de cigonyes dels contraforts de la Cate-
dral Nova de Lleida, cometent un presump-
te delicte de prevaricació, per incomplir una 
resolució de la mateixa conselleria que ho 
prohibia.

8 de febrer 2018, l’empresa Cigüeña Stop 
retira l’últim niu i la Catedral de Lleida es que-
da sense cigonyes per primer cop en més de 
trenta anys.

15 de febrer 2018, el Departament de Te-
rritori dicta una resolució, exigint una malla 
més petita de les xarxes perquè les cigonyes 
no quedin atrapades.

20 de febrer 2018, el Capítol de la Catedral 
de Lleida presenta una querella criminal per 
presumpte delicte de prevaricació contra la 
directora dels serveis territorials del Departa-
ment de Territori i Sostenibilitat a Lleida, Ma-
ria Dolors Tella, per exigir el canvi de la xarxa.

24 de febrer 2018, Ipcena inicia una re-
collida de firmes a la plataforma CHANGE.
org per demanar la retirada dels perillosos i 
temeraris sistemes anticigonyes de Lleida, su-
perant les 20.000 signatures.

27 de febrer 2018, les Comissions de Pro-
tecció dels Drets dels Animals dels Col·legits 
d’Advocats catalans demanen la retirada im-
mediata dels perillosos sistemes anticigonyes 
de les esglésies de Lleida.

6 de març 2018, Fiscalia obre una investiga-
ció del sistema anticigonyes “Bye Bye Bird” 
de la Catedral de Lleida i les seves repercus-
sions.

7 de març 2018, Ipcena i Seo/BirdLife te-
nim una trobada a la Delegació del Depar-
tament de Territori i Sostenibilitat, que va 
comptar amb la presència de tots els sectors 

interessats sobre la problemàtica que afecta 
les cigonyes. Entre altres aspectes, Ipcena, 
va fer entrega d’un informe, realitzat per 
L’arquitecte Miquel-Àngel Soriano-Montagut 

i Jené sobre la situació actual dels contraforts 
de la Catedral Nova de Lleida, on manifesta 
que els contraforts estan en unes bones con-
dicions generals i que poden acollir els nius 
de les cigonyes sense cap problema.

16 de març 2018, es produeix un pacte del 
Bisbat amb Ipcena i la Generalitat per man-
tenir les cigonyes a la Catedral i reubicar els 
nius a sis contraforts.

23 de març 2018, es realitza una reunió 
del Bisbe de Lleida i IPCENA, en la qual ens 
comprometem a “començar de zero” una 
relació que fins ara havia estat tensa a causa 
del conflicte amb les cigonyes de la Catedral. 
En la trobada va participar el Bisbe de Lleida, 
Salvador Giménez Valls; el Secretari del Capí-
tol de la Catedral de Lleida, Víctor Espinosa, 
i els membres d’Ipcena, Joan Vázquez i Car-
me Naranjo. Les dues parts vam coincidir a 
reconèixer que la reunió s’havia dut a terme 
amb la voluntat d’establir un diàleg positiu.

28 de març 
2018, de for-
ma increïble, 
la Fiscalia no 
veu indicis de 
delicte contra 
la fauna amb 
els temeraris 
sistemes an-
ticigonyes de 
Lleida. Es trac-
ta d’un dicta-
men fet amb 
anterioritat de 
la mort d’una 

cigonya a la Catedral per l’acció del sistema 
denunciat.

18 de maig 2018, Ipcena denuncia al mos-

sèn Gerard de l’església Santa Maria de Gar-
deny, per posar en funcionament el Bye Bye 
Bird en l’època de cria i fer fora les cigonyes 
que niuaven.

31 d’octubre 2018, totes les parts implica-
des sobre la presència de les cigonyes a la 
Catedral ens vam reunir de nou per buscar 
un consens cap a la conservació. Novament 
el Bisbat va prioritzar el valor històric de la Ca-
tedral a la de les Cigonyes.

2 de març 2019, de nou el Bye Bye bird de 
l’església de Santa Maria de Gardeny torna 
a funcionar en plena època de cria, on dies 
abans una cigonya va tornar a quedar atra-
pada i va poder alliberar-se per si mateixa. 
Ipcena torna a denunciar al Mossèn Gerard.

8 de març de 2019, finalment l’administració 
obliga al mossèn Gerard a no tornar a activar 
el Bye Bye Bird de l’església de Santa Maria 
de Gardeny. D’ençà que es va paralitzar, en 
pocs dies, les cigonyes ja van consolidar de 
nou el seu niu.

Des d’Ipcena hem presentat durant tot 
aquest temps reiterades denúncies de tots 
aquests fets i irregularitats, adherint-se tam-
bé SEO / BirdLife en diverses d’elles.
Veïns de la Catedral també han portat a ter-
me accions a favor de les cigonyes i han criti-
cat durament les intervencions del Bisbat de 
Lleida per fer fora a les cigonyes.
Ens consta que entitats, associacions i partits 
polítics tant del nostre territori com d’altres 
indrets, han mostrat també interès a denun-
ciar degudament aquests fets.
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la vall formant cons de dejecció, com el 
riu d’Unarre i els barrancs de Llavorre del 
Roser i el Tinter.

El Mapa de Protecció Civil de Catalunya, 
mostra els riscos d’inundabilitat amb les 
capes dels cons de dejecció provocats 
pels barrancs. Aquests baixen amb forts 
desnivells i poden provocar aportacions 
de materials grans com pedres i roques, 
produint fenòmens, de cons de dejec-
ció com el de Biescas. En la zona afec-
tada s’han marcat amb risc de cons als 
rius amb característiques de torrents que 
descendeixen de zones alpines amb molt 
desnivell com el de Unarre i Llavorre, i la 
resta de la zona que està afectada pel risc 

partides en:  
•13,75 ha corresponents a la zona de 
concerts,  
•89,65 per acampada i altres,
•28,11 ha d’aparcaments per uns 20.000 
vehicles, 
•9,92 ha de zones diverses (tècniques, 
instal·lacions, sense ús...)

Zona inundable.
El festival es preveia que es realitzés a 
la plana al·luvial que s’estén des del sud 
d’Esterri, fins a Escalarre. En un àmbit 
dedicat fonamentalment a prats de dall, 
es tracta d’una plana travessada pel mig 
per la Noguera Pallaresa, i transversal-
ment creuada per diversos torrents que 
baixen amb forta pendent fins a l’eix de 

EL PLA de Santa Maria, on es volia realitzar el macroconcert d’Escalarre inundat pel riu Noguera Pallaresa, en una de les moltes ocasions en 
les quals s’ha produït.

ESTAT Del pla de protecció civil de Catalunya del Departament d’Interior, on es veuen el cons de dejecció, que son les barrancades que poden 
afectar greument si es donen fortes pujes a les capçeleres dels barrancs, produint l’arrossegament de materials mitjans i grans fins a la zona 
de concerts i acampada, per sota d’escalarre on es trobarien la zona de concerts estaria afectat pel riu Unarre i isabarre.

Antecedents.
Al Pallars Sobirà, al municipi de la Guin-
gueta d’Àneu, es van realitzar tres edi-
cions del festival (1996-1998). L’any 1999 
no es va realitzar, i l’any 2000 es va dur 
a terme al municipi de la Morgal (Astú-
ries). Tres anys més tard al 2003, es va 
traslladar a Barcelona únicament un sol 
dia, anomenant-se Doctor Music Day. 
En les tres edicions realitzades als prats 
d’Escalarre es van ocupar 70 hectàrees. El 
màxim de vendes d’entrades van arribar 
a les 26.900 malgrat que el recinte es va 
adaptar per a 32.000 persones.

El projecte actual 21 anys després.
L’OTTA Oficina Territorial d’Acció i Ava-
luació Ambiental del Departament de 
Territori ha tramitat l’avaluació ambiental 
a la qual Ipcena i Aems Rius amb Vida 
hem presentat al·legacions, al considerar 
el projecte irrealitzable per no ser ni social 
ni ambientalment compatible.

Dades del projecte no aprovat per les ad-
ministracions competents:
El Doctor Music Festival 2019 ocuparia 
una extensió total de fins a 141 ha, re-
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seqüències greus, especialment du-
rant l’horari nocturn, en un espai on 
els efectes de la contaminació lumínica 
al llarg de l’any, és inapreciable, en ser 
un entorn rural amb molt poca activitat 
nocturna. L’impacte als hàbitats de ri-
bera més propers a la zona del festival 
i especialment a la zona de la Mollera 
d’Escalarre, tindria sense cap mena de 
dubte, efectes irreversibles amb la fau-
na, que s’agreujarien en estar en període 
de cria. L’estudi d’impacte ja reconeix 
l’impacte com es mostra seguidament.

Impacte per contaminació lluminosa: “El 
Mapa de la protecció envers la contami-
nació indica que l’àmbit d’estudi es clas-
sifica com zona E2 (sòl no urbanitzable 
fora d’un espai d’interès natural, d’una 
àrea de protecció especial o d’una àrea 
de la xarxa Natura 2000). La mollera 
però és una zona E1, i per tant de pro-
tecció màxima. Impacta als espais natu-
rals protegits i altres àrees d’interès per a 
la conservació de la biodiversitat.”

Impacte als  espais naturals. 
Aquest espai és de gran interès per a la 
Xarxa Natura 2000 per la gran quantitat 
i diversitat d’hàbitats i espècies d’interès 
comunitari que conté. És una peça clau, 
per aconseguir una suficient represen-
tació de diversos hàbitats i espècies 
d’interès comunitari a la Xarxa Natura 
2000 (espècies que se’ls ha atorgat un 
valor “d’Avaluació Global” igual a “A”). 
Des d’una visió més global, cal dir que 

elevat d’inundabilitat, pel riu Noguera Pa-
llaresa.

Contaminació de les aigües superfi-
cials i subterrànies.
A la pàgina 75 de l’estudi d’impacte am-
biental (EIA) es tracta el sistema de sa-
nejament i de drenatge de forma banal, 
sense aportar ni dades ni sistemes de trac-
tament. “El festival pretén allotjar fins a 
55.000 persones, més el personal associat 
a l’organització. 
En referència als vàters orgànics no espe-
cifica ni concreta el tipus de vàter que al 
nostre entendre serien vàters químics, i 
per tant, evitarien realitzar el compostat-
ge dels residus orgànics. A més, la mala 
gestió d’aquest sistema pot fer optar a 
molta gent a realitzar les seves necessitats 
al medi augmentat així l’impacte.

Respecte a les aigües grises, de dutxes, la-
vabos i dels restaurants que inclouran olis 
i sabons, estava acreditat que pretenien 
abocar-les mitjançant un drenatge que els 
hi resulta més econòmic. Aquest fet gene-
ra un impacte directe sobre els aqüífers i 
les aigües superficials que actualment te-
nen bona qualitat. El besament subterrani 
mitjançant uns 60m3 diaris d’aigües gri-
ses, provocaria inevitablement un impac-
te que podria tenir conseqüències molt 
greus. Cal destacar de nou, que el riu No-
guera Pallaresa és una reserva biològica 
de truita autòctona i que es troben al límit 
del festival en el sector sud on es troba 
la Mollera d’Escalarre, un espai natural de 
gran valor ecològic.

Impacte sonor.
Els promotors inclouen adjunt a l’EIA, un 
estudi de l’impacte acústic, que reconei-
xien que no podrien complir amb els parà-
metres que exigeix la normativa legal. En 
aquest cas, s’acollien a una argúcia legal 
pretenent obviar el compliment legal, as-
pecte per si sol que demostra que el citat 
festival és del tot incompatible ambiental-
ment. 

Dades de l’estudi acústic (SIC) “Davant la 
impossibilitat de complir amb els valors 
límits d’immissió establerts amb la nor-
mativa vigent, i en ser l’Ajuntament de la 
Guingueta d’Àneu l’administració compe-
tent, se sol·licita la suspensió de manera 
excepcional dels objectius de qualitat 
acústica durant els tres dies del festival de 
música.” Quin morro!!!

Impacte lumínic.
La contaminació lumínica tindria con-

aquest gran espai és la millor representa-
ció de l’alt Pirineu silici del Pirineu català.

La Mollera d’Escalarre és una zona 
humida de 69 ha. 
Aquesta zona humida té encara un al-
tíssim interès, per exemple, per als ocells 
aquàtics del Pallars Sobirà. De la vegeta-
ció cal destacar el bosc de ribera, bàsica-
ment una salzeda extensa i ben estruc-
turada (un hàbitat d’interès comunitari 
(HIC): codi 92A0) i, en menor grau, la 
verneda que és un HIC prioritari. També 
hi ha clapes de canyissars, comunitat afa-
vorida pel lent però constant rebliment 
de la cubeta de l’embassament. La vege-
tació higròfila presenta també un elevat 
interès. Cal remarcar la presència de prats 
de dall de terra baixa i de la muntanya mi-
tjana (amb la presència d’Arrhenatherion 
elatius), un altre HIC no prioritari (codi: 
6510). Pel que fa a la flora, destaca la 
presència en aquest espai de l’única po-
blació catalana de la planta aquàtica Hip-
puris vulgaris, un hidròfit.

Pel que fa a la fauna, destaca la presència 
d’espècies de fauna dels annexos II i IV de 
la Directiva Hàbitats i espècies de fauna 
protegides del Decret Legislatiu 2/2008 
de la Generalitat de Catalunya. Segons 
el Pla Territorial Parcial de l’Alt Pirineu i 
Aran, la zona d’estudi correspon majori-
tàriament a sòl de protecció preventiva. 
Tanmateix, el riu Unarre i una part del 
curs de la Noguera és sòl de valor natural 
i de connexió i per tant, sòl de protecció 

especial. 

Atenent a la classifi-
cació de la zona com 
a zona inundable, 
l’ACA (Agència Cata-
lana de l’Aigua), s’ha 
manifestat contrària 
a la realització del 
citat festival en dues 
propostes de reso-
lució, per considerar 
que l’espai suposa un 
risc alt d’inundacions 
segons la normativa 
vigent, i s’ha de prio-
ritzar la prevenció i la 
seguretat de les per-
sones per sobre dels 
interessos econòmics.

ESPAI natural amb ratllat de verd i l’espai del macroconcert amb 
punts discontinus que afecten directament a l’espai protegit.
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Ipcena va denunciar l’industria ‘STA Servi-
cios translogísticos y afines’  de Balaguer, 
dedicada a la fabricació de compostos 
fertilitzants per a l’agricultura, a partir de 
residus d’escorxadors i altres.

Les denúncies es van realitzar en compro-
var l’incompliment més bàsic de les nor-
matives ambientals, que provoquen greus 
impactes ambientals i afecta la salut de 
les persones en un radi apreciable d’uns 
4 km de la planta.

El 5 de juny de 2018, Ipcena va realitzar 
una denúncia dirigida al Departament de 
Territori a Lleida, exposant alguns dels 
incompliments i irregularitats de la cita-
da indústria amb queixes reiterades del 
veïnatge de Balaguer i Gerb, dimanant-li 
una inspecció d’urgència.

Entre moltes de les irregularitats, la in-

dústria en qüestió té en la part més alta 
l’acumulació i l’estucatge de compostos i 
residus que utilitza per a l’elaboració dels 
fertilitzants, sense tenir asfaltada la base. 
Aquest fet produeix escorrenties dels li-
xiviats a partir dels compostos i residus, 
que s’acaben infiltrant al sòl tal i com de-
mostrem amb un l’horitzó d’una rasa.

La indústria, en moments concrets 
tracta els residus per elaborar els fer-
tilitzants mitjançant una caldera. Pro-
duint l’alliberament de contaminants a 
l’atmosfera, especialment partícules amb 
compostos contaminants elevats sense 
filtrar, amb un fum dens i pesat que fa 
que es desplaci a nivells baixos per aques-
tes composicions denses descrites.

En la imatge de portada es pot observar 
la densitat del fum, que per l’efecte de 
càrrega de les partícules va a pocs metres 
del terra.

La guia de suport per al disseny i 
l’explotació de les plantes de compos-
tatge de l’ARC (Agència de Residus de 
Catalunya), deixa clar que les superfícies 
s’han de construir amb materials imper-
meables, per tal d’evitar infiltracions. 

IL·LEGALITAT FRAGANT.
L’actuació descontrolada per part de 
l’empresa en la gestió dels residus i com-
postos que utilitza, suposen un impacte 
gravíssim en les aigües subterrànies, a la 
qualitat de l’aire i en la vegetació i  el te-
rra de les finques properes. 

Vulneració fragant de la normativa 
vigent.

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de ju-
liol, pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei reguladora dels residus.

Article 2 Objectius: L’objectiu general 
d’aquesta regulació és millorar la qualitat 
de vida de la ciutadania de Catalunya, 
obtenir un alt nivell de protecció del medi 
ambient i dotar els ens públics compe-
tents per raó de la matèria dels mecanis-
mes d’intervenció i control necessaris per 
garantir que la gestió dels residus es duu 
a terme sense posar en perill la salut de 
les persones, reduint l’impacte ambiental 
i, en particular: 

a)Prevenint els riscos per a l’aigua, l’aire, 
el sòl, la flora i la fauna. 
b)Eliminant les molèsties per sorolls i 
olors. 
c)Respectant el paisatge i els espais na-
turals i. 
d)Impedint l’abandonament, l’abocament 
i, en general, tota disposició incontrolada 
dels residus.

Des del Departament de Territori s’ha en-
carregat una inspecció a l’ACA i a l’ARC, 
que malgrat que els riscos potencials, no 
han intervingut responsablement, algu-
nes veïnes i veïns han començat la recolli-
da de signatures. Tot i això, caldria iniciar 
la creació d’una plataforma que afrontés 
des de la societat la pressió a nivell de les 
institucions.

VESSAMENT exterior de les basses de 
lixiviat. 

IMATGE del gran núvol de fum que a causa del seu contingut en partícules volàtils es mou molt arran de terra.
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Antifrau de Catalunya investiga des de 
fa 9 mesos, un presumpte delicte per 
part del Departament d’Agricultura en 
l’atorgament amb tracte de favor i arbitra-
ri de subvencions, a una associació i dues 
societats pantalla de l’òrbita del GAP de 
Juneda, per rebre el 47% de les ajudes de 
tot Catalunya del 2015. Ajudes destinades 
a donar suport als ramaders afectats pels 
tancaments de les plantes de purí a Ca-
talunya.

El 18 de juny de 2018 IPCENA-
EdC amb el suport de la Plata-
forma Aturem la Incineradora 
de Juneda, vàrem presentar una 
denúncia a l’Oficina Antifrau 
de Catalunya, per l’atorgament 
fraudulent de subvencions.

Les raons de la denuncia da-
vant d’Antifrau son:
Iniciar una investigació per po-
der determinar si el Departament 
d’agricultura amb el Conseller en 
aquell moment al capdavant, el 
Josep Maria Pelegrí, així com els 
seus càrrecs de confiança, van 
cometre algun presumpte delic-
te en l’atorgament de les citades 
subvencions.

Que les presumptes irregularitats o delictes 
comesos, van impedir que els citats ajuts 
s’apliquessin amb el criteri de proporcio-
nalitat, i poguessin haver afectat a l’hora 
d’afrontar la problemàtica dels purins de 
forma més amplia, efectiva i equilibrada 
en altres zones del territori, fet que sense 
dubte hagués pogut reduir el seu impacte. 
I també que la concentració excessiva de 
les subvencions, hagués actuat de forma 
negativa impedint una aplicació més pro-
porcionada i justa.

Antecedents: 

1- Al 2013 es van tancar totes les plantes 
de tractaments de purins arreu de l’estat. 
A Catalunya van ser 6 plantes, 2 a Oso-
na i 4 a les comarques de Lleida, 2 a Les 
Garrigues, 1 al Pla d’Urgell i 1 més al Se-
grià. El total de purins tractats en aques-
tes plantes era aproximadament d’uns 
550.000m3 al voltant d’un 5% dels purins 
produïts al país.

2- Les plantes de tractament de purins van 
reduir la capacitat de tractament a moltes 
granges que van ser autoritzades amb un 
pla de dejeccions que preveia únicament 
el tractament dels purins a les esmentades 
plantes, sense preveure el seu tancament.

3- El tancament de les plantes va anar se-
guit de diferents protestes de sindicats i as-
sociacions de ramaders afectats per la me-
sura, i la petició al Ministeri d’Agricultura, 
per a Catalunya de 10.000.000€ per tal de 
reduir la problemàtica en la gestió de les 
dejeccions del porcí.

4- Finalment al 2014 el Ministeri 

d’Agricultura atorga a Catalunya pels ra-
maders afectats del tancament de les plan-
tes de purí, un total de 3.188.470,61€.

5- El Departament d’Agricultura del mo-
ment presidit per l’exconseller Josep Ma-
ria Pelegrí, treu a informació pública pels 
afectats al tancament de les plantes de 
purí, l’ordre AAm/337/2014, de 13 de 
novembre, per la qual s’aproven les ba-

ses reguladores dels ajuts a la gestió 
dels purins que es destinaven a les 
plantes d’assecatge abans del tanca-
ment, i es convoquen els correspo-
nents l’any 2015.

6-. Beneficiaris
Poden ser beneficiàries d’aquests 
ajuts les persones físiques o jurídi-
ques titulars d’explotacions rama-
deres, associacions de defensa sa-
nitària, agrupacions de productors, 
cooperatives, agrupacions de gestió 
de purins, societats agràries de trans-
formació, comunitats de béns i altres 
entitats…

7- De les 44 propostes presentades 
on hi havia instal·lades les 6 plantes 
de tractament de purins, tres a la 

llista de subvencions atorgades. Benefi-
ciàries, situades al municipi de Juneda, van 
rebre el 47% del total de l’ajut atorgat en 
aquella ordre, i totes tres tenien i tenen 
persones comunes en els seus òrgans de 
direcció. No essent la comarca de Les Ga-
rrigues, la que té els cens més alt del porcí 
ni d’explotacions de Catalunya.

Agrupació Ramaders de les Garrigues 
2000 SL 500.000,00 €. Agrupació Rama-
ders de les Garrigues 1998, SL 469.602,00 
€. Associació Gestió Agroramadera De Po-
nent 499.248,30 €.

Dos societats i una associació vinculada-
des a Tracjusa, investigades per antifrau
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Crònica negra de la reintroducció de 
l’ós bru al Pirineu.  

ser trobat mort sembla ser que degut a la 
seva avançada edat.

L’any 1996 van arribar els primers óssos 
eslovens, per reforçar la població local, i 
en aquest moment va començar la cam-
panya de setge a l’espècie dient que 
atacava el bestiar i, fins i tot, les perso-
nes. Recordem que, el 27 d’octubre de 
2008, a la població de Les, uns caçadors 
van sorprendre l’ossa Hvala, introduïda el 
2005. Aquesta, en veure’s amenaçada, 
va fugir tot apartant del mig del camí 
de fugida un caçador. Al dia següent, el 
síndic Francisco Boya ordenava la captura 
de l’ossa i el seu internament. Abans, ja 
havia aprovat una moció que demanava 
un impossible: la retirada de tots els ós-
sos de la Val d’Aran. Per sort, una àmplia 
campanya engegada per Ipcena amb el 
suport de moltes entitats, va paralitzar la 
captura, essent en l’actualitat l’óssa Hva-
la, una de les més proliferes.

La moció del 2018 del Consell Generau, 
en la línia de l’aprovada, El 15 de juny 
d’enguany, ridiculitza les institucions ara-
neses davant la comunitat internacional 
i vulnera el programa Life de la UE, per 
cert aprovat pel propi Consell Generau, 
la qual cosa demostra la seva total am-
bigüitat. Amb aquestes declaracions, el 
Govern aranès ha esdevingut l’únic al 
món en demanar la retirada d’una es-
pècie en perill d’extinció. Val a dir que 
la presència dels ossos al Pirineu compta 
amb el suport de la majoria de la pobla-
ció, com així ho demostren totes les en-
questes publicades i les  signatures reco-
llides, que, en el cas del Goiat, superen 
les 120.000. Per altra part també compta 
amb el suport local, una bona mostra va 
ser la manifestació organitzada per varis 
sindicats pagesos el 31 d’agost del 2018 
a Vielha on, tot i venir gent de fora, van 
arribar tan sols a unes 150 persones. 
Tampoc hem d’oblidar la mort per negli-
gència de l’óssa Auberta, una cadell que 

La repoblació d’ossos no ha 
estat mai acceptada per la 
Generalitat de Catalunya 
plenament, ni pels síndics 
de la Val d’Aran, ni pels 
alcaldes del Pallars Sobirà, 
ni per la majoria de rama-
ders. Cal recordar o tirar 
d’hemeroteca per saber 
que l’any 1996 es va fer 
la primera reintroducció al 
Pirineu amb un primer Life 
participat per França, Cata-
lunya i la resta de territoris 
Pirinencs. Catalunya, repre-
sentada pel llavors Conse-
ller lleidatà, Francesc Xavier 
Marimon, tot i haver signat 
l’acord, finalment va rebu-
tjar reintroduir tres ossos 
trencant així el compromís 
aprovat pel govern català 

davant les autoritats europees. Així co-
mença aquest calvari. 

Diem «repoblació» perquè solament s’ha 
reforçat la població d’ossos que sempre 
han viscut als Pirineus. Abans que es re-
alitzés la reintroducció l’any 1996. Cal re-
cordar que al 1988, vuit anys abans de la 
primera reintroducció d’óssos, mitjançant 
el Decret 123/1987, de 12 de març, es 
declaraven dues reserves amb la finalitat 
de protegir les poblacions d’ós bru autòc-
tones i les espècies de  la  fauna  forestal  
pirinenca, declarant les reserves Naturals  
Parcials a l’Entecada, a l’Artiga de Lin al 
Baish Aran i la de Bonabé a  l’Alt Àneu. 
La qual cosa deixa patent que teníem una 
població d’ós autòcton que fins al mo-
ment havia resistit a l’extermini en què 
s’havia sotmès a la població ursina dels 
Pirineus, concretament dels últims óssos 
autòctons que es tenia referència. L’ós 
Camille va desaparèixer i l’óssa  Cannelle 
va ser assassinada a trets  per un caçador  
al 2004 i l’últim mascle Papillon, també va 

22 anys després de la primera reintro-
ducció de l’ós bru als Pirineus, la contro-
vèrsia continua. Producte manifest del 
desinterès del govern en fer viable aquest 
projecte. I sinó, preguntem-nos per què 
després de dos projectes  Life encara  no 
s’ha aprovat el Pla de Recuperació de 
l’espècie, tot i ser una exigència legal 
per totes les espècies que com l’ós estan 
declarades en perill d’extinció. I per què, 
en cap dels programes europeus Life, no 
s’ha desenvolupat un element essencial 
per aconseguir millorar la percepció de 
la població vers a l’ós, com és la sensi-
bilització ambiental de la població. Ni 
una sola activitat s’ha realitzat dirigida a 
la població adulta, la que té la capacitat 
de decidir si aquestes obstruccions han 
estat fetes a consciència. Suposen una 
perversió i si, pel contrari, malgrat esta-
ven recollides en el Life s’han obviat per 
ignorància, la irresponsabilitat de les nos-
tres institucions demostren una incompe-
tència total.
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tals en un 85% i només necessita aug-
mentar els greixos i proteïnes animals 
en els períodes previ a la hibernació i en 
acabar aquesta fase per recuperar forces 
després de la hibernació. A més, com 
tots els animals, es regeix per la llei del 
mínim esforç: no atacarà mai un animal 
sa i fort si pot aprofitar una carronya. I 
si no li queda cap altra sortida que ata-

car, abans d’enfrontar-se a un cavall de 
600kg, optarà per una ovella. 

Astúries un exemple per aprendre. 
La població d’óssos d’Astúries compta 
amb 250 ossos adults, un nombre que 
quadruplica la pirinenca, els quals es 
concentren en un territori més petit que 
el Pirineu, però amb molta més ramade-
ria extensiva, i on la problemàtica amb la 
ramaderia és molt baixa, que en la ma-
joria dels casos comparteixen el territori 
amb ramaderia gran, cavalls i vaques, es 
tracta d’animals que per diferents cau-
ses moren i l’ós l’aprofita com a recurs 
proteínic.

Hi ha indicis que la gestió de l’os no 
s’ajusta a dret, que incompleix el pro-
grama Life de la UE i que la proposta 
d’extracció del Goiat no ha estat justifi-

va ser trobada al poble d’Aubert perduda, 
que per voler col·locar-li un emissor, es va 
triar el sistema més perillós per fer-ho, in-
tercutani en la part ventral, realitzat per 
una inexperta i que l’ossa va obrir-se  la 
ferida morint d’hemorràgia, en no poder 
ser controlada, després de quedar anul·lat 
el sistema de vigilància amb càmeres en 
quedar-se sense bateries durant tres dies.        

En general, a l’àmbit rural de muntanya, a 
causa d’un cert feudalisme i control social, 
s’ha estès la idea que la biodiversitat no 
és positiva per als interessos econòmics. 
És a dir, estan disposats a rebre drets, 
però sense haver d’assumir cap deure en-
vers la resta de la societat. En aquest cas, 
no s’han rebutjat els 2,4 milions d’euros 
aportats per la UE per finançar el segon 
programa de reintroducció d’ossos i, per 
contra, no s’han complert les exigències 
principals del Life, com la implementació 
d’un pla de conservació de l’ós o de cam-
panyes de sensibilització vers l’espècie. 
Tampoc s’ha creat un òrgan participatiu i 
de diàleg entre tots els agents socials.

Ara toca anar contra Goiat.
El Conseller de Territori i Sostenibilitat, 
Damià Calvet, del PDeCat, ha actuat de 
forma negligent respecte a la funció que 
ha d’exercir l’administració pública: arbi-
trar de forma imparcial davant interes-
sos oposats. Ara bé, sense que l’anterior 
suposi desatendre l’interès general. En 
tot aquest conflicte que amenaça l’os 
Goiat .No s’ha seguit l’assessorament 
dels màxims experts en l’os, a diferència 
d’altres governs, com el francès. 

Que hi ha de cert i de fals en les da-
des.
La pròpia Generalitat ha tingut que re-
conèixer que al 2017 els gossos assilves-
trats van causar la mort de 500 ovelles en 
la zona on es troben els óssos al Pirineu, 
per tant quins d’anys reals provoquen els 
óssos al bestiar ramader? Insignificants: 
de l’ordre d’un 0.1% de les baixes. Cal sa-
ber que les baixes per accidents o malal-
ties arriben entre el 5 i el 7%. L’ós és un 
mamífer amb una dieta basada en vege-

IMATGE de la campanya de recollida de signatures per impedir la captura de l’os Goiat 
quan assolíem les 100.000 signatures.

cada amb informes tècnics que demostrin 
que és un ós conflictiu. En aquest sentit, 
la petició de retirada d’aquest ós contra-
diu els informes francesos, que asseguren 
que no es tracta d’un ós problemàtic, ja 
que, durant la seua estada en territori 
francès, no ha atacat bestiar gran. És per 
aquestes raons que Ipcena ha interposat 
queixes davant les autoritats europees i 

que l’entitat ecologista, juntament amb 
altres col·lectius animalistes, ha denunciat 
els que van abandonar un vedell ferit a 
l’oficina del PN de l’Alt Pirineu per mal-
tractament i fals testimoni, ja que van 
atribuir les ferides del vedell i d’altres caps 
de bestiar a l’ós, quan s’ha demostrat que 
no és cert. 

El 17 d’octubre el Departament de Terri-
tori donaven a conèixer la captura de l’ós 
Goiat a era Val d’Aran, que va consistir 
en canviar-li la bateria del collar emissor. 
La primera setmana de novembre es va 
donar a conèixer que el govern espanyol 
havia aprovat el protocol per poder actuar 
en situacions d’óssos conflictius, com ha-
via estat considerat per la Generalitat la-
mentablement l’actuació de Goiat.  

La solució a aquest conflicte.
Passa per conciliar les diferents posicions, 
mitjançant una comissió de participació 
entre tots els sectors, només així ens po-
drem escoltar comprendre i plantejar un 
pla de treball. Que permeti la coexistèn-
cia de l’ós en el marc natural dels Pirineus 
compatibilitzant la seva presencia amb les 
les activitats socials.   

L’OS Goiat capturar el 17 d’octubre per tal de canviar-li el collar emissor.
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VISTA aèria de la ciutat de Lleida, on es poden apreciar la manca d’espais verds.

IPCENA va presentar al juliol les 
al·legacions a la informació publica del 
Pla General Urbanístic de Lleida (POUM),  
desenvolupades en 13 àmbits i 25 accions 
que considerem necessàries, amb la fina-
litat de canviar un rumb que agreujaria 
encara mes la situació d’insostenibilitat 
del model actual de la ciutat de Lleida.   

Incoherència i insuficiència en el ca-
tàleg de bens a protegir.
Per part d’Ipcena considerem del tot inco-
herent que en els béns naturals, que tant 
sols són 17 respecte al total que sumen 
483, a l’apartat de béns naturals inclouen 
el xop de Grenyana, es obvi que es poden 
ficar altres com la cigonya o les diferents 
espècies d’orenetes. 
Proposem que s’incloguin al nou catàleg 
mes especies de la fauna arbòries i espais 
naturals.

La mobilitat mal plantejada.
Amb dades del POUM, Cada dia es rea-
litzen al municipi de Lleida uns 566.801 
desplaçaments, dels quals el 76,4 %, són 
urbans i el 23,6% restant són interur-
bans, en els desplaçaments urbans predo-
minen els modes no motoritzats els quals 
(a peu) representen un 59,11% del total. 
Els desplaçaments en transport públic són 
el 8,85% i en vehicle privat el 32,04% 
del total. La xarxa de carril bici a Lleida 
està conformada per 17,1 km lineals, es 
detecta la necessitat de pacificar la xarxa 
no bàsica per millorar la seva seguretat i 
confort per als vianants i ciclistes.
 Ipcena proposa substituir tots els carrils 

bici que simplement estant pintats a les 
boreres, que suposen un us invasiu dels 
espais protegits per vianants. La mesura 
s’ha d’acompanyar amb pàrquings dis-
suasius un en cada una de les 7 entrades 
de Lleida, amb espais de bicis de lloguer i 
parada de bus.

Canvi climàtic creuats de braços.
Segons el Pla d’Acció per a la reduc-
ció d’emissions de CO2 de Lleida-2020 
(Ajuntament de Lleida, en tràmit), la ge-
neració d’emissions de gasos amb efecte 
d’hivernacle (GEH) de Lleida l’any 2008 
va ser de 586.824 tCO2eq, que suposa 
una emissió de 4,5 tCO2eq/habitant.

El gran oblidat ambiental a Lleida, el 
riu Segre.
El riu Segre continua sent la gran assigna-
tura pendent de l’Ajuntament de Lleida 
des de sempre, de que serveix que a la 
memòria es reconegui que el riu té un ca-
bal del tot insuficient, que provoca entre 
altres que els contaminants es concentrin 
i es desenvolupin per diferents factors un 
aspecte mortuori del riu, pel poc cabal. 
L’ajuntament ha estat el responsable de 
pactar amb la CHE un cabal mínim que 
la UdL i els sectors culturals i ambientals 
de la ciutat havien acordat, inclòs el grup 
majoritari de la paeria i la resta de par-
tits, exigint el cabal ecològic proposat per 
l’ACA que va de 14 a 18m3/s. 

La contaminació atmosfèrica cada ve-
gada més greu.
Lleida malgrat costi de creure, és la ter-

cera capital de demarcació, només 
superada per València i Huelva, 
amb més contaminació per par-
tícules en suspensió, en períodes 
d’inversió tèrmica. Hem superat 
reiteradament els límits legals 
d’aquests compostos superant 
prop del 100% els límits establerts.

Els residus municipals incompli-
ments en la recollida selectiva.
La gestió dels residus, suposa un 
dels altres punts més negatius del 
POUM. Cal tenir present que la 
directiva de residus 2008/98/CE, 
exigeix el compliment d’assolir el 
50% del reciclatge dels residus 
urbans, en l’actualitat la tatxa de 
reciclatge net al municipi de Lleida 
es d’un 25%. 

Ipcena proposa implantar la recollida de 
residus porta a porta a partir de l’inici del 
2019 en 6 mesos de forma progressiva a 
tota la ciutat, acompanyada prèviament 
de campanyes d’informació i sensibilitza-
ció intensives, del contrari assolir les obli-
gacions de la CE seran impossibles.

Espais naturals protegits.
El 7,22 % de la superfície municipal de 
Lleida forma part de la xarxa Natura 2000 
i del Pla d’Espais d’Interès Natural de Ca-
talunya (PEIN), repartits entre els espais 
“Bases de Sucs i Alcarràs” i “Secans de 
Mas de Melons-Alfés”. 
Ipcena proposa crear una guarderia am-
biental per  part de l’ajuntament que 
permeti exigir un major control sobre els 
espais naturals i que la paeria col·loqui 
panells informatius als espais naturals.
    
El polígon de Torre Blanca en un lloc 
inadequat.
Referit al polígon proposat de Torre Blan-
ca, des d’Ipcena ens manifestem contraris 
en la planificació actual, tenint en comp-
te la proximitat de Torre Ribera espai de 
Xarxa Natura 2.000, que podria quedar 
greument afectat pel seu efecte barrera i 
de l’increment de l’impacte sonor.

El POUM de Lleida, insuficient per afrontar el futur.
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A principis del 2018 l’escorxador de 
Navès va provocar un greu aboca-
ment d’aigües residuals a la llera pú-
blica, del torrent mal afluent del riu 
Aiguadora de la conca del Llobregat. 

Hem de recordar que aquest polèmic es-
corxador, des del seu inici al 2008 va estar 
envoltat contínuament per irregularitats 
de tota mena, amb la seva construcció 
il·legal, abocaments constants, contami-
nació de fons de proveïment i multitud 
d’altres irregularitats, que van compor-
tar el seu tancament per irregularitats en 
l’incompliment de les mesures sanitàries, 
l’any 2019. Finalment va ser adquirit fa 
uns tres anys per una firma industrial de 
l’àrea metropolitana de Barcelona, ano-
menada comercial de Caldes de Montbui 
del Vallès Oriental.

L’endemà de detectar-se el vessament el 
16 de gener del 2018, un grup d’agents 
del SEPRONA de Lleida, es varen personar 
al lloc dels fets alertats per Ipcena, per fer 
una inspecció i aixecar acta del vessament 
d’aigües residuals de l’escorxador.

Ipcena i membres de la plataforma salvem 
Aiguadora, aquell mateix dia vàrem pre-
sentar directament als serveis centrals de 
l’ACA a Barcelona, una denúncia al seu 
director, exigint l’obertura d’un expedient 
disciplinari i sancionador, en considerar 
que s’ha produït des de fa temps una molt 
greu infracció en matèria d’abocaments, 
i  per la qual cosa, demanàvem a 
l’organisme el tancament del recinte in-
dustrial mentre no s’aturés el vessament 
i es fes la restauració dels d’anys produïts.

La denúncia es fonamentava en haver 
realitzat des de l’escorxador abocaments 

d’aigües i fangs residuals sense tracta-
ment de depuració, vessament realitzat 
inicialment al torrent Mal, afluent del riu 
Aiguadora, i aquest del Cardener, pertan-
yent a la conca del Llobregat.

Els vessaments van ser localitzats el dilluns 
15 de gener a la tarda, per un propietari 
de la finca veïna a la de l’escorxador, que 
en anar a obrir la font autoritzada de Can 
Sala al torrent Mal, després de mesos de 
no fer-la anar, es va adonar que l’aigua 
no baixava neta i va decidir resseguir el 
torrent mal fins a l’escorxador, a uns 400 
metres trobant-se un corrent d’aigües re-
siduals formades principalment per sang 
dels animals sacrificats i aigües grises.

Agreujament dels fets.
Cal tenir present que per la situació i con-
dicions del vessament, fa molt de temps 
que es va produir. Segons sembla, la tèc-

nica dels infractors 
consistia a deixar 
de forma continua-
da que vessessin les 
aigües residuals en 
poca quantitat per 
no cridar l’atenció, 
abocant al torrent 
Mal, bona part de 
les aigües residuals 
produïdes per tal 
d’estalviar-se el cost 
de la depuració a 
les EDARS de Berga 
i Manresa. Només 
caldria creuar les 
dades de la quanti-
tat de sacrificis i la 
quantitat d’aigües 

residuals transportades a les EDAR de 
Berga i Manresa per part de l’empresa 
aquests últims mesos.

Atemptat al medi. 
El vessament s’ha realitzat sobre la llera 
pública del Torrent Mal, més enllà d’estar 
prohibit fer qualsevol abocament no per-
mès i amb aigües residuals no depurades, 
el besament suposa la contaminació d’un 
torrent en capçalera, que segons el pla hi-
drològic de les conques internes s’han de 
preservar en prevenció de generar reser-
ves per aigua de boca, ames l’abocament 
suposa la contaminació de les aigües sub-
terrànies tant o més greu com així resta 
demostrat per la contaminació de la font 
de Can Sala.

S’han de tenir en compte com agreujants, 
la total impunitat amb la qual han actuat 
els promotors de l’escorxador. Cal consi-
derar aquesta, per tant, una greu actua-
ció de mala fe manifesta, realitzada amb 
l’únic afany d’obtenir el major benefici 
econòmic, a costa de lesionar interessos 
generals i particulars.

El paper vergonyós de l’ACA.
Tot i ser Ipcena i veïns de la zona els de-
nunciants, l’ACA ens va notificar que 
no ens considerava part interessada per 
trametre’ns l’expedient disciplinari i san-
cionador, una actuació deliberada per 
mantenir-nos desinformats i afectant 
greument el nostre dret a la participació 
i informació, amb una clara intenciona-
litat de beneficiar a l’infractor i dificultar 
la nostra legítima participació com a part 
interessada. 

ABOCAMENT al medi directe de residus 
de l’escorxador
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OCELLS morts per l’efecte de la bassa de residus amb àsid trobats pel servei del SEPRONA 
de la Guardia Civil

cia d’Ipcena, el cos del SEPRONA de la 
Guardi Civil, va fer diverses inspeccions. La 
primera del 28 de març de 2018, on en-
tre altres varen trobar una vintena d’ocells 
morts, que varen recollir i portar al centre 
de fauna salvatge de Vallcalent perquè els 
realitzessin una necròpsia per poder conèi-
xer les causes de la seva mort.

Per altra part, l’equip del SEPRONA va aga-
far mostres del residu líquid que van ser tra-
meses a l’Institut Nacional de Toxicologia i 
Ciències Forenses de Barcelona.

Els resultats obtinguts del centre de Toxi-
cologia, així com les dades de les necròp-
sies del centre de fauna de Vallcalent, van 
corroborar que la mort dels ocells va ser a 
causa de l’alta toxicitat dels residus contin-
guts a les basses. Els ocells en confondre els 
líquids tòxics per aigua van resultar morts 
amb el seu contacte en contenir una quan-
titat molt alta d’àcids sulfúrics i cloridric.

El 8 d’agost membres d’Ipcena, vàrem 
anar a fer un reconeixement de les bas-
ses de residus i vàrem trobar uns 25 ocells 
morts més, a part dels trobats pel seprona 
al març. La majoria eren espècies protegi-
des tal com es pot observa a les imatges 
de l’article.

En els últims 6 anys per part de l’empresa, 
es van fer dues basses d’uns 14.000m2 que 
contenen uns 7.000m3, segons consta en 
un informe realitzat el febrer de 2008.

En aquestes basses es van abocar,  segons 
consta a l’informe tècnic, de forma incon-
trolada l’abocament amb un alt contingut 
d’àcid sulfúric i clorhídric i metalls pesants 
com el vanadi, el cadmi i el zenc en quanti-
tats molt per sobre del que estipula la nor-
mativa.    

La trampa mortal convertida en un infern 
que mata tota la vida. Aquestes bases que 

nou document a l’ARC, informant: 1) Que 
en el termini màxim d’un mes es duran a 
terme diferents proves de neutralització 
del pH. Que en el termini màxim d’un mes 
addicional és duran a terme diferents pro-
ves d’evaporació. Que un cop assolida la 
concentració de sòlits manipulables, el con-
centrat resultant del procés de tractament 
s’analitzaria per definir les alternatives. 
L’empresa, com a estratègia, ha estat di-
latant en el temps tots els requeriments 
emesos per l’ARC amb l’objectiu de guan-
yar temps i no resoldre la problemàtica gra-
víssima que no es pot allargar més temps 
atenent la seva extrema gravetat.

L’empresa ha causat un atemptat ecolò-
gic, en restar acreditat que d’ençà que va 
començar a operar al 2012, en el moment 
que se li atorga l’autorització ambiental, ja 
construeix les citades bases de residus aquo-
sos àcids, sense estar incloses a la respectiva 
autorització ambiental, i sense que l’ARC 
tingues coneixement, en teoria...
Per sort com a conseqüència d’una denún-

Ipcena ha presentat al departament, 
d’inspecció i Control de l’Agencia de 
Residus de Catalunya,  un requeriment 
on li demanem que l’administració actuï 
amb urgència i contundència, per evitar 
danys majors a un delicte en contra del 
medi ambient. 

La gravetat dels fets de l’expedient que 
l’ARC tramita a partir d’una denúncia 
d’Ipcena contra l’empresa Anqui S.A de 
Soses al Segrià es presentada l’1 d’agost 
de 2017. L’expedient G0831–2017-1357, 
no justifica la passivitat de l’ARC. L’última 
actuació, que hem tinguem constància 
des d’Ipcena, realitzada per part de l’ARC, 
data del 22 de maig de 2018, requerint a 
l’empresa que en el termini de 15 dies apor-
tés un nou estudi d’alternatives de gestió 
del residu líquid, tal com establia la fase 2 
del pla de treball de l’empresa presentat da-
vant de l’ARC.

Si incompleix reiteradament els terminis. El 
6 de juliol de 2018 l’empresa presenta un 
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contenent els residus tòxics, per la seva sem-
blança a un aiguamoll, atrau ocells de zones 
humides i també de zones estepàries prope-
res, que moren immediatament pels efectes 
corrosius i irritants que provoquen aquests 
residus sobre els organismes vius.  

Malgrat que no es pot esperar ni un segon 
més, demanem a l’ARC, que, en aplicació 
del Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de ju-
liol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
reguladora dels residus, i de Llei 20/2009, 
del 4 de desembre, de prevenció i control 
ambiental de les activitats.

Que el jutjat d’instrucció 1 de Lleida ha 
obert un procediment de diligències pe-
nals prèvies, on Ipcena s’ha personat.

GAIG BLAU espècia protegida en situació de vulnerabilitat trobada morta dins la bassa de 
residus amb àcids per part d’Ipcena.

IMATGE del POUM de l’any 1995 amb el bosquet encerclat.
IMATGE de la proposta de POUM actual amb la construcció 
d’edificis dins del bosquet

Una plataforma veïnal del barri de la Bordeta de Lleida, està duent a terme una campanya per defensar un espai verd que amb 
l’aprovació del nou Poum de Lleida, l’ajuntament pretén aprovar un canvi urbanístic de la zona verda del carrer Palauet aprovada al 
Poum del 1995, encara vigent. En el nou planejament en procés d’aprovació la Paeria vol incloure una zona urbanitzable, amb uns 
6 edificis que acollirien vora 500 pisos. Mes enllà de la promesa de l’ajuntament d’ampliar la zona verda, el que resta clar és que 
permetre la construcció d’edificis en una zona verda desvirtua absolutament la finalitat de la zona verda, que no és cap altra que la 
de millorar la qualitat de vida de la ciutadania. Des d’Ipcena hem donat tot el nostre suport a la iniciativa del col·lectiu veïnal, pre-
sentant una al·legació a l’ajuntament.
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IMATGE amplia del territori del canalet, on es pot observar el seu mosaic de conreus i turons.

Al juny de 2018 Seo/BIrdLife de Cata-
lunya i Ipcena, vàrem tenir una tro-
bada amb la junta de la Comunitat de 
Regants del Canalet Alt Urgell ( la CRAU), 
amb la finalitat d’assolir l’acord que per-
meti plantejar una gestió ambiental en 
aquesta zona. Es tracta d’un territori si-
tuat a la comarca de  l’Urgell que ocu-
pa 4.591 ha. de les quals 4.188 ha. són  
conreades, i d’aquestes 1.940 ha. són 
regades. El total es distribueix en 2.972 
parcel·les cadastrals, pertanyents a 827 
propietaris.

La CRAU compta amb una concessió per 
a regadiu de la CHE de l’any 1963 de 
4.753m3/ha/any, augmentada al 2001 
fins a 6.500 m3/ha/any.

Posteriorment, l’any 2008 una part de la 
CRAU és inclosa a les ZEPAS de Belianes-
Preixana (ES0000479 amb 892 ha), An-
glesola-Vilagrassa (ES0000321 amb 331 
ha) i Plans de Sió (ES0000478 amb 982 
ha), amb una superfície total d’afectació 
a les ZEPAS de 2.205 ha. Sobre la superfí-
cie total de reg de 4.188 ha el percentat-
ge de les ZEPAS suposen dins de la super-
fície de reg el 52,6%.

Atenent la DIA MAH/3644/2010, apro-
vada el 8 d’octubre i publicada el 22 
d’octubre, per la qual es fa públic 
l’Acord de declaració d’impacte ambien-
tal del Projecte de regadiu i concentra-
ció parcel·laria del Segarra-Garrigues, 
considera la citada DIA que l’impacte 
del projecte de regadiu i concentració 
parcel·laria del Segarra-Garrigues tindria 
un caràcter sever sobre els hàbitats de la 
fauna estèpica.

La DIA resolta (SIC): “A proposta de la Di-
recció General de Polítiques Ambientals 
i Sostenibilitat, la Ponència Ambiental al 
formular una declaració d’impacte am-
biental desfavorable per a les actuacions 
següents entre altres.... Modernització 
dels regs històrics a la ZEPA de Belianes-
Preixana i Plans de Sió.” Sense entrar a 
l’espai de la ZEPA Anglesola-Vilagrassa.

Que tot i la resolució de  l’òrgan compe-
tent, aquesta es modificada tres dies des-
prés de que la ponència ambiental fes la 
seva aprovació per mitjà de  l’acord de go-
vern GOV/184/2010, de l’11 d’octubre, 
pel qual es declara que concorren raons 
imperioses d’interès públic de primer or-
dre per a la realització del projecte de re-
gadiu i concentració parcel·laria del canal 
Segarra-Garrigues i se n’aproven mesures 

compensatòries. 
Que el citat acord del Govern en l’apartat 
2.2 referit a les ZEPA de Belianes-Preixana 
i Plans de Sió afectades pel projecte indica 
el següent (SIC):

“2.2 Espai de Secans de Belianes-
Preixana- Plans de Sió.”

Que un nou acord del Govern, 
GOV/185/2010, de l’11 d’octubre, aprova 
definitivament el Pla especial de protecció 
del medi natural i del paisatge dels espais 
naturals protegits de la plana de Lleida. 
Aquest acord del Govern, a diferència del  
acord 184 esmentat anteriorment, de la 
DIA del Segarra Garrigues, aprova el Pla 
especial de protecció dels espais naturals 
de la plana de Lleida independent que es-
tiguin o no en el àmbit del Segarra Garri-

MEMBRES del Canalet d’Ipcena i SEO Birdlife
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pressupost propi. 

Conclusions negatives que hem de 
superar:

1- No s’han invertit els recursos del Pla 
de Gestió, que per la seva quantitat eren 
i continuen sent imprescindibles, que su-
peren els 40 milions d’euros.

2- No s’han adquirit les 3.679 ha, acció 
valorada amb un cost de  36.789.710 
milions d’euros,  previst al Pla de Gestió 
com una de les seves principals accions 
i que hagués permès una gestió directa 
i pública d’alguns dels espais i hàbitats 
més importants, on la seva titularitat pú-
blica els hagués preservat de les seves 
amenaces. 

3- No s’ha creat l’òrgan de gestió reco-
llit també al Pla de Gestió i  considerat 
pel propi pla com una eina bàsica, que 
hagués permès gestionar eficientment i 
eficaçment una superfície que depassa, 
a la resta dels espais naturals. Sens dubte 
aquesta inacció ha tingut conseqüències 
molt negatives per la gestió d’aquests 
espais, havent previst pel seu funciona-
ment 3.042.480. milions d’euros.

4- Que tot i tenir greus afeccions en els 
hàbitats mes fràgils i reduïts en la part 
més occidental, amb més de 300ha 
d’erms d’Aitona, afectant molts conreus 

gues. El que fa és aprovar un pla d’acció 
amb propostes tècniques ambientals a 
executar i inversions que el Departament 
de Territori havia d’haver invertit fins a 
l’any 2016 , i que ha incomplert en un 
90%, provocant la recessió i degradació 
dels espais naturals que amb la diagnosi 
del Pla i les seves mesures es volia millorar. 
Una actuació d’abandó de funcions, que 
suposa una irresponsabilitat que no té 
precedents, sense que cap persona hagi 
assumit cap responsabilitat.     

Potencialitats perdudes i incompli-
ments detallats.
El pla de gestió dels ENP del medi natural 
i del paisatge de la plana de Lleida, com-
prenia 262 accions i una inversió superior 
a 40 milions d’euros en sis anys en me-
sures ambientals, que s’haurien d’haver 
aplicat des del 2010. 

L’objectiu del pla era harmonitzar la con-
servació dels hàbitats i de la fauna amb 
l’activitat agrària per mitjà d’un model 
agrari rendible, l’ordenació d’altres ac-
tivitats econòmiques i infraestructures, i 
potenciar les activitats turístiques basades 
en els valors i els recursos naturals, paisat-
gístics, històrics i culturals. 

El pla preveia, també, un sistema 
d’arrendaments i compra de terrenys per 
compensar econòmicament els pagesos 
afectats i creava un òrgan de gestió amb 

de secà protegits i exclosos de rec, van ro-
turar i plantar de fruiters (espais essencials 
per a la Xurra (Pterocles orientalis) i espè-
cie en perill d’extinció), sense que ara per 
ara s’hagi exigit la restitució després d’uns 
5 anys i mostrant per part de la Generali-
tat una total inoperància.

Oportunitats que hem d’aprofitar:

1- Deixar sense regar de la CRAU una ve-
gada aprovat el seu protocol, com a mí-
nim el 50% de la seva superfície, malgrat 
posseeixen concessió de la CHE.

2- Impulsar la pràctica de l’agricultura de 
conservació que redueix la intensificació 
agrària. Especialment pel que fa al tracta-
ment de fitosanitaris, que eliminen la base 
alimentaria de moltes espècies de caràcter 
estèpic i altres; així com afavorir els gua-
rets, la seva gestió i el manteniment dels 
marges actuals i els arbrats en el marges.

3- Promoure la figura de Parc Agrari 
Ambiental, amb la finalitat i compromís 
d’assolir els objectius descrits, i constituir 
un òrgan de governança que permeti la 
participació de tots els sectors implicats, 
a més d’aplicar el model de custodia del 
territori. Considerem que cal afavorir el 
model exposat i compromès per part de la 
CRAU amb les entitatsambientals, amb la 
finalitat de generar un precedent positiu 
de gestió agroambiental que es conver-

TAULA extreta del pla de conservació dels espais naturals de la plana de Lleida, que concretament fa referència al toral de terres de correu 
que s’havien de comprar per tal d’ampliar els ecosistemes dels ocells més vulnerables. Lamentablement no s’ha portat a terme.
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CUCALÒCUM L’activitat d’Ipcena s’ha dedicat al residu zero i el porta a porta aquest hivern. 

Ipcena participa al Cucalòcum, saló de 
la infància i la joventut de Lleida, des de 
l’any 2015 amb una activitat d’educació 
ambiental que mirem que sigui d’allò més 
divertida. Cada any, aquesta activitat varia 
amb la finalitat d’engrescar a la canalla per 
tal que siguin més sensibles i responsables, 
vers el coneixement del medi ambient i les 
accions i activitats humanes que incideixen 
en la natura i la nostra qualitat de vida. 
Les dates en què es realitza el Cucalòcum 
sempre coincideixen amb els últims dies de 
desembre i principis de gener. En les últi-
mes dues activitats hem treballat dues pro-
blemàtiques claus de l’actualitat de Lleida 
i per extensió de la majoria de poblacions.

Gira gira el riu Segre a Lleida. L’any 
2017/18 vàrem treballar el riu Segre al llarg 
d’uns 120 anys aproximadament, desta-
cant els canvis més importants que ha re-
but. Es tracta d’un joc, format per 6 colum-
nes de 2 metres d’alt per 60 centímetres 
d’ample en forma de triangles equilàters, 
que amb l’impuls de la mà els podem fer 
girar en cada una de les seves tres parts 
que formen el triangle, i cada una de les 
tres cares que formen el triangle, ficades 
en la mateixa posició, formen tres imatges 
diferents del seu estat, en tres períodes. 

Primera imatge, el Segre al 1890. El riu 
Segre circulava lliurement sense presses, 
ocupant una superfície ampla i profunda 
de la llera. La població treia profit del riu, 
es pescava per menjar, hi havia indústries 
de la fusta amb els arbres que baixaven els 
raiers i la població es banyava.

Segona imatge, el Segre al 1912. Any que 
se li construeix la presa de la Mitjana al ba-

rri de Pardinyes, per captar aigua del riu i 
derivar-la al canal de Seròs. El riu rep un 
fort impacte en emportar-se molta aigua 
pel canal fins a Seròs 40 km aigües avall. 

Tercera imatge, el Segre en l’actualitat. 
El riu Segre ha continuat perdent cabal i 
qualitat de l’aigua, a més de la presa de 
la Mitjana es van construir més  preses, 
canals i captacions al llarg del riu que ha 
produït una baixada del nivell d’aigua de 
forma alarmant fins a deixar-lo amb menys 
aigua de la que necessita per mantenir la 
vida al riu.

La fauna canvia a mesura que les condi-
cions del riu s’alteren, essent un aspecte 
que mostra clarament la seva degradació.  
 

El residu zero. Aquest any 
2018/19 el tema tractat ha 
estat el dels residus, la seva 
producció, gestió i els impactes 
que afecten el medi ambient 
i la salut de la societat. Cada 
persona produïm de mitjana 
1.500 grams de residus per dia 
que molts els podríem evitar 
comprant productes sense en-
vasos. L’activitat s’ha treballat 
de forma divertida i alhora di-
dàctica tractant la problemàti-
ca dels residus. L’espai ha estat 
decorat com si fos una plaça 
d’un poble o ciutat, amb un 
decorat amb habitatges, i amb 
el sistema de recollida del porta 
a porta.

L’activitat s’organitza inicial-
ment amb uns plafons infor-

matius, passant posteriorment a un joc 
de parelles de residus sobre productes 
que comprem diferenciant entre els que 
al final del seu consum produeixen molts 
residus, com els envasos no retornables, 
vers als quals si ho són. A l’última fase de 
l’activitat, els participants omplen uns cu-
bells amb un sol tipus de residus, envasos, 
paper o orgànica. I seguidament els joves 
munten en uns carri-cotxes; unes bicicletes 
amb una zona de càrrega davantera que 
representen els camions de recollida. Una 
vegada recullen les escombraries les porten 
al centre de reciclatge.

És una activitat anual on el voluntariat juga 
un paper clau, en ser les persones que fan 
possible que l’activitat es realitzi participant 

CUCALÒCUM Activitat d’educació ambiental sobre el riu Segre al cucalòcum del 2017/18.
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Membres de l’Ajuntament de Sort i les 
associacions Ipcena i Rius amb Vida vam 
arribar a un acord i compromís per tre-
ballar conjuntament per preservar la No-
guera Pallaresa i el seu ric ecosistema, 
acordant la creació d’una Comissió Am-
biental on participaran l’ajuntament i les 
associacions, oberta als departaments de 
la Generalitat implicats. Per impulsar la re-
dacció d’un Pla de Gestió del riu.

A les obre els riu Noguerra Pallaresa s’han 
reduït l’aportació de sòlids al riu ja que va 
suposar una acció de greu impacte a als 
fresadors de la truita. En un tram de riu 
declarat reserva biològica de truites, tam-

bé s’han fet tasques de retirada de trui-
tes. La paralització de les obres per manca 
d’autoritzacions i la realització de tasques 
degradadores feia perillar la celebració 
del Mundial de Piragüisme, que per sort, 
finalment es van resoldre amb la partici-
pació de totes les parts i aplicant algunes 
mesures correctores.  
L’alcalde de Sort va valorar el paper de 
les associacions conservacionistes. En cap 
moment hem estat en contra de que es 
faci el Mundial, simplement em volgut 
aplicar els criteris de gestió d’un riu tan 
fràgil ambientalment i tant important 
també per l’economia de la zona.

El riu, element de 
desenvolupament.
D’altra banda, els 
Agents Rurals ja ha-
vien retirat unes 160 
truites en un tram 
petit de riu, i calcula-
ven que s’acabarien 
extraient entre 300 
i 400 exemplars. Jo-
sep Grau, de Rius 
amb vida, va valo-
rar el compromís 
de l’Ajuntament de 
Sort per “restituir els 
danys causats” i de-
mana a les adminis-
tracions que creïn un 
protocol que “escla-
reixi tots els passos 
a seguir” en situa-
cions d’aquest tipus. 
“La manca d’aquest 
protocol crec que ha 
generat males inter-

pretacions que s’han d’evitar, això ens ha 
de servir com una experiència a millorar”, 
va clarificar Grau.”

“Des d’Ipcena hem manifestat que la Co-
missió per a nosaltres és vital, perquè en 
aquest país falta diàleg, i quan realment 
ens posem a dialogar i a dirimir totes les 
parts, és quan poden sortir unes alterna-
tives que siguin conseqüència d’aquest 
diàleg”, va puntualitzar el portaveu 
d’Ipcena, que considera que “es tracta 
de desitjar que el campionat sigui un èxit 
i que també ho sigui la recuperació del 
riu”.

Ipcena  i rius amb vida, arriben amb un 
acord amb l’ajuntament de Sort per 

millorar la preservació del riu Noguer Pallaressa.

MEMBRES de l’Ajuntament de Sort, departament d’agricultura, Ipcena i Rius amb Vida celebrant l’acord que per-
met salvaguardar el riu i realitzar les proves del campionat del món de piragüisme d’aigües braves.
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