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TOT PER FER. Si estimem el nostre
territori, l’hem de defensar.
Les 12 comarques de Lleida i la Val
d’Aran, conformen un territori de
12.173 km², més d’un terç de tot el
nostre país, Catalunya, tenim una
immensa diversitat de paisatges
excepte la zona marítima. Un territori que és un autèntic paradís,
on només hi vivim unes 450.000
persones, el percentatge més baix
de tota Catalunya i que representa
tant sols un 5% aproximadament.
Malauradament aquest territori esta
molt maltractat, de poc serveixen multitud de normes de planificació i gestió
si al final no s’apliquen o s’adulteren,
Plans Territorials, PEIN, Xarxa Natura o
ZEPA, malgrat totes aquestes mesures
el descontrol ha abocat el nostre territori a una mena de “Far West”, on el
que prima és la llei del més poderós.
En aquesta situació a casa nostra, tot
és possible depenent qui ho fa i així
ens va de malament en la gestió ordenada del nostre territori.
Si comencem per fer una ullada a la Plana . Aquí el sistema de
l’agroindústria intensiva s’ha imposat de forma galopant, per ficar un
exemple clar, només cal veure com
han proliferant com a bolets les macro granges de porcs. Tenim mes de
2.800 explotacions ramaderes de
porcí i 9,6 milions de caps de bestiar.
Això representa el 55% de les tones
de carn de porc que es produeixen a
Catalunya i cal tenir en compte que
es el total de les dues engreixades
que fan per any les explotacions. No
en va 125 municipis de les comarques
lleidatanes, mes d’un 80% situades a
la Plana estan considerats vulnerables
per nitrats dels quals 85 municipis
sobrepassen els 50mlg/l de nitrats en
les seves aigües subterrànies, quantitat màxima permesa per considerar
potable l’aigua. Aquesta massificació
produeix multitud d’impactes que al
final el govern acaba subvencionant.
És un exemple extensible als conreus
de cereals a les zones més eixutes i de
fruiters a les zones de regadiu, on l’ús
de fungicides s’ha anat incrementant,
malgrat ens diguin el contrari, en el
cereal de secà fa tan sols uns 7 anys
quasi no s’utilitzaven les noves varie-

tats i la pressió de la indústria agroquímica l’han potenciat al igual que
l’ús del glifosat.
Els rius com el Segre que, malgrat és
el més cabalós i llarg de Catalunya,
passa per Lleida a pocs quilòmetres
de la seva desembocadura, pràcticament sense aigua i contaminat,
convertit en una claveguera, també
per la sobreexplotació sense límits i
l’especulació incomprensible d’un recurs que és públic.
La zona de muntanya, tampoc esta
absenta de mala gestió. El sector turístic en l’època de bonança va destruir
valls senceres per l’economia del totxo, que alhora va propiciar la caiguda
del sector primari, eix de la seva encomia i la seva identitat, que durant
mil lennis havia permès la conservació
ambiental del seu territori en línies generals. Els complexos d’esquí afavorits
des de tots els governs i les expansions
i urbanitzacions associades, han portat a sostenir aquest territori més de
la meitat de les pistes d’esquí del país:
en total 6 ,de les quals 4 han passat a
ser propietat de la Generalitat , a través de Ferrocarrils (FGC), després de
fer fallida amb la crisi de l’apartament,
per l’impagament sistemàtic del crèdit
concedit per l’Institut Català de Finances (ICF) assumint un deute global a
ICF de més de 40 M€ entre deute pendent i millores a fer. A tot plegat cal
sumar les pèrdues per temporada que
al 2016 va arribar als 10M€. Caldria
invertir aquests diners en projectes
d’emprenedoria social viable.
A més en aquesta situació d’un cert
descontrol, ha estat aprofitada per
empresaris sense escrúpols i amb contactes directes amb l’estament polític
governant per desenvolupar tot tipus
de projectes que venen a agreujar la
situació de per si dramàtica. Són uns
exemples el projecte impulsat per
l’indústria Nufri, d’una planta industrial de biomassa a Palau d’Anglesola,
però a tocar del municipi del Poal, el
mateix cas l’indústria de tractament
d’Oleàcies a les Borges Blanques, el
d’una planta de biomassa i incineradora de residus a Juneda, la macro planta
de compostatge de residus industrials
•

de Torregrossa a tocar de Miralcamp,
la planta de residus al Pla de Conill i el
que són les plantes industrials deshidratadores com la d’Ivars. Tot plegat
ens deixa un panorama que, si alguna conclusió hem podem treure, és
que no tan sols no tenim cap model
per aquest territori, on l’exigència sigui l’excel lència i la qualitat, sinó que
l’empenta , quan s’ha fet, ha estat en
sentit invers.
Per sort, la societat organitzada per
diferents plataformes ha ressorgit fent
front de forma valenta per reclamar el
dret a salvaguardar el medi ambient i
la salut de la societat actual i de les
futures generacions, trobant massa
vegades als nostres representants polítics i institucions a fora de joc. Està clar
que el problema pot ser insuperable
si en l’escala de valors com a territori
fiquem l’interès econòmic i l’egoista
per sobre dels drets de la societat simplement a viure dignament. És com
començar la casa pel teulat. Cal que
col lectivament fem una reflexió, exercint el nostre dret democràtic de decidir totes i tots quin territori i futur
volem, abans no sigui massa tard.
En aquesta gran tasca de defensa del
territori hem de comptar amb l’ajut
col laboratiu de totes les entitats ecologistes i plataformes de Catalunya,
amb tota la gent associada, amb el
voluntariat i amb les persones sensibles als problemes mediambientals
per a generar una massa critica de
població conscient de la seva força
davant polítics i institucions. i donar a
conèixer als lectors, oients ,telespectadors i usuaris de les xarxes socials
d’internet de tota Catalunya les lluites
que els moviments ecologistes estem
portant a terme en el dia a dia de la
defensa de la qualitat de vida del lloc
on vivim.
“Tota aquesta activitat d’Ipcena davant els reptes que suposen les agressions al medi ambient no hauria estat
possible sense el suport de totes les
persones associades que estan col.
laborant tant econòmicament com en
els actes que s’organitzen. Us animem
a continuar així, tot donant-vos les
gràcies pel vostre compromís. “
•

•

•
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CONCENTRACIÓ de la caminada de protesta el 2 d’abril, davant de les instal•lacions de Tracjusa a Juneda.
Si la prioritat és anteposar els diners i
l’especulació als drets de les persones,
llavors s’acaba perdent tot, els diners
i també les persones.
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Era la tardor del 2015 quan dos grangers,
de l’Associació de Ramaders de Ponent
GAP que gestiona bona part dels purins
de les granges de les Garrigues, ens varen
comunicar que en una de les assemblees
de la GAP, els varen dir que ja tenien la
solució per tractar els purins, que seria
barata fins al punt d’oferir el servei gratuït de la gestió de purins als associats. La
sorpresa va ser quan la solució plantejada va ser l’ús d’unes 45.000 tn de residus
domèstics per introduir-los en una incineradora i de la calor produïda deshidratar
els purins com havien fet anteriorment
amb el gas natural, fins que l’estat espanyol va treure les primes elèctriques de les
plantes de purins i van haver de tancar per
ser inviables.
Va ser llavors davant d’aquesta informació
que semblava del tot surrealista i impensable, que des d’Ipcena ens vàrem ficar
a treballar amb entitats i persones de les
Garrigues i el Pla d’Urgell, per organitzar
l’oposició al projecte. Vàrem sol•licitar una
trobada amb els impulsors del projecte: el
Teòfil Camí (Filo) de Juneda impulsor especulatiu del projecte i l’Eduard Cau de Puiggròs home de palla ficat com a president
del GAP. La trobada la van voler realitzar
per separat amb la Banqueta i Ipcena i van
defensar el seu projecte d’incinerar residus, rebutjant totes les propostes de qualsevol altre sistema alternatiu, un projecte
experimental que en aquest àmbit no s’ha
realitzat enlloc i que implica un perill total
a la salut de les persones i el medi ambient
a més d’una clara desincentivació al reciclatge. Van acabar dient que enfrontàvem

models diferents, només en això vàrem
estar d’acord.
Com funciona aquest tipus
d’incineradora.
Consta d’un reactor per on introdueixen
els RSU (Residus Sòlids Urbans), pretrac-

rien per deshidratar els purins amb la diferència que el gas natural el compraven
i els residus utilitzats els hi pagarien. Al
final el procés es completa amb la sortida dels gasos de combustió acompanyats
dels compostos tòxics comuns en aquest
tipus d’instal•lacions entre els quals es tro-

ESQUEMA de funcionament del sistema d’incineració per gasificació.

tats, esmicolats a fraccions de pocs centímetres i deshidratats per afavorir la combustió, anomenats CDRs combustibles
derivats dels residus. Els residus entren al
reactor que es troba a uns 850 graus amb
presència de poc oxigen, provocant una
reacció de descomposició física dels residus i la seva transformació a estat gasós,
convertint-los en l’anomenat “syngas” o
gas pobre, en tenir aproximadament un
poder energètic només d’un 20% respecte al gas natural. Aquest gas pobre és
conduït a una cambra de combustió que
amb la producció de vapor es pot produir energia elèctrica o calorífica, essent
aquesta energia tèrmica la que aprofita-

ben dioxines i furans, essent considerats
potencialment cancerígens.
La plataforma comença a caminar.
17 Era el 17 d’agost de 2016. Després
de mesos de treball, unes 20 persones de
diferents entitats i a altres a títol personal
de diferents poblacions de les Garrigues
el Pla d’Urgell, l’Urgell i altres comarques,
en una trobada a l’Ateneu Garriguenc,
decideixen prendre l’acord de constituir la
Plataforma i el material de difusió, logo,
cartell i manifest que s’aprovaria, al primer acte del moviment previst pel dimecres 31 d’agost a l’Ateneu Popular del Pla
d’Urgell. El projecte contra la incineradora
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va ser presentat també a la primera Fira
de les Merdes realitzada al poble de la Figuerosa a la comarca de l’Urgell realitzada
el 17 de setembre, una fira de trobades
d’entitats i plataformes, on es van realitzar tot tipus d’activitats crítiques amb el
sistema industrial i massificat que suposa
la tendència de la ramaderia i agricultura
intensiva.

31 El 31 d’agost es va realitzar l’acte a
l’Ateneu Popular del Pla d’Urgell, a Mollerussa , aconseguint superar l’aforament
del local amb unes 120 persones, que van
superar les expectatives de la Plataforma.
A la taula van participar membres de les
diferents plataformes que fins al moment
havien lluitat contra projectes de combustió i incineració en les nostres terres com,
el Grup de Defensa del Medi Natural de la
Segarra que varen aturar una incineradora
de residus a la Segarra, les Plataformes de
Defensa del Territori de les Garrigues i el
Pla d’Urgell que en el mateix moment va-

tiva, malgrat no és la més recomanable en
ser un combustible fòssil, però millor que
la incineració.

23 El 23 setembre es realitza el primer
acte a les poblacions de les Garrigues, començant per la seva capital Borges Blanques, que també va superar les expectatives fetes per la plataforma, en assistir
unes 140 persones, vingudes de moltes
poblacions de la comarca i altres. Amb
l’ànim de reforçar al màxim els ponents
vàrem comptar amb la presència del met-

ACTE a Borges el 23 de setembre de presentació de la campanya.
ge Joan Miquel Camacho de Cervera, coneixedor del tema d’incineració, el Josep
Lluís Moner, de l’entitat CEPA i expert en
residus, el Joan Vàzquez d’IPCENA i com a
moderador el Rossend Reñé.

ACTE de la campanya a l’Ateneu Popular
del Pla d’Urgell a Mollerussa
ren oposar-se a dues plantes de biomassa
industrial, a Palau d’Anglesola i a Juneda,
i finalment d’Ipcena pel seu suport en les
diferents lluites. No van faltar la presència
d’un grup minoritari dels impulsors de la
incineradora a Juneda, Filo, Cau i el suport
de l’Unió de Pagesos amb el seu representant del sector porcí Rossend Santiveri.
La participació més gran del públic, format per gent de les dues comarques, van
ser per rebutjar la incineradora de residus.

21 El 21 setembre es realitza l’obertura
de la planta de purins de Miralcamp, amb
gas natural, el mateix combustible utilitzat
anteriorment per part de l’empresa Audax
de Badalona. Aquesta empresa preveu
gestionar-la amb el pagament de les taxes dels ramaders, amb el biogàs produït,
amb la transformació dels residus finals
en la planta de compostatge adquirida
a l’empresa Arpla de Torregrossa i també
amb les primes si tornen a aplicar-se per
sentència del TS. Una mostra més alterna-

27 El 27 de setembre, l’Ajuntament de la
Granadella va aprovar una moció contra
la incineradora de Juneda. La moció afirmava que “no ens convenç ni ens agrada
el projecte tal com l’han presentat, contradiu el model de país , de comarca i de
poble basat en el tractament dels residus i
les dejeccions en origen i evitar, sobretot,
exportar-los des dels territoris més poblats… “ En conseqüència, l’ajuntament
ha demanat als promotors del projecte
que “n’aturin immediatament la tramitació, perquè a hores d’ara no ofereix
prou garanties i suscita amenaces que
neguitegen”. Alhora que ha exigit al
Consell Comarcal d’impulsar “campanyes
d’informació i el canvi d’un model, com
el porta a porta que permeti assolir els
objectius de recollida selectiva de la Unió
Europea i la Generalitat pel 2020”.
28 El 28 de setembre, data en què es fa
públic que el 90% de personal sanitari de
les Garrigues mostrava el seu rebuig a la
construcció d’una planta incineradora de
residus urbans a Juneda, mitjançant la signatura d’un manifest realitzat pel sector.
Una trentena de professionals del CAP de
les Borges va signar el manifest en consi-

derar que cal fixar criteris de prevenció per
preservar la salut de les persones i el medi.

29 El 29 setembre l’associació La Banqueta de Juneda, va realitzar la seva assemblea mitjançant la qual va rebutjar el
sistema d’incinerar residus per tractar els
purins, pels riscos ambientals i sanitaris
que comporta.
El 29 de setembre, els promotors re29
tiren el projecte de la planta incineradora a Juneda de l’Ogau a requeriment de
l’administració per incomplir els criteris
tècnics. Els impulsors li treuen importància i manifesten que la setmana pròxima
es tornarà a presentar.

29 El 29 setembre Mollerussa i les Borges
, aproven en els seus plens mocions contràries a la incineradora de residus a Juneda. L’Ajuntament de les Borges va aprovar
per unanimitat la moció presentada per la
CUP contrària a la incineració de residus
a Juneda. Igualment a l’Ajuntament de
Mollerussa va ser també aprovada una
moció d’ERC contra l’esmentat projecte.
6 El 6 octubre es dóna a conèixer públicament el comunicat de l’ANC de les
Garrigues, contrari al projecte de construir una incineradora de residus a les
Garrigues per tractar els purins a Juneda. Mesos més tard també es van afegir
mitjançant un manifest els membres de
l’ANC del Pla d’Urgell.
6 També el 6 d’octubre els mitjans de
comunicació donen a conèixer els resultats d’un estudi científic, que considera
que la Plana de Lleida, és el territori més
afectat pel canvi climàtic de Catalunya.
Conclou que la Plana de Lleida (Segrià,
Garrigues i Baix Urgell) i el litoral de Tarragona (al sud del Baix Ebre i al Baix Camp)
són els municipis més vulnerables al risc
d’increment de les necessitats de reg per
l’augment de la temperatura.

LA PLANA de Lleida i Tarragona, les més
vulnerables al canvi climàtic
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Moció a Juneda aprovada el 6
d’octubre, presentada inicialment
per part de JXJ.

14 El divendres 14 d’octubre acte informatiu de la plataforma a Castelldans,
amb unes 40 persones. Un dels tècnics
col•laboradors de la plataforma i veí de
Castelldans ,el David Caselles, va ser
l’encarregat de donar a conèixer al públic els riscos que comporta la construcció d’una incineradora, i més tenint en
compte l’efecte contrari que han de suportar de la indústria coneguda com la
dels sulfurs, la General d’Olis, situada a
pocs quilòmetres de Castelldans.
21 El divendres 21 octubre es va realitzar l’acte informatiu a Torregrossa, que a
més de tractar el projecte de la incineradora, que la gent present a la sala va rebutjar, també es va tractar el projecte de
la planta de compostatge de residus orgànics de tot tipus: industrials i de proximitat, que tantes queixes ha generat pels
afectats més pròxims, i que recentment
ha adquirit la mateixa empresa que s’ha
quedat la planta de purins de Miralcamp,
l’empresa Audax.
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28 El dia 28 d’octubre acte a Miralcamp, per informar a la població sobre
el projecte de la incineradora . Com va
passar a Torregrossa i a causa de la proximitat, un tema que va sortir i amb força
va ser el referit a la planta de compostatge de residus orgànics de tota mena que,
malgrat s’havia fet per tractar purins des
del seu inici, els purins han estat absents i
canviats per altres residus més ben pagats
al mercat.

dins el radi d’afecció. La població va rebutjar de forma majoritària el projecte
manifestant el seu interès pels projectes
de reciclatge com el porta a porta.

4 El 4 de novembre la plataforma
decideix fer loteria de Nadal, amb unes
butlletes impreses a doble cara per donar
informació a la cara inversa. Els beneficis
de la loteria, guanyats pel marge de venda, han servit per fer front als costos de
la Plataforma.
7 El 7 de novembre, el director de
l’Agència de Residus Josep Maria Tost,
diu als mitjans que Tracjusa no ha de resoldre un problema de residus sinó de purins , alhora que va acusar la Plataforma
Aturem la Incineradora a Juneda de fer ‘’
filibusterisme, demagògia barata, i intoxicar’’, demostrant una vegada més el seu
suport al projecte i la manca d’interès en
apostar pels processos de prevenció i reciclatge, per tal d’augmentar la recollida
selectiva en una de les comarques situada
a la cua en reciclatge a Catalunya.
8 El dia 8 de novembre, va ser la data
en la qual uns 10 membres de la Plataforma i entitats vàrem tenir una trobada
amb diputats i diputades dels diferents
partits polítics de tot l’arc parlamentari
al Parlament de Catalunya per presentar,
mitjançant un dossier i diferents intervencions, el risc que suposaria realitzar
una incineradora de residus per tractar
residus, tant per la salut de la societat
com pel medi ambient. Vàrem donar a
conèixer la problemàtica que pot generar la construcció d’una incineradora de

residus municipals, lligada a la reobertura
de la planta de purins Tracjusa de Juneda.
La majoria dels partits es van mostrar receptius a les propostes de la Plataforma
i varen manifestar un ampli consens polític perquè Tracjusa tracti sols purins. Els
grups al Parlament treballaran per donar
suport a la reobertura de plantes, però
excloent la incineració de residus urbans
o industrials.
El dia 11 de novembre es celebra
11
l’acte a Arbeca, una de les principals poblacions de les Garrigues que també acull
un cens importants de granges de porcí.
La immensa majoria de les persones presents van rebutjar el projecte. Entre les
persones presents es trobava la diputada
del PDEcat i secretaria 4a de la mesa del
Parlament, Ramona Barrufet , que sempre
s’ha manifestat en privat i en públic contraria al projecte . També hi eren presents
el Xavi Eritja diputat a Madrid per ERC i
el senador per ERC Miquel Angel Estradé.

11 El dia 11 novembre la Directora General de Qualitat Ambiental, Mercè Rius,
menteix al mitjans en considerar innocu el
projecte de Tracjusa. Diu falsament ,amb
l’interès de generar confusió social i alhora posicionar-se a favor del Projecte, que
la combustió que plantegen no és incineració sinó “gasificació”. Aquesta opinió
és perniciosa, efectivament la gasificació
és una forma d’incineració. Per demostrar-ho només cal citar el que estableix la
directiva europea 2010/75/UE a l’article 3:
“instal•lació d’incineració de residus: qualsevol unitat tècnica o equip, fix o mòbil,
dedicat al tractament de residus... “

29 El 29 octubre els promotors asseguren que ,en poc temps, tornaran a presentar el projecte després de retirar residus farmacèutics perillosos, inclosos al
projecte tot i ser un projecte que només
hauria d’incloure els residus no perillosos.
La raó per la qual els promotors varen incloure aquest tipus de residus sens dubte
és per la seva poca professionalitat tècnica i pels quantiosos guanys que suposa
tractar-los.
Una nova moció aprovada el 3 de
novembre, a la població garriguenca de Tarrés contraria al
projecte d’incineradora.

4 El divendres 4 de novembre es va
realitzar l’acte informatiu a Bellpuig, per
proximitat a Vilanova de Bellpuig, i estar

TROBADA de la Plataforma amb els partits al Parlament el 8 de novembre.
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16 El 16 novembre IPCENA va tenir una
trobada amb el Síndic de Greuges, per
presentar-li una queixa contra el projecte
de construir una incineradora per tractar
residus a la planta de purins de Tracjusa.
Ipcena durant la trobada va traslladar al
Síndic de Greuges, Rafael Ribó, la seva
preocupació pel projecte per tractar residus a les instal•lacions de l’antiga Tracjusa,
a Juneda (Garrigues), davant els possibles
efectes nocius que podria suposar per a
la salut dels veïns de l’entorn. Ipcena ha
lamentat que responsables del Departament de Territori i Sostenibilitat estiguin
negant públicament “que es tracti d’una
incineradora quan la normativa indica que
gasificar residus és incinerar”.

TROBADA a Borges de les plataformes
contra la incineració l’1 d’abril.

18 Acte a Vinaixa el divendres 18 de
novembre, Durant l’acte es va demanar a
mà alçada l’opinió del públic assistent. El
resultat va ser el massiu rebuig de la gent,
que contrasta amb el suport únicament
d’un dels promotors, dos membres de la
seva família i una técnica ( amb doble mà
alçada ...). Quant la majoria de la societat
està en contra, acatar-lo és democràtic,
voler imposar-lo es un acte d’intolerància.

preocupar pel possible efecte que la incineradora pogués tenir sobre el sector de
l’oli atenent que els greixos actuen com a
fixadors de les dioxines i furans.

ACTE el 4 de desembre a la Floresta.
a l’acte que la Plataforma va realitzar,
mostrant-se la majoria de la població
contraris al projecte de construir la incineradora. En acabar l’acte es fa fer un
pica-pica de productes saludables.
Dijous 8 de desembre, diversos
8
membres de la plataforma, varen muntar
una taula informativa i de recollida de signatures a la Fira Oleo - Tèxtil de l’Espluga
Calba. La consellera d’agricultura Meritxell Serret va assistir a la fira. Malgrat
que el Joel, membre actiu de la Plataforma, va insistir a la consellera que signés
el manifest ,ho va rebutjar al•legant que
no era d’aquesta zona.
El 9 de desembre es va realitzar
9
l’acte a Juneda, un acte més de la Plataforma Aturem la Incineradora a Juneda,.
La presentació va anar a càrrec de Pere
Olivart, president de l’Associació de la
Banqueta de Juneda, que va manifestar
el rebuig al projecte de crema de residus

25 El divendres 25 de novembre els mem-

bres de la Plataforma es van desplaçar a
la població del Poal, al Pla d’Urgell, per
exposar el projecte de construcció de la
incineradora a Juneda. El rebuig del públic assistent va ser majoritari, excepte la
gerent de Tracjusa que va assistir pràcticament a tots els actes .

16 El 2 de desembre es va realitzar un
acte informatiu a l’Albagés per part de la
Plataforma. La població assistent després
de les presentacions i els vídeos referits a
les alternatives presentades, va rebutjar
també el projecte de construcció d’una
incineradora de residus a Juneda.
4 El diumenge 4 de desembre la plataforma es va desplaçar fins a la Floresta,
que va acollir l’acte amb una gran participació. Unes 35 persones varen assistir

23 El 23 de desembre, poc abans del final d’any, es va realitzar l’acte informatiu
a Mollerussa, la capital del Pla d’Urgell. El
públic assistent va estar molt participatiu,
amb preguntes i suggeriments, i va ser la
data que es van començar a gravar imatges per part del Jaume Salvia, per fer el
muntatge d’un vídeo de la Plataforma.

ACTE a Juneda el 9 de desembre

de Tracjusa. La sala es va omplir amb
prop d’unes 80 persones que de forma
majoritària es van manifestar contraris a
la incineradora. Un cop finalitzat l’acte,
molts assistents van mostrar-se interessats també a signar en contra de la incineració de residus.

16 El divendres 16 de desembre la Plataforma va fer l’acte a Cervià de les Garrigues. La gent es va implicar i es van

ACTE realitzat a Arbeca l’11 de novembre.

5 El 5 de gener com si és tractes d’un regal enverinat anticipat dels Reis d’Orient,
el Josep Maria Tost en representació de la
Generalitat i en Marc Rossell, Director General de Medi Ambient i Sostenibilitat del
Govern d’Andorra, van signar el conveni
per poder portar 10.000 tn anuals de residus de la Cerdanya i l’Alt Urgell a incinerar
a Andorra. Des d’Ipcena vàrem fer arribar
un comunicat d’oposició a l’acord entre
Andorra i la Generalitat en considerar
que la irracionalitat s’imposa a la Generalitat a l’hora de gestionar els residus, on la
incineració l’han convertit en la prioritat.
20 El divendres 20 de gener, membres de
la Plataforma vam tenir una trobada amb
la Secretària de Medi Ambient ,Marta Sobirà, i la directora general de qualitat Ambiental, Mercè Rius. Els punts de discussió
i debat van estar l’autorització ambiental
atorgada pel Departament de Territori a
Tracjusa. En aquest tema és varen comprometre a revisar tots els incompliments
denunciats al recurs davant del Conseller. Respecte al projecte d’incineració de
residus, varen dir que la presentació del
projecte no vol dir que el projecte s’hagi
d’aprovar, perquè hi han de passar un extens procediment.
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19 19 de gener, els promotors de Tracjusa tornen a iniciar el procés de reobertura
de la planta de tractament de purins, amb
el nou projecte d’incorporació de la incineradora, segons van publicar els mitjans
de comunicació.
20 Del 20 al 22 de gener Fira de l’Oli
a les Borges. Els membres de la Plataforma vàrem muntar una taula informativa i
de recollida de signatures, que tot i estar
demanada seguint el procediment legal,
els responsables de l’Ajuntament van fer
arribar els agents de la guàrdia urbana,
per anunciar que s’autoritzava muntar-la
al parc del Terral fora del recinte de la Fira.
Segons l’alcalde i el regidor de fires, fèiem
mal aspecte en triar el color negre. Els de
la plataforma ens hi vàrem oposar per ser
una decisió arbitrària.
21 El 21 de gener a la tarda vàrem organitzar una xerrada a la sala de la biblioteca
de les Borges , sobre com pot afectar la incineradora de Juneda, a la qualitat i imatge de l’oli de les Garrigues. En la clausura
de la fira membres de la Plataforma varen
lliurar el nostre manifest , al Conseller Josep Huguet.
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3 El divendres 3 de febrer, davant del
Consell Comarcal de les Garrigues, la Plataforma va congregar unes 120 persones,
per fer un acte de protesta davant de la
visita del Conseller de Territori, Josep Rull,
per manifestar el rebuig de la població garriguenca a la incineradora que es promou
a Juneda, a la que el Departament de Territori ha mostrat des del principi el seu suport incondicional. Durant l’acte diversos
membres de la Plataforma es van reunir

amb el Conseller, i ell mateix va manifestar que per aquest projecte calia cercar el
consens, compromís impossible d’assolir.

27 El 27 de febrer els promotors de la
incineradora, van organitzar un acte al
poliesportiu de Juneda, per presentar un
informe encarregat a l’ ecòleg Ramon
Folch, informe que per cert varen pagarli 20.000 € amb la finalitat que digués
el que volien. Entre altres inconcrecions i
falsedats va dir que la incineradora reduiria la contaminació respecte a l’anterior
planta que funcionava amb gas natural
un 80%, que era un projecte d’economia
circular i que no afectaria a la salut de les
persones...

auguració contra la incineració, la Plataforma va tenir un espai per la recollida de
signatures i punt d’informació, a més de
la realització d’una xerrada.

28 A la sessió ordinària del 28 de febrer
del 2017 de la Comissió d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació es varen
fer les votacions a la proposta de resolució
sobre la reobertura de les plantes de tractament de purins sense utilitzar residus urbans ni incineració. De forma sorprenent,
el PDeCAT vota a favor de la incineradora, amb PP i C’s, malgrat que CSQEP i la
CUP havien acceptat totes les esmenes de
JXS, poques hores abans de la comissió,
el PDeCAT va trencar l’acord amb ERC, i
va exigir de votar de manera separada,
sumant-se al PP i C’s, 8 vots en contra de
la incineradora, 2 abstencions i 11 vots a
favor de la incineradora. Lamentable la
convergència de sempre.

1 Els dies 1 i 2 d’abril es va organitzar
a les Borges un cap de setmana d’actes
contra la incineració amb el títol “LA INCINERACIÓ és EL PROBLEMA NO LA SOLUCIÓ!” Durant aquest cap de setmana
es van realitzar diferents tipus d’actes a
la localitat: obrien els actes el dissabte al
matí, amb una trobada de plataformes i
entitats en contra de la incineració de residus, coorganitzada, amb la Coordinadora
Catalana contra la incineració de residus.
A la tarda es va realitzar una xocolatada
per la mainada animada pel pallaso Biel.
Posteriorment es va realitzar una taula
rodona sobre alternatives a la incineració:
en l’àmbit ciutadà amb el porta a porta i
en el sector dels purins amb la separació

FIRA NATURA contra l’incineració.

3 Del 3 al 5 de març, realització de
la XIX edició de Fira Natura, on el lema
d’aquest any va ser “La incineració és el
problema, la solució, economia circular”,
a part de realitzar un acte còmic en la in-

F.PALACIOS del CSIC a Borges l’1 d’abril.

PROTESTA de la plataforma, davant del Consell Comarcal de les Garrigues, en la visita que
va fer el Conseller de territori el 3 de febrer.

CAMINADA arribant a Tracjusa el 2 d’abril.
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MEMBRES de l’Assemblea Pagesa, que promouen una agricultura i ramaderia ecològica, van tallar el 19 de maig la carretera N-230, per retenir
la tractorada organitzada pels promotors de la incineradora de Tracjusa.
de sòlids i líquids i el compostatge posterior i també la possibilitat de fer biogàs, i
a nivell global amb la presentació del projecte residu zero. A la nit el científic del
CESIC Fernando Palacios ens va il•lustrar
amb una conferència sobre els efectes reals de la incineració al medi ambient i la
salut de les persones, omplint la sala de
la Biblioteca. Al dia següent, el diumenge, una caminada va congregar mes de
150 persones, que des de les Borges varen
anar fins a la planta de Tracjusa, per manifestar el rebuig a la incineradora com a
model de gestió dels purins.

17 El 17 de maig, el Síndic en una resolución va considerar Tracjusa potencialment
nociva per a la salut. El Síndic, Rafael Ribó,
recomana que “no s’autoritzi cap planta
de tractament de purins que utilitzi la
combustió tèrmica de residus fins que no
quedi clarament acreditat que no és nociva per a la salut de les persones i el medi”,
segons va fer públic ahir Ipcena. El Síndic
s’hi ha pronunciat a petició de l’entitat
sobre Tracjusa, i en la mateixa línia que
la proposta de resolució del Parlament. El
Síndic creu que la combustió de residus
urbans “no és la millor opció perquè pot
afectar la salut per la generació de contaminants atmosfèrics” i perquè “desincentiva el reciclatge”
19 El 19 de maig, els favorables de la incineradora a Juneda, aglutinats entorn del
GAP associació de ramaders amb seu a
Juneda, havien organitzat una tractorada

carretera N-230 a mig camí cap a Lleida
aturant la tractorada momentàniament
, mentre la Plataforma Aturem la Incineradora a Juneda, es concentrava a la
plaça Ricard Vinyes per protestar contra
el projecte de la incineradora al davant
dels defensors del projecte, aconseguint
l’efecte contrari al que esperaven els organitzadors.
CONSELLER de Territori, Filo i Cau, el trio
de la incineradora

5 El 5 de juny, dia internacional del
Medi Ambient, Ipcena i la plataforma
vàrem organitzar un acte de protesta a
Lleida, inclosa una trobada amb el Departament de Territori, per demanar el rebuig
al projecte de la incineradora, donant a
conèixer una resolució de la CE on exigeix
a l’estat espanyol el compliment de la normativa europea de residus, donant prioritat a la reducció i reciclatge dels residus,
en enfront dels abocadors i incineradores,
que demana que no s’impulsin.

PROTESTA de la plataforma a la plaça
Ricard Vinyes el 19 de maig.
fins a Lleida, amb parada inicial a la plaça
Ricard Vinyes de Lleida per repartir entrepans amb productes de porcí, per acabar
fent una protesta al davant del DARP. Però
aquest programa se’ls va estroncar, ja que
per un costat pagesos que realitzen agricultura ecològica, per confrontar amb el
model d’agricultura industrial, van tallar la

PROTESTA el 5 de juny, dia del medi
ambient, al Departament de Territori.
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XERRADA de Xevi Verdaguer sobre la salut emocional, que va deixar petit l’espai de l’acte.
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FIRA NATURA va celebrar la seva dinovena edició els dies 3, 4 i 5 de març de
2017 al pavelló 4 del recinte firal dels
Camps Elisis de Lleida. Novament, va
esdevenir un espai de trobada entre
professionals del sector ecològic i visitants interessats en tot el que fa referència a medi ambient i qualitat de
vida.
Enguany la fira va comptar amb la presència de 110 expositors, i es calcula que hi
van assistir unes 13.000 persones. El públic va poder gaudir de tot tipus de productes: alimentació ecològica, cosmètica
natural, teràpies naturals, bioconstrucció, energies renovables, entre d’altres...
Destacar la presència a la fira del primer
productor porcí ecològic de les comarques
de Lleida, l’empresa Dpagès de Solsona,
també un productor andalús de mel ecològica, l’empresa Verde Miel i, per acabar,
un productor d’arròs ecològic del delta de
l’Ebre, l’empresa Ecocastells.
També hi havia exposicions i mostres relacionades amb l’ecologia:
- 25 anys del grup ecologista La Banqueta

- Els nostres ocells
- La importància dels boscos
- Mostra d’olis del XVIè concurs del millor
oli d’oliva verge extra ecològic
- Els ocells de les estepes de Lleida (Egrell)
El divendres 3 de març es va donar el tret
de sortida a la fira amb l’acte inaugural a

càrrec de Daniel Gabarró, formador humanista i escriptor. A la taula també hi
havia el Secretari General d’Ipcena, Joan
Vàzquez; l’Alcalde de l’Ajuntament de
Lleida, Àngel Ros; el Director de la Fira
Lleida, Oriol Oró i el president d’Ipcena,
Jordi Pedrós. L’humorista pallasso Magí

AL GRÀFIC es pot observar de quina manera estaven dividits per sectors els 110 expositors.
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va amenitzar l’acte fent un “show” i interactuant amb el públic i els membres de
la taula.
Fira Natura també va oferir un seguit de
serveis per tal que no faltés de res i que
tothom pogués gaudir de la fira i les seves
activitats. Cal destacar la guarderia canina, i també la nova ubicació de l’ECObar i
el BIOrestaurant, fent la fira més acollidora i propera.
El dissabte 4 de març, com cada any a Fira
Natura, es va realitzar el mercat de fruites i
verdures ecològiques a part de l’intercanvi
de llibres de segona mà i de llavors.
Pel que fa a les activitats, aquesta XIX
edició es va caracteritzar per la gran
afluència de públic en la majoria de les
conferències i tallers que es van realitzar durant el transcurs dels 3 dies de
fira. Unes 4.000 persones van assistir a
les més de 40 activitats programades i
en alguna ocasió les sales es van quedar
petites per acollir al nombrós públic. Cal
destacar activitats com:
“Un canvi de consciència per un futur
sostenible” de Daniel Gabarró.
“Envellir bé” del Dr. Miquel Vilardell. Va
ser un dels plats forts i molta gent va estar escoltant la seva conferència.
“L’experiència del Monestir de Poblet en
sostenibilitat: conversió ecològica i respecte a la natura” de Frare . Lluc Torcal.
“Microbiota intestinal, alimentación y
gestión del estrés: tres pilares básicos
para una vida sana en ninos y adultos”
de Jesús Sanchis. L’espai A, apte per 200
persones, se li va quedar petit.
“Quines conseqüències té l’estrès a la

XVI concurs d’oli d’oliva verge
extra ecològic

Com cada edició des de fa 16 anys, es va realitzar el concurs d’oli ecològic.
Aquest any van participar 14 olis vinguts 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:
-Rincón de la Subbética Hojiblanca, Còrdova.
-Rincón de la Subbética Hojiblanca Picuda, Còrdova.
- Olicatessen, de Els Torms, Les Garrigues

nostra salut” de Rossend Reñé.
“Les claus de la salut emocional” de Xevi
Verdaguer. Va superar totes les expectatives. Va omplir les més de 300 localitats de
l’amfiteatre i molta més gent va seguir la
xerrada de peu.
L’espai A ple durant la conferència de Jesús Sanchis.
El diumenge 5 de març es va dur a terme
una jornada d’adopció de gossos.

Aquesta jornada va concloure amb la xifra de 7 gossos adoptats i amb un bon
sabor de boca pels organitzadors.
Per acabar, cal agrair la tasca del nou
coordinador el Marc Gassió i la participació de més d’una quarantena de voluntaris i voluntàries. que van col•laborar desinteressadament. Una peça social i clau
per fer possible Fira Natura, i ara cap a
la vintena.
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SOPAR del voluntariat de Fira Natura el dissabte 4 de març.

PAVELLÓ amb força visitants.
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L’informe encarregat per l’Ajuntament de les
Borges sobre la contaminació, revela
immissions greus de contaminació.
trols son els dies 21, 30 i 31 de març
de 2016 i els dies 4 i 26 del mes d’abril
també del 2016.
Parlant amb els tècnics de la UPC, ens
vàrem dir que les emissions que es
el que rebem la ciutadania, eren mil
vegades superiors a les esperades,
semblant-se mes a immissions que es
el que surt per la xemeneia abans de
dispersar-se, per aquesta raó es van
col•lapsar els sistemes de captació de la
contaminació.
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XEMENEIA de General d’Olis, abocant gran quantitat de fums, el de color mes fosc corresponent a partícules orgàniques volàtils.

L’informe de la qualitat de l’aire,
encarregat per l’Ajuntament de les
Borges Blanques, a la universitat
de la UPC, realitzat a la primavera
del 2016, per analitzat l’impacte
que pot tenir la indústria de General d’Olis, sobre la qualitat d’aire de
les Borges, revela un risc alt per la
salut de les persones. Els compostos
orgànics volàtils localitzats durant
la presa de mostres es trobaven en
un nombre molt elevat, a l’entorn
de la indústria, un total de 97 mols
dels quals d’una alta toxicitat.
L’estudi el realitza el laboratori del centre de Medi Ambient de la UPC, i els
períodes en que es realitzen els con-

Antecedents.
L’Ajuntament de les Borges Blanques
i en especial el seu alcalde, Enric Mir,
ens va denegat en vàries ocasions a
Ipcena, l’accés al citat informe, malgrat
que la normativa exigeix a les administracions l’accés de la ciutadania a
la informació i més en aquest cas en
tractar-se d’una temàtica de la salut i
d’interès públic i general. Finalment a
Ipcena aconseguim l’informe en demanar-lo al Departament de Territori i
Sostenibilitat.
Ipcena va demanar en dues ocasions
a l’Ajuntament, el citat informe. El
primer cop el 27d’octubre del 2016, i
el segon l’11 de novembre de 2016.
L’Ajuntament ens va denegar l’accés
en la primera ocasió i en la segona
ni tan sols ens va contestar. A partir
d’aquesta situació, a Ipcena ho vàrem
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denunciar al GAIP la còpia de l’esmentat
estudi al•legant, que l’esmentat document estava vinculat al sumari del procés penal, d’una querella de l’empresa
General d’Olis a l’alcalde. A finals del
mes de juny aconseguíem els tres dossiers de que consta l’estudi, gracies a la
intervenció del GAIP, òrgan encarregar
en la nova llei de la transparència que
va obligar a l’ajuntament a entregar-nos
les copies de l’estudi.
L’estudi de la UPC.
Tal com diu l’estudi, no s’han pogut llegir les concentracions dels COVs recollits durant 24 hores perquè els tubs es
van saturar, és a dir, hi havia moltísima
quantitat de COVs. Això evidentment és
perquè els tècnics no esperaven trobar
una concentració tan elevada ,només
varen poder fer mesuraments durant
mitja hora i fer un mesurament de 15
minuts i un altre de 30 minuts, obtenint
resultats no absoluts sinó parcials, que
no varen aconseguir els resultats esperats que de ben segur superarien els
valors recollits. Els valors són prou alts
per demanar urgentment el que es cita
en les mateixes conclusions de la UPC:
realitzar noves mesures tant d’immissió
com d’emissió (als focus de la planta).
Superacions dels límits legals a
la població.
1- Àcid acètic, és supera en 16 vegades és molt corrosiu i inflamable
2- Acetaldehid, és supera en 4,5 vegades, és extremadament inflamable,
irritant i cancerigen de categoria 2
(sospitós de provocar càncer)
3- Benzè és supera quasi el doble, és
cancerigen de categoria 1A (la màxima categoria, està demostrat que
provoca càncer) i mutagènic de categoria 1B. També és irritant i pot ser
mortal en cas d’ingestió i penetració
per les vies respiratòries (dosis més altes 10000 ppm). Amb els cancerígens
no hi ha un llindar segur.
4- Fenol supera també el límit, és
tòxic en cas d’ingestió i contacte per
la pell, corrosiu i mutagènic de categoria 2 (sospitós de provocar alteracions genètiques hereditàries)

Les Borges Blanques.
Tot i que les dades aconseguides de forma incompleta, apunten que la majoria
dels compostos contaminants no arriben
amb dosis superiors a la població de les
Borges, cal recordar que amb mesures
realitzades d’acord als standars tècnics
requerits, realitzats en plena temporada i amb període de boires, amb tota
certesa, els valors arribarien a ser superiors. I tampoc hem de perdre de vista
que molts dels compostos també son
bioacomulatius, la qual cosa implica que
en estar la població sotmesa en períodes llargs i continuats, els efectes poden
tenir les mateixes conseqüències que les
immissions que superen els límits.

menys i per tant amb molta més afectació, la qual cosa ha de comportar que els
nivells de compostos contaminants hagin d’afectar a la seva població molt més
que a les Borges. Castelldans també es
troba a 3.5 km de distància de la indústria, tot i que la seva posició geogràfica
fa que el vent dominant no li afecti tan
directament excepte els períodes anticiclònics on apareix la boira.
Responsabilitats de l’Ajuntament
de les Borges Blanques.
L’acció de l’Ajuntament suposa una greu
infracció al denegar drets pel que fa a
l’accés a informació d’interès públic sobre una qüestió transcendent, al afectar
un dret fonamental com és la salut pública, derivada de la contaminació. En
aquesta situació l’Ajuntament durant
quasi un any ha estat ocultant a la seva
població dades rellevants d’afectació a
les persones en diferents graus, de més
a menys greus, per aquesta raó iPCENA
va presentar una denuncia contra el seu
alcalde.

Juneda un cas apart, la població
mes afectada.
Mentre que el centre de les Borges Blanques es troba a 5.5 km respecte a la indústria de General d’Olis, Juneda situada
en la mateixa direcció al domini ms predominant dels vents, es troba a 3.5 km
del centre de la població, 2.000 metres

El passat i present funest de General d’Olis
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ACUR, col lecció d’imatges, núm. 1299 Arxiu comarcal
•

Aquesta indústria estava als anys 70 situada a Tàrrega, on el 17 de març de
1970 varen explotar 30 tones del dissolvent hexà altament tòxic i explosiu,
ocasionant la mort de 5 treballadors. Amb l’arribada de la democràcia, es fan
gestions per traslladar la indústria en un lloc menys poblat i decideixen la generalitat i l’ajuntament que vagi a les Borges Blanques.

cigonyes

terres de

Lleida
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CUCALÒCUM En aquest última edició vàrem treballar el coneixement dels nostres boscos i el paper essencial que fan per la vida.

Del 24 de desembre de 2016 fins al
4 de gener de 2017, una vintena de
voluntàries i voluntaris van donar suport a l’activitat presentada
per Ipcena, consistent en donar a
conèixer els nostres boscos la seva
biodiversitat i les grans funcions que
realitzen en benefici del medi i les
persones.
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L’activitat va consistir en treballar sobre
un espai d’uns 150m2 on es desenvolupava l’activitat en dos espais interrelacionats, uns plafons que ocupaven uns 12
metres de llarg, sobre els quals s’havia
il•lustrat mitjançant la tècnica del grafit,
els arbres més representatius que conformen els nostres boscos des del Pirineu a
la Plana, destacant els seus fruits i fulles
i algunes espècies de fauna que hi viuen.
Per altra part en el mateix espai havia una
zona de taller amb taules i cadires on la

xicalla, reproduïen en forma de postal les
fulles de diferents arbres, mitjançant la
tècnica de l’entintat amb rodet de la fulla.
L’objectiu de l’activitat per on van passar
prop de 4000 joves d’entre 3 i 14 anys
principalment, va ser la de donar a conèixer els nostres boscos, fer-los descobrir
algunes de les seves espècies, mitjançant
la seva estructura , les seves fulles o fruits,
descobrir la fauna que s’amaga al seu interior i, sobretot, les funcions ecològiques essencials que fan en : la regulació
del clima, la conservació del terra contra
l’erosió i com a refugi d’una diversitat
molt important de fauna, on tot plegat
ens ajuda a viure millor.
De cara a la pròxima edició esperem dedicar l’activitat als rius, atenent el lamentable estat en que es troben la majoria
d’ells, malgrat ajuden a conservar un
dels recursos més vitals per la vida com
és l’aigua.

TREBALLANT la reproducció de fulles
mitjançant el tintatge

DESCOBRINT els nostres boscos.
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Setmana del medi ambient a Pardinyes.
Festa del riu i capbussada.

PARTICIPANTS a la capbussada.

FESTA I CAPBUSSADA en defensa del riu Segre, on no va faltar l’animació de la xicalla.

Del dilluns 24 al diumenge 30 d’abril,
l’associació de veïns Orverpard i diferents associacions entre les quals i
de forma destacada ha estat Ipcena,
col•laborant estretament per realitzar
un bon grapat d’activitats, entre les
quals destaquen les següents, especificades dia per dia.
El dilluns la projecció Salvar el riu Colorado, que fa referència als greus problemes
de conservació que pateix aquest gran riu,
molt similar al Segre, encara que en diferent escala.
El dimarts es va presentar una exposició
que estava dedicada al nostre riu Segre i
repassava des del seu naixement a la desembocadura, explicant els canvis que es
donen de forma natural, introduint també els impactes greus a que la societat
sotmet al riu fins ferir-lo de mort per un
egoisme sense límits.
El dimecres es va parlar del sistema de re-

collida selectiva “porta a porta”, per ser
el sistema més innovador i eficient en el
reciclatge, xerrada realitzada per l’ empresa Llena , especialitzada en aquest sistema, que a Lleida s’hauria d’implantar si
es vol passar del 26% de reciclatge actual
al 50% al 2020. Aquesta és l’exigència
d’Europa que serà impossible d’assolir si
l’Ajuntament continua amb un sistema ineficaç com l’actual.
El dijous es va fer una taula rodona amb
membres dels principals partits polítics de
la Paeria per debatre sobre qüestions ambientals que afecten a la ciutat de Lleida
i als seus habitants. Lamentablement, el
grup majoritari i els que li donen suport
no consideren prioritari un canvi de model en matèria ambiental i per tant ni la
millora de cabal del riu Segre, ni la intensificació de la recollida selectiva canviaran.
Tot plegat deixarà Lleida a la cua de les
ciutats en matèria ambiental.

LA BICICLETADA va concentrar força
participants.
El divendres es va fer una xerrada sobre
l’alimentació i la salut.
El dissabte es va aprofitar per fer una gimcana per la mitjana per conèixer aquest
espai natural de Lleida .
El diumenge va ser el dia que va concentrar més activitats de la setmana, el
punt de trobada va ser a sota de les comportes de la Mitjana des d’on va arribar
la bicicletada, es va fer la capbussada, hi
va haver animació infantil, es van donar
els premis del concurs de dibuix amb el
lema de “dibuixa el riu que tu vols”. El
grup d’escalada també va participar , convertint aquesta jornada en una autèntica
festa del Segre, reivindicant alhora amb la
lectura d’un manifest la seva millora atenent el lamentable estat en que es troba.
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Es redueixen les denúncies per danys dels óssos.
Contràriament al que denuncien grups
de pressió contra els óssos i altres espècies protegides, en els últims 6 anys la
Generalitat ha passat d’abonar 97.000
a 2.700 euros per compensacions per
danys de la fauna silvestre protegida. Tot
i l’augment de la població d’óssos i les
d’altres espècies com el voltor comú, les
dues espècies que acumulen més queixes
entre alguns sectors de caçadors i alguns
ramaders entre els anys 2009 i 2015. Actualment es considera que als Pirineus es
troba una població d’uns 40 óssos. Els
óssos constitueixen una de les baules a la
cadena tròfica, que els fa necessaris com
a super depredadors en la regulació de
certes espècies i els voltors necròfags per
excel•lència contribueixen a una funció
essencial en l’eliminació de cadàvers al
medi natural contribuint en la higienització del medi . Actualment tenim uns
2.000 exemplars repartits especialment
entre els Prepirineus i Pirineus. Campanya
contra els óssos a partir de Goliat, que ha
estat l’últim ós alliberat l’any passat en
el Pallars Sobirà per frenar l’endogàmia i
augmentar la consanguinitat, en dependre fins ara en la reproducció pràcticament solament de l’ós Piros o de mascles

descendents
depredació de bestiar en poc temps i en
d’ell
mateix.
Aquesta acció,
que ha estat
necessària per
a garantir la
viabilitat de l’ós
als Pirineus, ha
provocat
que
alguns collectius hagin exigit
la seva captura
i expulsió. L’ós
Goiat
s’està
adaptant i en
aquest procés
a causa de la
seva procedència i país on la
seva dieta té
un percentatge
major de carn,
per ser major la
duresa del clima
CADA ANY tenim més óssos i menys problemàtiques, degut a la
especialment
seva adaptació i alimentació omnívora.
l’hivern. La resta
d’óssos reintroduïts es van comportar d’una forma simi- l’actualitat són molt escassos els atacs a
lar el primer any especialment reduint la la ramaderia extensiva.

El projecte de conservació de la trenca, aquest any un èxit.
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LA TRENCA un ocell que recorre 10.000 km per arribar del sud de l’Àfrica a Lleida.
Projecte que realitza l’associació
TRENCA de Lleida, de recuperació
d’un ocell que es troba en perill
d’extinció, en tenir l’única població
de la península a la Plana de Lleida.
Aquest any un total de 13 exemplars de
trenca (Lanius minor) han arribat a Lleida

aquesta primavera, després que l’any passat tornessin únicament cinc exemplars
de la migració. Dels exemplars que han
tornat, tots menys dos han nascut en captivitat al Centre de Vallcalent, on realitzen
reproducció en captivitat per alliberar els
polls i millorar així la població a Lleida.

Durant el 2016 es van alliberar a la finca
de Torreribera i Alfés (Lleida) 128 pollets
nascuts en captivitat al Centre de Fauna
de Vallcalent en el qual les 23 parelles
reproductores que hi havia van pondre
200 ous. Aquest any, la previsió és que
es formin en captivitat 24 parelles, de les
quals unes 18 tindran descendència. Fins
al moment, 15 d’elles ja han tingut 52 pollets i la previsió és aconseguir les xifres
de 2016. Entre les trenques que viuen en
estat salvatge a la Plana de Lleida, es té
constància de quatre parelles i la resta són
cinc mascles, que encara poden reproduirse si arriben més femelles.
És una espècie estival que passa l’hivern
al sud del continent africà, a la depressió del Kalahari. Els capsigranys de Lleida
viatgen uns 10.000 km realitzant una de
les migracions més llargues de totes les
aus europees: es desplacen primer cap a
l’Est i creuen el Mediterrani per l’Orient
Pròxim, no per Gibraltar, fins arribar al sud
d’Àfrica.
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La nova gossera de Solsona, gestionada

per un maltractador d’animals.
A principis de setembre de 2016, IPCENA junt amb diferents protectores
i entitats de les comarques de Lleida
(Amigos Peludos del Bajo Cinca, la Protectora d’Animals de Seròs, la Protectora
d’Animals Lydia Argilès, Gossos Lleida i
la Plataforma Animalista Terres de Lleida,
d’on formen part els Amics dels Animals
del Segrià, Procnatur, Progat Lleida, Alternativa Ecologista d’ Artesa, el Refugi de
la Segarra i la Protectora de Tàrrega), vam
fer arribar a l’Ajuntament de Solsona, una
queixa i denúncia formal sobre la persona
escollida per a gestionar la nova gossera
municipal de Solsona. En l’escrit lliurat a
l’alcalde, David Rodríguez, ens mostràvem
preocupats de com la regidoria de Medi
Ambient de l’Ajuntament de Solsona,
confiava a Josep Maria Barbens la gestió
de l’equipament del nou centre de recollida de gossos a Solsona, una persona amb
antecedents molt greus de maltractament
animal. Aquesta persona s’ha dedicat i
es dedica a la cria, ensinistrament i venda de gossos de raça pastor alemany. Ha
estat diferents vegades denunciada per la
policia per maltractament animal. La policia catalana va procedir a denunciar-lo
penalment per un delicte de maltractament d’animals i administrativament per
incomplir la Llei de Protecció dels Animals,
ja que no disposava de la llicència municipal per exercir l’activitat de cria i ensinistrament de gossos. Considerem que les
institucions públiques, dins de les seves
competències i atribucions polítiques i le-

gals que tenen, han d’exercir-les de forma
transparent i responsable. Després de varis
intents de reunir-nos amb l´alcalde de Solsona, amb data 17 d’octubre del 2106 finalment l’alcalde de Solsona, va acceptar
una trobada amb totes les entitats juntes
per tractar la gestió de la nova gossera,
però la reunió mantinguda no ens va convèncer, ja que l’alcalde, David Rodríguez,
va deixar clara la seva postura de no canviar a la persona escollida.Per aquest motiu, vam transmetre també la queixa de la
gossera de Solsona al Síndic de Greuges.
A meitats de desembre 2016, una patrulla
del Seprona de la Guàrdia Civil va efectuat
una quinzena de denúncies, on Josep Maria Barberns novament estava involucrat.
Tot i aquestes noves denúncies realitzades pels agents de l’autoritat, l’Alcalde
de Solsona continua defensant a una
persona amb antecedents de maltractament animal. Finalment hem demanat al
DARP i a l’Ajuntament de Solsona que,
d’acord amb la llei de protecció dels animals, es decomissin tots els animals dels
dos centres, donat el “maltractament
rebut i les pèssimes condicions, en no
tenir l’autorització com a nucli zoològic i
molts dels animals no tenir-los identificats
i sense servei de veterinari”. Alhora, hem
demanat que s’apliqui la màxima sanció
de 20.000€ exigin el tancament de les
instal•lacions. Inexplicablement En declaracions a la premsa, l’alcalde ha manifestat que “No cedirà davant del xantatge i
les dèries d’IPCENA i les protectores”.

ESTAT lamentable en que van trobar els gossos del Barbens, quan va ser denunciat per un
presumpte delicte de maltractament animal.

La il•legalitat dels
sortejos d’animals
a Solsona

Només començar l’any 2017, vam
denunciar que dintre de les activitats
de la celebració de Sant Antoni Abat
de Solsona, estava programat un sorteig - rifa d’animals vius (un porc, un
xai i dos galls) i organitzat per COFESTAS (Comissió de Fires i Festes de
Solsona).
Vam trametre tres denúncies dirigides als següents departaments, Sr.
Ricard Casanovas Urgell, Cap del Servei de Fauna i Flora del Departament
de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, a l’Ajuntament
de Solsona a l’atenció del Sr. David
Rodríguez i González, alcalde de Solsona i a la Directora dels Serveis Territorials a Lleida del Departament de
Territori i Sostenibilitat de Catalunya,
Sra. Maria Dolors Tella Albareda.
També vam demanar la tramitació
d’una circular a tots els ajuntaments
catalans, per recordar-los la necessitat d’adequar les festes tradicionals
al compliment de la Llei de Protecció
dels Animals pel que fa a excloure
qualsevol animal com a premis en diferents festes.
Recordem que l’any 2016, també
vam denúncia al grup de sanejament
vaquí del Solsonès (GRUSVAS) per la
rifa d’una vaca amb vedell a la Fira de
Sant Isidre de Solsona.
La Llei de Protecció dels Animals, en
el Decret legislatiu de 2/2008 de
15 d’Abril en l’article 5 del Text Refós, indica textualment que es: PROHIBEIX DONAR COM A PREMI O
RECOMPENSA QUALSEVOL ANIMAL. Finalment, COFESTAS després
de rebre una notificació impresa dels
Agents Rurals, arran de la nostra denúncia, van descartar de sortejar els
animals en la celebració de Sant Antoni Abat.
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Incomprensiblement,
les cigonyes continuen en perill.

LAMENTABLEMENT, de nou operaris de la funesta empresa Stop-cigueñas, contractats pel mateix Bisbat, van retirar els nius dins del període
prohibit, al estar les cigonyes en reproducció.
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Finalment el 7 d’abril, els Tècnics
Ambientals acompanyats d’Agents
Rurals, van obligar al Bisbat i a
l’empresa a desconectar els sistema
rotatiu “ByeByeBird” de la cúpula on
les cigonyes tenien el niu consolidat.
Un cop informat, el responsable de
l’empresa Stop Cigueñas, Eduardo
Burgaleta, es va dirigir al portaveu
d’Ipcena Joan Vázquez present en el
lloc i davant de testimonis el va amenaçar de “donar-li un cop de puny i
arrancar-li el coll”.
Posteriorment va arribar a la Catedral
l’Albert Sater, responsable de l’Àrea de
Fauna d’Ipcena que també va rebre insults i desqualificacions per part de la
mateixa persona, també amb la presència
de testimonis, els Agents Rurals i elsTècnics Ambientals. Un altre aspecte molt
negatiu, ha estat que malgrat que des
del Departament de Sostenibilitat i Territori s’havia demanat a totes les parts a
formar una comissió de treball per trobar
una solució conjunta, el capítol de la catedral el va rebutjar si s’incloïen els ecologistas d’Ipcena, la qual cosa demostren
per part del capítol una actuació discrimi-

natòria i del tot intolerant al diàleg. A dia
de redactar aquest article, el recompte
dels pollets visibles en els diferents nius
de cigonya situats a la Catedral de Lleida
és d’un total de 18 polls. Possiblement
n’hi hagi algun més que no hem pogut visualitzar entremig dels seus germans. Ens
preocupa l’absència de pollets al niu superior de la cúpula de la Catedral. Segons
els postres comptes, la segona setmana
de maig ja haurien d’haver nascut, per lo

LES CIGONYES de la cúpula esquerra,
van perdre la posta per molèsties greus.

que es confirmarien les postres sospites
de que els pollets no han pogut néixer
degut a que la femella no va poder accedir al niu durant uns dies per culpa del
sistema per foragitar les cigonyes que es
va tornar a activar a la cúpula.
També aquest any altres parelles de cigonyes han viscut altres calvaris a Lleida,
però que han pogut superar satisfactòriament. Per una banda les cigonyes desnonades de l’església de Santa Maria de
Gardeny han pogut refer el niu tot i els
mecanismes anticigonyes al mateixlloc i
han pogut tirar endavant a dos preciosos pollets. Una altra parella que també
els van destruir el seu niu i desnonades
al setembre de l’any passat són les de
l’església romànica de Sant Marti, que
després de molts intents, han pogut refer
el seu niu darrera de la campana de la
mateixa església i també han pogut ser
pares de quatre preciosos pollets. Queda
demostrat que a Lleida el Bisbat malbarata els diners de l’Església per beneficiar
una empresa de molt dubtosa funcionalitat com és el cas de Stop Cigueñas. Molt
valentes les Cigonyes de Lleida.
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L’elevada mortalitat d’aus en una línia
de mitja tensió a la Serra dels Gebuts

que els agents Rurals portaven fent informes desfavorables d’aquesta línia durant
com a mínim els darrers tres anys, sense
que l’empresa ENDESA s’hagi preocupat
en protegir les torres, en aïllar els connecA principis de febrer de 2017, vam pre- considerem molt greus, atenent que bona tors que fan el pont, que es resoldria amb
sentar als Serveis Territorials del Departa- part dels ocells trobats estan inclosos a tant sols dos metres de manega per torre
ment de Territori i Sostenibilitat a Lleida, l’annex I de la directiva europea d’aus, i per cobrir un cable. La Directiva 79/409/
CEE és clara en aquest aspecuna denúncia contra l’empresa
te, a l’ article 3.2, es diu que
ENDESA, per ser la responsaels estats membres han de
ble de la línia elèctrica de mitja
prendre totes les mesures netensió de 25.000v, que discocessàries per preservar, manrre paral•lela a la carretera cotenir o restablir una diversitat.
marcal de Soses i Aitona, a la
L’article 4.1indica que les esserra dels Gebuts. En tres de
pècies esmentades a l’annex I
les torres vam trobar vuit ocells
han de ser objecte de mesures
morts per electrocució. Es tracespecials conservació en un
ta d’una quantitat important
hàbitat, per tal d’assegurar-ne
de rapinyaires diürns, entre el
la seva supervivència. Per sort
que destaca una àliga dauraa partir de la nostra denuncia
da d’uns 3 anys, un duc que
ENDESA va actuar ficant els aïés el rapinyaire nocturn més
llants a les torres que evitaran
AGENTS RURALS recollint una àliga daurada electrocutada.
gran que tenim i tres cigonmorts innecessàries.
yes. Aquests fets sempre els

UN AGENT RURAL sostraient un falciot mort travessat pel sistema contra coloms, que van
ser retirats.
A principis de maig de 2017, vam denunciar davant del Departament de Territori i
Sostenibilitat de Catalunya a les comunitats de veïns dels blocs situats als carrers
Cos Gayón i Isaac Albéniz per la presència
de 270 sistemes anticoloms en els respiradors de ventilació situats a la sota coberta al
voltant de tota la façana d’aquests edificis.
Vam observar que aquests sistemes amb
punxons d’acer, no només eviten l’entrada

de coloms, sinó que també suposava una
trampa mortal per la colònia que hi ha en
aquesta zona de falciots i que accedeixen
en aquests espais per nidificar, alguns quedaven com podeu veure en la imatge travessats o atrapats per les punxes esperant
la seva mort. Destacar que els falciots són
una espècie protegida en la Directiva Europea d’Aus, destruir-los, matar-los o impedir
l’accés, suposa una infracció molt greu.

Els falciots son insectívors i tenen una funció importantíssima en el control d’insectes
en zones urbanes. En el cas de Lleida, és
de suma importància degut a la proliferació d’insectes, com el mosquit o la mosca
negra degut a la mala qualitat del riu Segre
i el baix caudal d’aigua.
Després de sol•licitar en compliment a la
normativa vigent en protecció dels animals, Decret legislatiu de 2/2008 de 15
d’abril, vam demanar la retirada immediata d’aquest sistema. Posteriorment,
l’administració amb els tècnics ambientals
van començar a tenir reunions i conversacions amb les comunitats de veïns per arribar a una solució satisfactòria.
Finalment es va optar per la retirada total
dels sistemes anticoloms i ,en data 9 de
juny de 2017, un operatiu del grup de suport de muntanya (GSM) dels Agents Rurals es va encarregar de retirar una per una
penjats de dalt de la façana. També van
retirar els cadàvers de falciots i ratpenats.
Finalment ha quedat via lliure per a que els
ocells puguin accedir al seu interior sense
cap perill, des d’Ipcena ens mostrem molt
satisfets d’aquesta actuació.
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El saquejament d’un bosc al Montsec
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L’Ajuntament de Gavet de la Conca
al Pallars Jussà, amb el suport tècnic
del Departament d’Agricultura van
realitzat un projecte dels anomenats
de gestió forestal sostenible, a la serra del Montsec, en concret al sector
més oriental del Montsec de Rúbies
a la zona propera anomenada Hostal
Roig.
Malgrat que l’esmentat projecte de gestió
forestal sostenible, té l’objecte de reduir la
densitat forestal de la zona amb l’objectiu
de reduir el risc d’incendi i millorar la biodiversitat amb la maduresa de la forest, el
resultat ha estat tot el contrari. Únicament
han actuat per treure el màxim de fusta
amb l’objectiu de poder fer el major negoci possible i deixant escampats per la
zona afectada (unes 40 hectàrees) totes
les restes de brancatge sencer i arbres
escampats pel bosc sense ser ni triturat
ni trossejats, com marca la normativa per
afavorir la seva descomposició i fertilització del sòl.Tot i el que indica la llei forestal
de Catalunya, Decret 64/1995, de 7 de
març, de mesures de prevenció d’incendis
forestals.
Els boscos i terrenys forestals que cobreixen més de la meitat de la superfície de
Catalunya constitueixen una riquesa nacional d’extraordinària importància pel
que fa a la flora i la fauna, a la producció
de primeres matèries, a la producció dels
ecosistemes i a la contribució al lleure. La
incidència de les masses arbrades sobre el
clima, la hidrologia, la protecció del sòl, la
contaminació atmosfèrica i el paisatge fa
que la seva conservació sigui fonamental;
Els incendis forestals, que cada any afecten els boscos de les nostres contrades,
atempten directament contra aquesta riquesa insubstituïble;
Podem llegir a el següent text a l’ORDRE
ARP/222/2015, de 15 de juliol, per la qual
s’aproven les bases reguladores dels ajuts
a la gestió forestal sostenible en el marc
del Programa de desenvolupament rural
de Catalunya 2014-2020.
6.2. El tractament de restes vegetals

IMATGE sobreexplotació del bosc on la tallada ha destruït l’estructura de la forest.

a la vora de camins i dins de la unitat
d’actuació inclou l’eliminació de les capçades per mitjà de trituració mecànica,
(...) i/o trossejat en mides no superiors a
0,5 metres.
Aquesta actuació del tot temerària,
subhastada per l’Ajuntament de Gavet
amb la direcció tècnica del DARP, que tot
i conèixer la normativa vigent en matèria de gestió sostenible forestal, que no
poden al•legar ignorància en la seva actuació negligent i perillosa, pel que fa a
l’incompliment obligat de les mesures
preventives contra els incendis en la gestió
forestal, i d’una gravetat major si cap en
tractar-se d’una forest situada a la conca
de Tremp, una de les zones de règim anticiclònic on es donen condicions de les més
desfavorables per la prevenció d’incendis.
En aquesta zona els incendis es veuen afavorits per uns factors climàtics especials :
temperatures de les més elevades del país,
baixa humitat i possibilitat de vents.
I malgrat és un espai natural declarat
PEIN, ZEPA i Xarxa Natura, s’ha actuat
sense cap altre criteri que destruir un bosc
per pur interès egoista de fer el màxim de

diners sense compassió pel seu paper de
protector del clima i la biodiversitat . Ha
estat una acció incívica i impròpia del més
elemental respecte cap a la natura.

AMUNTEGAMENT i abandó, en plena
forest d’arbres sencers.
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Contaminació descontrolada en una nova
indústria a les Borges

XEMENEIA contaminant sense cap control en
una nova indústria del Filo.

A principis d’any Ipcena va denunciar a l’ajuntament de les Borges
Blanques, a la indústria Masia Tero
per diversos episodis de contaminació originats per la indústria,
dedicada a l’elaboració de menjars precuinats, que ocupa les
instal•lacions del que havia estat
l’empresa Baró Grup, dedicada a
la mateixa activitat, ubicada al polígon industrial de les Verdunes de
les Borges Blanques.
L’esmentada indústria té a la part
del darrere una xemeneia aproximadament d’1’5 metres de diàmetre que evacua els gasos de la
combustió d’una caldera que incinera biomassa liquida, suposada-

ment greixos d’origen animal, segons el
seu promotor Teòfil Camí, el mateix que
promou una incineradora a Tracjusa de
Juneda.
Les emissions contaminants es van produir alliberant els contaminants sense
passar per cap filtratge superant els compostos i partícules els límits autoritzats,
davant de la gran quantitat d’emissions.
Quant es varen produir van generar queixes entre les indústries veïnes que fins i
tot van cridar a la mateixa guàrdia urbana. Des de la denúncia d’Ipcena el tècnics
del Departament de Territori han mantingut la caldera aturada pel propi risc que
comporta, una mostra lamentable mes
de la desídia d’alguns oportunistes que
malmeten el medi i la nostra salut.

100.000 trets al plat en un
espai amb gall fer.
Ipcena va denunciar que les Federacions Espanyola i Catalana de Caça
volguessin fer competició de tir al
plat a les pistes d’esquí de Portainé,
al municipi de Rialp, a tocar d’una
de les zones de cria del gall fer al
Pallars sobirà.
Ens vàrem oposar per considerar que la
citada competició d’àmbit espanyol, no
compleix els requisits legals en no haver a
la zona cap camp homologat per realitzar
cap competició de tir al plat.
I perquè la zona afectada per aquesta
competició es troben, al seu entorn, zones perimetrals de boscos madurs especialment de pinedes de pi negre Pinus

Uncinata, on es troba entre altres espècies una població singular del gall
fer Tetrao Urogallus, a més de multitut
d’altres espècies que al juny es troben
en plena època de reproducció. La
competició estatal de la Federació Espanyola de Caça va concentrar uns 300
participants que, entre el primer dia i
el tercer, van disparar més de 100.000
trets, provocaran l’abocament de més
de 35 kg de plom i la dispersió de més
de 100.000 plats i el plàstic que acompanya els ploms. El director general de
biodiversitat davant de les denúncies
tan sols va fer separar la zona de tir
uns centenars de metres més.
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PARTICIPANT es en la competició de tir,
disparant cap al bosc on es troba el gall fer.
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La Generalitat dóna carta blanca a Baqueira per a
construir un telesella dins del Parc Nacional.

SALT D’AIGUA de la zona del Gerber, prop d’on vol construir el telecadira Baqueira amb el
beneplàcit de la Genialitat.
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El Departament de Territori i el
mateix Patronat del Parc Nacional,
de forma incomprensible i irresponsable, s’han manifestat favorables
a que l’empresa Baqueira Beret
construeixi un telecadira dins de la
zona perifèrica del Parc Nacional,
en la zona de la Peülla al port de la
Bonaigua, entre altres perquè estan
incomplint l’ordenament jurídic, en
vulnerar totalment el pla d’ús i gestió del Parc Nacional d’Aigües Tortes
i Sant Maurici.
Resulta incomprensible i és inacceptable,
que els promotors en l’estudi paisatgístic
i ambiental s’atreveixin a manifestar en el
projecte que l’alternativa que afecta tangencialment a la zona perifèrica del Parc
és molt més favorable ja que permet incrementar l’oferta d’esquí.
El telecadira que es vol construir contravé la normativa competent que afecta al
Parc Nacional. El telecadira i la seva opció

més valorada, que consisteix de totes les
presentades la d’afectar a la zona perifèrica del Parc Nacional, resulta del tot improcedent i al marge de la llei, atenent
que el Pla Rector considera que s’ha de
prioritzar la conservació natural i classifica
d’incompatibles tot un seguit d’activitats
entre les quals inclou les pistes d’esquí,
i tota la seva infraestructura, la Llei
30/2014 sobre Parcs Nacionals, especifica
que els plans rectors han de prevaldre per
sobre del planejament urbanístic.
Impacte intolerable de les zones
d’aparcament, en augmentar la superfície de zones d’aparcament de vehicles
en passar d’uns 17.000 m2 actuals a
prop de 30.000 m² en la menor de les
opcions, suposa una quantitat excessiva,
tenint en compte que aquest no ha estat cap problema fins ara. En primer lloc,
s’ha d’exigir a l’empresa que la superfície de les zones d’aparcament s’han de
poder reverdir per tal de reduir l’impacte

i l’erosió del sòl, i en segon lloc s’hauria
d’estudiar ficar un sistema de bus des de
València d’Àneu a l’estació a fi de reduir
l’impacte dels vehicles.
Impacte al riu Bonaigua. El Pla Especial
està inclòs XN2000, afecta entre altres al:
• ES5130003. Alt Pallars. ZEC i ZEPA. Per
la zona de sobre la Solana de Boscàs i la
Reserva Natural Parcial Noguera Pallaresa-Bonaigua, que segueix el riu Bonaigua
fins a sota el Port.
Els promotors tot i reconèixer que afecten el riu Bonaigua i les seves ribes. Indiquen que no està inclòs a la XN2000, la
qual cosa és una falsedat. Lamentablement tot i estar declarat el riu Bonaigua
com a Reserva Natural i dins de la Xarxa
Natura 2000, els promotors preveuen
abocar les aigües residuals de les seves
instal•lacions, previ tractament, que cal
dir que en ple hivern i amb temperatures sota zero, la capacitat de depuració es
redueix molt. En aquest cas el més recomanable és recollir les aigües residuals en
dipòsits protegits i baixar a fer el tractament a la depuradora més propera, amb
la finalitat de preservar la qualitat del riu
Bonaigua tenint en compte la seva petita
entitat com a medi hídric, que per altra
part té una gran importància ecològica.
Per tant aquest telesella i dues pistes
d’esquí ni s’havien d’haver presentat
dins del projecte a informació pública es
poden autoritzar en el procediment, per
ser del tot improcedent i contràries a la
normativa, en cas contrari denunciarem
un acte d’absoluta submissió als dictats
de la tot poderosa empresa de Baqueira,
convertint-se en una actuació d’absolut
abandó de les funcions públiques de defensa dels interessos generals.
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El riu Segre al seu pas per Lleida, una
claveguera per la contaminació i la manca de cabal.
Contràriament al que diu l’Ajuntament de
Lleida, que considera que l’augment de
mosquits, especialment la mosca negra es
deu, a un fet purament temporal,Ipcena
cataloga aquesta informació totalment
falsa. El seu objectiu és tranquil•litzar a
la població, però considerem que la problemàtica actual s’ha d’afrontar aplicant
mesures estructurals i que plantegin solucions definitives.
Les problemàtiques que actuen en cadena:
1- Actualment ENDESA no deixa el cabal mínim aprovat que malgrat és del
tot insuficient .
2- El barri o partida de Llívia aboca
totes les seves aigües fecals no depurades al riu Segre abans
de la Mitjana, aquesta actuació és
contrària a la normativa europea i

catalana.
3- La séquia de les Canals que prové
de les poblacions del nord del Segrià
aboca aigües
contaminades a la Mitjana.
4- El riu Noguerola afluent del Segre
que aporta les seves aigües a l’alçada
de l’avinguda del
Segre, després de gastar prop de 3
milions d’euros en la seva depuració,
continua abocant aigües
contaminades.
5- L’aplicació d’adob a la gespa del riu
Segre especialment al marge esquerre,
acaba a les aigües del riu Segre augmentant la contaminació de les seves
aigües.
Conseqüències que provoca la contaminació i la manca de cabal.

DEPLORABLE imatge del riu Segre cobert totalment per algues, que són la causa del seu
mal estat ecològic, per la desídia de les administracions.

El primer símptoma és el creixement exponencial d´algues, unes plantes aquàtiques que, especialment a la nit, produeixen situacions d’anòxia o falta d’oxigen
a l’aigua, provocant la mort de bona part
de la fauna piscícola. El creixement de les
algues es deu a la contaminació, principalment d’origen orgànic, un fet que juntament amb la falta de cabal i la temperatura elevada de l’estiu, fa que es redueixi
l’oxigen.
Ambient ideal com a refugi de la mosca
negra. En els filaments de les algues és
on la mosca negra diposita la posta i es
desenvolupen les larves en tenir les condicions ideals de temperatura, alimentació i poc corrent per a ser desplaçades.
D’un problema ambiental passem a un
risc sanitari. Si no s’apliquen les mesures
necessàries per a la descontaminació i
s’acompanya de major cabal, els focus de
mosca negra augmentaran i el risc
sanitari creixerà, afectant més greument
a la gent gran i els infants principalment.
Ipcena denunciarà davant de l’ACA i la
CHE, les il•legalitats que representen abocar aigües residuals no tractades d’un barri o partida de Lleida, la contaminació
aportada pel riu Noguerola i la séquia de
les Canals. Ipcena exigeix un cabal amb
unes dotacions que oscil•lin entre els 14 i
els 18 m3/s. Aprovades pel ple de la Paeria
el mateix Parlament català i l’ACA.
Caldria crear una comissió municipal a
l’Ajuntament de Lleida amb la participació, dels partits, la UdL l’ACA i les entitats
ambientals, per plantejar solucions viables
i deixar d’amagar el problema.
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Una granja a sobre d’un riu.
Segons el POUM dels Omells, en el seu
apartat de Riscos Ambientals i Tecnològics, de forma explícita, recull que ell municipi té un risc d’inundabilitat alt i afecta
la seguretat d’unes 63 persones, pràcticament el 50% de la població, que tot i
que se li exigeix a l’Ajuntament, davant la
gravetat, la redacció d’un pla d’actuació
municipal PAM, l’ajuntament tan sols diu
que el farà tan aviat com sigui possible.
Per tant la mateixa comissió
d’urbanisme en la resolució
d’aprovació del POUM, inclou
com a inundable l’edifici de la
Societat Recreativa, construïda l’any 1955 i per suposat
també totes les construccions
en la mateixa cota o cota
inferior. La inundabilitat la
genera el Rinet, curs d’aigua
que discorre per la vall del
seu nom i que, aproximadament a uns 4 km aigües avall
en mig d’aquesta vall, és on
es volen fer els edificis de
l’explotació ramadera.
Cal destacar també que aigües avall d’on es vol fer el
projecte, es troben diferents
captacions d’aigua potable i
reg, que de fer-se el projecte
RUBINADA a la vall del Rinet després de passar per la zona on es vol construir la granja, en zona inundable.
les afectaria greument.

Diferents persones afectades amb el suport d’Ipcena hem presentat al•legacions,
aturant de moment i desitgem que per
sempre, un complex porcí de multiplicació
amb capacitat per 750 truges reproductores amb garrins, 3 sementals i 125 truges
de reposició i 2.500 garrins, amb un total de 3.375 porcs. El projecte es vol realitzar al municipi de l’Urgell
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d’Omells de Na Gaia, en el límit amb el
poble d’Espluga Calba a les Garrigues.
Cal destacar que la parcel•la on es pretén
ubicar el complex de naus que forma la
granja, s’ha de considerar que afecta a
una zona inundable conformada per la
vall del Rinet, un curs hídric subterrani,
que en períodes de pluges surt a l’exterior
podent formar rubinades.

Ipcena ja és una entitat
declarada d’utilitat pública.
Després de realitzar una feina feixuga en
la preparació de la proposta a la Generalitat per tal que ens declarés d’utilitat
publica,
especialment documentació
referida a la gestió econòmica i de realització d’activitats (que han durat prop
d’un any), Ipcena va ser declarada entitat d’utilitat pública al maig per part de

la Generalitat amb l’informe
favorable d’Hisenda.
A partir d’ara se’ns obren
noves oportunitats que
hem de saber aprofitar
com són: la reducció
substancial de la declaració de la Renda per a les

sòcies i socis, que amb un sostre màxim
de 150€ es podran deduir el 75%, també
de les col•laboracions mitjançant donacions d’empreses arribant fins al 30%,
tindrem accèss a la justícia gratuïta
en part i en casos de sentencies
desfavorables se’ns eximeix de
pagar costes, que en alguns
casos han arribat a afectar
greument a diferents entitats.
Tot plegat és un bon pas endavant que hem d’aprofitar.

L’Assemblea d’ IPCENA 2017
El passat dissabte 17 de juny del 2017 vàrem realitzar l’assemblea General d’ IPCENA.
Referit a l’estat de comptes, es va aprovar el tancament del 2016 i s’aprova el
pressupost del 2017, que esperem suposi
una petita millora als exercicis anteriors
afectats per les retallades de la Generalitat, que ha provocat que moltes entitats
d’interès socials hàgim patit l’aïllament en
que ens ha sotmès el Govern. Aquest any
mitjançant un ajut de la garantia juvenil,
per impulsar la contractació de joves menors de 30 anys s’ha pogut contractar el
coordinador de Fira Natura.
Es proposa el cobrament mitjançant una
bestreta als socis/cies, que ho desitgin per
a fer una reducció del deute especialment
a la hipoteca del local. També s’informa
que la recent declaració d’utilitat pública
d’Ipcena, comportarà entre altres desgravar les quotes, fins al 75 % la qual cosa
ens permet proposar a les sòcies i socis
que fan la renda augmentar la quota i pagar menys del 50% actual degut a la gran
reducció del 75% que podrem aplicar a
les quotes, sempre que no sobrepassin els
150 € . En tot cas s’informarà personalment i amb documentació .
Referit a l’edició passada de Fira Natura, es
valora la reducció de despeses i es replanteja la situació de les sales de conferències
per a la propera edició, separant-les dins
el recinte firal. De cara al 2018, que serà
la vintena edició, es proposa un reconei-

ASSEMBLEA d’Ipcena realitzada el 17 de juny.

xement en forma de Premis en l’àmbit del
medi ambient, a més de continuar amb el
concurs dels olis ecològics, únic a Catalunya. També es podria fer un concurs de
fotografia, en diferents matèries.
En el punt referit a les accions de defensa
del Medi Ambient i d’educació ambiental dutes a terme per Ipcena, durant el
2016, malgrat la crisi econòmica no tan
sols no s’han reduït, sinó tot el contrari
el relaxament de la Generalitat ha afavorit que algunes empreses oportunistes
s’aprofitin per desenvolupar projectes de
gran impacte al medi i les persones, com

son entre altres el projecte de fer una
incineradora a Juneda, o afectar al Parc
Nacional construint un telesella dins de
la zona perifèrica, o admetre mes macro
granges malgrat el col•lapse i contaminació dels aqüífers actual.
Pel que fa a les activitats de sensibilització a més de Fira Natura, cal destacar
l’esposició dels 25 anys d’Ipcena, sortides junt amb altres associacions i el
Cucalocum, que aquest proper Nadal el
volem centrar sobre el riu Segre. A més
d’impulsar la realització d’una guia ambiental il•lustrada sobre els Pirineus.

Un llibre obligat a llegir.
Walden, o la vida als boscos

Walden, o la vida als boscos (títol original: Walden; or, Life in the woods) és
un relat basat en fets reals de l’escriptor i
pensador Henry David Thoreau.

Publicat el 1854, conta la vida que Thoreau va passar en una cabana durant dos
anys, dos mesos i dos dies, al bosc que
pertanyia al seu amic i mentor Ralph Waldo Emerson, davant l’estany de Walden
(Walden Pond), no lluny dels seus amics
i de la seva família, que residien a Concord, a Massachusetts. Walden està escrit
de manera que el temps sembla que dura
només un any, i en què destaquen els
canvis d’estacions.
No és ni una novel•la ni una veritable autobiografia, sinó una crítica del món occidental; cada capítol aborda un aspecte
de la humanitat sota l’estil del pamflet o

de l’elogi. Dedica també l’atenció a la mateixa naturalesa de l’estany de Walden,
descrivint els animals i la manera com la
gent el considera en resposta al seu aïllament, tot desprenent-ne conclusions
filosòfiques. Aquests llargs passatges en
relació amb la natura han estat sovint interpretats com a part de l’ensenyament
que transcendentalistes com Thoreau o
Emerson predicaven.
Més d’un segle més tard, Walden continua
sent una peça important d’un cert moviment de tornada a la natura. És igualment
una referència cultural important, que serveix per donar nom a fundacions.
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