La crema de fusta i com reduir la contaminació a Manlleu
Aquests dies ha arribat a les nostres cases un fulletó, signat per a la Generalitat i l’Ajuntament, amb
recomanacions per a l’ús de calderes i la crema de llenya. El fulletó sembla que només intenti
promoure l’aprofitament energètic de la biomassa forestal, però té el seu origen i objectiu principal
en afrontar un dels problemes ambientals més importants de Manlleu: La contaminació atmosfèrica i
la seva relació amb la salut de les persones. El text del fulletó ens recorda que la fusta o biomassa
són una font d’escalfor i energia propera (perquè no cal comprar-la a d’altres països) i renovable
(perquè una bona gestió forestal permet la regeneració tenint sempre fusta disponible). Això és
positiu ja que ens encamina cap un model energètic més local i democràtic; i ens mena cap a ser més
sobirans sobre l’energia, un sector vital que actualment està en mans de pocs i no és gens democràtic.
També ens permeten ser més respectuosos amb el medi ambient, si bé, com explica aquest fulletó, no
s’hi val cremar de tot. Està prohibit cremar a l’estufa de casa: carbó mineral, fusta tractada, mobles,
palets o plàstics, entre d’altres. També ens recorda que una mala combustió, per exemple quan la
fusta és verda o l’estufa està en males condicions, pot contaminar molt més. Una mala senyal és el
fum negre a la xemeneia.
A Manlleu, i a gran part de la plana de Vic, aquestes recomanacions tenen més importància perquè
els darrers hiverns hem superat els valors saludables de contaminació de l’aire. L’origen d’aquesta
encara no ens ha estat explicada detalladament però és segur que correspon principalment a la
combinació d’alguna mala combustió industrial amb l’augment de petites males combustions
domèstiques i, malauradament, un relleu que propicia la inversió tèrmica i la concentració de fums
contaminants. El cas és greu, el CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas) ha redactat
un informe exhaustiu que esperem que ens vinguin a presentar a la població properament. Per això és
molt important crear consciència del problema. En aquest sentit el fulletó no acaba de fer la feina. No
explica que la problemàtica de contaminació atmosfèrica que tenim a Manlleu, és la causa principal i
més urgent per aplicar i vetllar aquestes recomanacions.
Les recomanacions per a l’ús de les instal·lacions domèstiques de biomassa no són les úniques
mesures que podem aplicar per solucionar el problema. És evident que s’han de controlar millor les
nostres indústries i no permetre segons quina activitat en una àrea tant sensible o, si més no, que es
faci amb totes les garanties necessàries. També hem de recordar que no totes les combustions al
nostre municipi són de biomassa ja que també cremem combustibles derivats del petroli i aquestes
emissions també sumen. Per tant una altra mesura molt raonable i coherent per a la nostra salut, és
reduir els fums dels vehicles als carrers del nostre poble. Cal allunyar del nucli urbà la circulació de
vehicles pesants i més contaminants, cal reduir la velocitat dels vehicles fent minvar així les seves
emissions i cal donar preferència dins el nucli urbà a la mobilitat no contaminant. Per fer tot això, ara
tenim una bona oportunitat, el procés participatiu del POUM de Manlleu i la seva redacció. La
redacció del POUM ha de tenir en compte la problemàtica de la contaminació atmosfèrica a Manlleu
i ha de marcar les solucions urbanístiques per millorar aquestes condicions. Solucions com ara
decidir quines activitats econòmiques podem allotjar i on s’han de instal·lar, o com treure del nucli
urbà aquelles pràctiques o vehicles més contaminants.
Per a fer-ho possible, cal una demanda forta i popular de la gent de Manlleu, sobretot durant el
procés participatiu ja que, fins ara, als documents de l’avanç del POUM, aquestes preocupacions
estan en un segon o tercer pla.
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