
Mesures	  contra	  la	  contaminació	  atmosfèrica	  
	  
A	  Manlleu	  hi	  ha	  tres	  tipus	  importants	  de	  contaminants	  a	  l’aire:	  l’ozó	  troposfèric,	  les	  
micropartícules	  i	  el	  benzo(a)pirè.	  Els	  dos	  primers	  tenen	  el	  focus	  originari	  en	  la	  pol·lució	  de	  
l’Àrea	  Metropolitana	  que	  puja	  pel	  Congost	  i	  s'estanca	  a	  les	  parts	  baixes	  de	  la	  comarca.	  
Recentment	  els	  governs	  municipals	  de	  l’Àrea	  Metropolitana,	  lloc	  d’origen	  de	  la	  contaminació,	  i	  
el	  Govern	  de	  la	  Generalitat,	  administració	  responsable	  de	  la	  qualitat	  de	  l’aire	  a	  Catalunya,	  han	  
pactat	  un	  acord	  per	  reduir	  els	  contaminants	  amb	  mesures	  concretes,	  com	  ara	  prohibir	  la	  
circulació	  de	  certs	  vehicles	  els	  dies	  d’alerta	  per	  mala	  qualitat	  de	  l’aire.	  Aquestes	  gests,	  amb	  
mesures	  incloses,	  haurien	  de	  ser	  una	  bona	  notícia	  per	  a	  la	  nostra	  ciutat,	  però	  no	  és	  el	  cas.	  Els	  
dies	  que	  a	  la	  comarca	  hi	  ha	  avisos	  per	  contaminació	  no	  coincideixen,	  ni	  s’apropen,	  als	  dies	  
d’avisos	  a	  l’Àrea	  Metropolitana.	  Per	  tant	  les	  mesures	  no	  s’aplicaran	  quan	  nosaltres	  tenim	  l’aire	  
contaminat.	  El	  pacte	  de	  l’Àrea	  Metropolitana	  i	  la	  Generalitat	  no	  té	  en	  compte	  la	  contaminació	  a	  
la	  Plana.	  De	  fet	  no	  és	  estrany	  perquè	  a	  la	  trobada	  no	  hi	  havia	  ningú	  representat	  de	  la	  comarca	  
d'Osona,	  ni	  hi	  vam	  ser	  convidats.	  
	  
El	  tercer	  contaminant	  és	  el	  benzo(a)pirè,	  aquest	  apareix	  a	  l’hivern	  i	  té	  l’origen	  a	  casa	  nostra.	  El	  
benzo(a)pirè	  apareix	  en	  la	  mala	  crema	  de	  fustes	  tractades	  o	  verdes,	  també	  en	  les	  combustions	  
de	  carbons	  i,	  en	  menor	  quantitat,	  de	  petrolis.	  Malauradament	  Manlleu,	  i	  el	  seu	  entorn,	  és	  un	  
“exemple”	  a	  nivell	  Europeu	  en	  sobrepassar	  nivells	  de	  contaminació	  per	  benzo(a)pirè.	  Diferents	  
estudis	  oficials	  apunten	  que	  el	  mal	  ús	  de	  calderes	  de	  tipus	  industrial	  i	  també	  de	  tipus	  domèstic,	  
combinat	  amb	  unes	  particulars	  condicions	  meteorològiques,	  són	  les	  que	  provoquen	  les	  
concentracions	  del	  contaminant.	  Tant	  els	  grups	  ecologistes,	  com	  la	  premsa	  i	  l’administració	  ja	  
ens	  han	  avisat	  d’aquests	  episodis.	  Fins	  i	  tot	  el	  Consell	  Comarcal	  ha	  editat	  un	  fulletó	  amb	  
recomanacions.	  Però	  aquest	  any	  tornem	  a	  sobrepassar	  els	  límits	  i	  si	  no	  es	  prenen	  mesures	  
importants	  correm	  el	  perill	  de	  repetir	  la	  situació	  l’hivern	  vinent.	  En	  aquest	  cas	  l’origen	  és	  local	  i	  
l’administració	  és	  qui	  haurà	  de	  decidir	  aquestes	  mesures	  i	  vetllar	  per	  aplicar-‐les.	  L'Ajuntament	  
de	  Manlleu	  té	  certes	  eines	  que	  li	  permeten	  fer	  alguna	  cosa	  però	  la	  zona	  afectada	  és	  més	  amplia,	  
els	  pobles	  més	  grans	  de	  la	  Plana,	  i	  qui	  té	  les	  competències	  és	  la	  Generalitat.	  	  	  
	  
En	  el	  problema	  de	  la	  contaminació	  de	  l’aire	  els	  estudis	  i	  avisos	  ja	  s’han	  posat	  sobre	  la	  taula,	  ara	  
cal	  començar	  a	  aplicar	  mesures.	  La	  Generalitat	  és	  qui	  ha	  de	  decidir	  i	  vetllar	  per	  l’aplicació	  
d’aquestes	  mesures.	  En	  aquesta	  trista	  història	  Manlleu	  ens	  ha	  tocat	  ser	  protagonistes,	  estem	  
mal	  situats	  i	  tenim	  les	  estacions	  de	  control	  a	  casa.	  Per	  això	  l’Ajuntament	  de	  Manlleu	  també	  ha	  
de	  ser	  qui	  lideri	  i	  exigeixi	  més	  fermament	  davant	  la	  Generalitat	  que	  compleixi	  les	  seves	  
obligacions.	  Manlleu	  ha	  d’empènyer	  els	  altres	  municipis	  afectats	  i	  al	  Consell	  Comarcal	  per	  fer	  
escoltar	  la	  nostra	  veu	  al	  Departament	  de	  Territori	  i	  Sostenibilitat.	  S’han	  de	  reclamar	  mesures	  i	  
solucions	  perquè	  els	  avisos	  d’alerta	  registrats	  així	  ho	  demanen.	  L’alcalde	  de	  Manlleu	  hauria	  
d'aprofitar	  la	  propera	  visita	  del	  Conseller	  de	  Territori	  i	  Sostenibilitat	  per	  informar-‐lo	  que	  una	  
de	  les	  màximes	  preocupacions	  de	  la	  població	  de	  Manlleu	  és	  la	  contaminació	  atmosfèrica	  i	  que	  
volem	  que	  s'apliquin	  mesures	  per	  a	  solucionar-‐la.	  
	  
Eudald	  Rifà	  -‐	  Regidor	  de	  la	  CUP	  Manlleu	  


