
EL MAL AIRE QUE RESPIREM 

 
En una recent sessió informativa al Consell Comarcal, la directora de Qualitat 
Ambiental de la Generalitat, Mercè Rius, va anunciar que el passat 2015, a Manlleu, es 
van registrar novament valors per sobre del normal de benzopirè, un contaminant que es 
produeix per la mala combustió de biomassa. 

Tristament, l'estació mesuradora de Manlleu és la que ha recollit els valors més elevats 
de tot l'estat espanyol. Els valors obtinguts no superen els límits de risc per la salut de 
les persones, però ens avisen que, per diferents particularitats, vivim en un punt 
geogràfic de concentració de la pol·lució. L’Ajuntament de Manlleu i la Generelitat, que 
tenen competències en aquesta matèria, desconeixen quin és el focus d’aquest tipus de 
contaminació. Però el benzopirè no és l’únic que ens hauria de preocupar: hi ha alltres 
contaminants que han superats els valors recomanables, com l'ozó troposfèric, les 
partícules en suspensió i dels òxids de nitrogen –aquests últims nivells també s'han 
detectat a les estacions de mesurament de Tona i Vic i són registres extrapolables a tota 
la Plana de Vic-. 

Tal i com va afirmar la directora de Qualitat Ambiental, la Plana de Vic és una de les 
tres àrees amb l’aire més contaminat de Catalunya. Aquesta situació es repeteix des de 
fa uns quants anys, però poca gent ho té present. Des de la CUP, considerem que cal un 
canvi en l’estratègia de treball d’aquesta problemàtica, que afecta a totes les persones. 

El fet de tenir l’estació mesuradora al nostre poble és un avantatge a l’hora de detectar i 
valorar el problema, la qual cosa ens hauria de permetre ser els primers a posar-hi 
remei. L’Ajuntament té poques competències en aquesta qüestió i a hores d’ara no 
disposa de les eines suficients per treballar-hi. 

Des de la CUP, creiem que Manlleu, com a població on s'ha detectat primer l’alt índex 
de contaminació, s'ha de dotar d'aquelles eines i coneixements per fer-hi front i aplicar-
les amb decisió. També creiem que Manlleu ha de liderar un front comú a la comarca 
d'Osona per combatre aquest conflicte de salut pública. És evident que tots els 
ajuntaments afectats han d'unificar estratègies i esforços, exigintgir conjuntament a la 
Generalitat que treballi amb eficàcia i informant a la ciutadania sobre com actuar quan 
es superen els límits recomanables, així com sensibilitzant la població per tal que 
tothom contribueixi a reduir al mínim els focus contaminants. 

La contaminació de l'aire és un problema que es crea i abasta tots els municipis de 
l'entorn; per tant, els efectes sobre la salut de les persones arriben a gran part de la 
població de la comarca. 
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