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Unamanifestació contra el ‘fracking’ a la Ribagorça oscenca.

JOSEP DE MONER

R.R.
❘ LLEIDA ❘ El departament d’Eco-
nomia ha iniciat el procés per
denegar els dos permisos d’in-
vestigació minera que la firma
Montero Energy va sol·licitar per
buscar petroli i gas en dos vas-
tes àrees de l’interior de Cata-
lunya, anomenades Leonardo i
Darwin.Aquesta última com-
prèn una superfície de 89.683
hectàrees a la Segarra, la Nogue-
ra, l’Urgell, el Solsonès i l’Ano-
ia (Barcelona), amb un total de
37 municipis lleidatans (vegeu
el desglossament).Així ho va
anunciar ahir la Generalitat, que
va explicar que aquesta deci-
sió es deu a la “insuficiència del
projecte” presentat pel promo-
tor.

Aquesta decisió va ser acolli-
da amb satisfacció per la plata-
formaAturem el Fracking i per
consistoris que havien formulat
al·legacions contra aquesta ini-
ciativa, davant del temor que
l’empresa fes servir en els son-
dejos la tècnica de fracturació
hidràulica. El temor que aques-
ta tecnologia provoqui contami-
nació d’aigües subterrànies i fins
i tot sismes havia donat peu a
mobilitzacions i a mocions de
rebuig de la Diputació, consells
comarcals i més d’una vintena
de municipis de Lleida. S’ha de
recordar que la proposta inclo-
ïa la possibilitat de fer servir la
tècnica de fracturació hidràuli-
ca, encara que era una qüestió
que s’havia de concretar en pro-
jectes posteriors (vegeu SEGRE
del 9 de desembre).

Fonts pròximes al procés van
indicar que l’empresa promoto-
ra ja ha presentat al·legacions
contra la decisió de la Genera-
litat. Economia va afirmar que
la resolució per denegar el per-
mís arriba després de respondre
desenes d’al·legacions al projec-

Rebutgen concedir llicència a l’empresa que va
demanar buscar petroli i gas en 37municipis
Montero Energy va sol·licitar permís al Govern per a sondejos a la Segarra, la Noguera, el Solsonès i
l’Urgell || Oposició de la Diputació, consells i més de 20 municipis per temor a la tècnica del ‘fracking’
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Mitjançant la injecció a pressió d’aigua barrejada amb altres substàncies que serviran per
mantindre les esquerdes obertes i també una sèrie de compostos químics que suposen menys de
l’1% del compost global. Les ruptures del subsòl poden alliberar gas, si en contenen.

Com a avantatge, permet obtindre un dels recursos fòssils més nets: el gas.

Al contrari, el fracking conté dos riscos:
-La possibilitat de contaminar reserves d’aigua subterrànies amb filtracions
d’hidrocarburs o d’additius químics.
-Si les perforacions es fan a gran escala, poden provocar microsismes que, segons els
opositors a aquesta tècnica, poden acabar generant un corriment del terreny
subterrani.
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Quèés?

1. Plataforma de perforació i torre per a
l’extracció d’hidrocarburs.
2. Aigua amb arena i additius químics que
s’injecta a pressió al subsòl.
3. Revestiment de ciment per garantir la
impermeabilitat del pou.

4. El pou pot arribar a centenars i fins i tot
milers de metres de profunditat.
5. L’aigua i els additius injectats fragmenten
roques i les mantenen obertes.
6. La roca fragmentada allibera hidrocarburs
que surten a la superfície.

La fractura hidràulica consisteix a fracturar roques i altres materials del subsòl
per alliberar bosses de gas o petroli en roques que no tenen permeabilitat
natural i que no podrien ser explotades amb altres tecnologies.

Coms’aplica ?

AVANTATGES I INCONVENIENTS

te, moment en què van obrir les
pliques per avaluar la proposta
de Montero Energy. Fonts de la
plataforma veïnal i ajuntaments
van indicar que encara no han
rebut resposta a les seues al·le-
gacions.

Jaume Moya, portaveu d’Atu-
rem el Fracking, es va mostrar
convençut que la creixent opo-
sició a la tècnica del fracking ha
influït en la decisió del Govern,
que recentment va revocar el
permís Ripoll a Osona, el Ripo-
llès i la Garrotxa. “Espero que
es degui al fet que el Govern ha
entrat en raó i hi hagi vist que
aquest no és el model de país
que volem”, va afegir Bernat So-
lé, alcalde d’Agramunt, un dels
primers municipis a Lleida a
oposar-se al projecte. Unes al-
tres dos empreses, Enagás i Fron-
tera Energy, encara tramiten per-
misos per buscar hidrocarburs
en disset municipis lleidatans.

ELSPROJECTES

Montero Energy (rebutjat)
❚ Agramunt, Alòs de Balaguer,
Artesa de Segre, Balaguer, Bell-
caire, Bellmunt, Biosca, Cabana-
bona, Camarasa, Castellserà, Cu-
bells, els Plans de Sió, Foradada,
Guissona, Ivorra, la Molsosa, la
Sentiu, Llobera, Massoteres,
Montgai, Oliola, Ossó de Sió, Pe-
nelles, Pinós, Pinell, Ponts, Prei-
xens, Puigverd, Sanaüja, Sant
Guim de la Plana, Sant Ramon,
Tornabous, Torà , Torrefeta i Vila-
nova de l’Aguda.

Enegás i Frontera Energy
❚ Lleida, la Granja d’Escarp, Alma-
tret, Almacelles, Aitona, Seròs, Al-
carràs, Soses, Almenar, Torrefar-
rera, Torres de Segre i Sudanell.
Clariana de Cardener, Navès, Oli-
us, Pinós i Riner.

Alfarràs aprova el pla urbanístic que
inclou un polígon a l’antiga Mitasa

URBANISME PLANIFICACIÓ

❘ ALFARRÀS ❘ L’ajuntament d’Al-
farràs ha aprovat inicialment
el pla d’ordenació urbanística
municipal, que incorpora una
connexió amb el nucli agregat
d’Andaní com a àrea d’expan-
sió (una actuació que ja ha co-
mençat amb la construcció
d’un passeig) i la construcció
d’un polígon industrial de 8
hectàrees.Actualment,Alfar-
ràs no disposa gairebé de ter-
reny per ubicar-hi empreses.
Segons l’alcalde, Klever Este-

ve (PSC), els terrenys del fu-
tur polígon s’expandeixen al
nord de l’antiga Mitasa i són
propietat privada, i a l’oest de
la fàbrica tèxtil, ja tancada, i
són propietat de l’Institut Ca-
talà de Finances (ICF). En
aquest punt, va assenyalar que
negocien amb la Generalitat
un preu per comprar el solar
i els terrenys annexos de l’an-
tiga fàbrica tèxtil.

D’altra banda, l’anomena-
da comissió d’informació i se-

guiment del POUM dels grups
municipals de CiU i ERC ha
convocat els veïns a una reu-
nió dilluns per debatre sobre
el projecte de planificació, a
la qual assistiran una arquitec-
ta urbanista i una advocada
urbanista, segons van avançar
ahir. En un comunicat, els
grups de l’oposició van denun-
ciar precipitació i falta de
transparència en l’aprovació
del pla urbanístic de la locali-
tat.

Preparen la Pallaresa per al ràfting■ El consell del Pallars Sobi-
rà, bombers i l’Associació d’Empreses d’Esports d’Aventura van
retirar arbres del riu per a la seguretat en la navegació.
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