Jordana reconeix una «afectació severa» de plom al bosc pel camp de tir de la Rabassa - El tir al colom «a

Premsa 13/02/2009

Periòdic d'Andorra

- La Federació de Tir estudiarà si acaba amb el tir al colom

- Els tiradors utilitzaran a partir d'ara balins de 24 grams de plom

A. M. L. - Andorra la Vella

La presidenta de la Federació de Tir, Laura Salvans, va indicar ahir que en la pròxima
assemblea de l'ens es plantejarà la possibilitat de deixar de practicar el tir al colom.

El ministre de Medi Ambient, Xavier Jordana, va declarar que desitjaria que la federació "fes un
esforç i decidís deixar-la de fer", tot i que considera que s'ha de respectar aquesta pràctica
perquè la legalitat vigent la permet. Salvans, a més, va augurar que el tir al colom, a la llarga,
acabarà per no practicar-se al país.
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L'expresident de la Federació de Tir, Joan Tomàs, va anar més enllà i va dir que l'ens ha rebut
demandes per part de federacions internacionals per deixar d'acollir aquesta pràctica en el si
de la dederació en no considerar-ho part de la disciplina esportiva de tir. Per això, Tomàs va dir
que és més que probable que es deixi de tirar al colom a Andorra tot i que és partidari que la
federació doni suport als tiradors que es desplacin a altres països a tirar al colom.

MENYS PLOM ALS PERDIGONS

El Ministeri de Medi Ambient va signar ahir un conveni trilateral amb el Comú de Sant Julià de
Lòria i la Federació Andorrana de Tir per tal de posar fi al plom acumulat al camp de tir durant
els últims 20 anys. La zona afectada té 12.650 metres quadrats i la descontaminació durarà
tres mesos un cop s'hagi fet l'adjudicació.

Si bé el Govern pagarà els 400.000 euros que costarà el sanejament de la zona, la federació
ha agafat el compromís d'instal.lar una xarxa de protecció abans de la pròxima competició, que
serà per Setmana Santa. Encara més, si bé fins al moment els tiradors podien fer servir
perdigons amb un calibre de plom de fins a 36 grams, a partir de la pròxima tirada s'han
compromès a fer servir càrregues de com a màxim 24 grams de plom.

Els treballs inclouran la construcció d'un talús per suportar les xarxes que conduiran els
perdigons disparats a unes canalitzacions, i d'aquestes, a un dipòsit que acumularà les
càrregues de plom. Tomàs va assegurar que Andorra és dels primers països que inclouen
aquestes mesures mediambientals. Segons l'expresident de la Federació de Tir, a França i
Itàlia, dos dels països més importants en la pràctica del tir, tan sols fa dos anys que s'ha
començat a instal.lar aquestes proteccions, i a Espanya encara no se n'ha col.locat en cap
plataforma de tir.

Quant a la pràctica olímpica, Tomàs va especificar que només amb motiu dels darrers Jocs
Olímpics es va utilitzar la xarxa protectora.
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Diari d'Andorra

L’espai afectat pel plom a la Rabassa és gairebé com dos camps del Barça

Les tasques per retirar el material contaminant duraran tres mesos. El Govern ha assumit la
totalitat del cost pressupostat en 400.000 euros

Carme Berrio

Andorra la Vella

• El plom provinent dels cartutxos del tir al plat ha afectat una àrea a la Rabassa equivalent a
dos camps del Barça. La superfície, de 12.650 metres quadrats, es descontaminarà els propers
mesos. El ministre de Medi Ambient, Xavier Jordana, va explicar ahir que abans de l’estiu
“estarà completament retirat”. El punt de partida es va posar en marxa ahir amb la signatura del
conveni a tres bandes entre el Govern, el comú de Sant Julià i la Federació Andorrana de Tir.
“Fa 20 anys que es parla de com es podria arribar a una solució i potser hi ha hagut certa
laxitud, perquè a vegades les coses costen d’enfocar-les”, va manifestar el titular de Medi
Ambient.
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L’executiu ha assumit el cost total del sanejament, pressupostat en 400.000 euros. Pel que fa al
calendari, els treballs s’adjudicaran el mes vinent i en tres mesos es retirarà el plom de l’espai
on han caigut cartutxos. D’una banda ha afectat la zona del camp de tir, però també entre
aquesta àrea i la carretera general, així com un “petit espai” sobre la via. Per evitar que es
malmeti el bosc, s’utilitzaran mitjans manuals i maquinària reduïda, segons va informar la
directora del departament, Sílvia Calvó. El projecte es va iniciar amb un estudi a la tardor.
Jordana va qualificar l’impacte de “sever”, però l’informe constata que el plom no s’ha filtrat a
l’aigua, el risc més important, segons va matisar Calvó.

De la seva part, la federació assumirà la instal·lació de xarxes de protecció per evitar que el
plom es torni a dipositar sobre el terreny. La presidenta de l’entitat, Laura Salvans, va valorar
que amb el conveni s’ha “tret un pes de sobre”. L’expresident, Joan Tomàs, va afegir-hi que
una mesura per protegir l’entorn es basa en la reducció de plom per cartutx fins a 24 grams,
quatre menys que ara. En relació amb el conveni, el cònsol major, Josep Pintat, es va
congratular de la solució i va recordar que el pla especial de Naturlàndia inclou l’opció de
destinar la zona a altres usos. “Per ara es continuarà amb les mateixes activitats”, va assegurar
el mandatari.

Els directius de la federació es mostren favorables a suprimir el tir al colom

La Federació Andorrana de Tir discutirà en la propera assemblea sobre la continuïtat del tir al
colom a Andorra. Tanmateix, la direcció de la junta ja es va mostrar ahir reticent a mantenir
aquesta modalitat. “No puc prendre una decisió per tots els tiradors, però crec que a llarga
s’acabarà treient”, va manifestar la presidenta de l’organisme, Laura Salvans.

De la seva part, l’expresident de la federació, Joan Tomàs, va explicar ahir que l’entitat va rebre
una carta de la Confederació Europea i de la Federació Internacional de Tir Olímpic en què es
recomana que la modalitat del colom se separi de l’organisme. “Ens van dir que des d’un
esperit olímpic no s’entén massa la pràctica del colom”, va assenyalar. La junta demanarà a
l’assemblea general “quin serà el futur” d’aquesta modalitat, contrària a l’opinió pública i veus
ecologistes. Entre les alternatives es traça la possibilitat que els tiradors interessats hagin de
sortir a l’exterior si volen practicar el tir al colom.
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L’oposició a aquesta tipologia de tirades també es va manifestar ahir des del ministeri de Medi
Ambient. El màxim responsable de la cartera, Xavier Jordana, va admetre que el tir al colom
s’empara en la legalitat, però va explicitar la desaprovació de forma rotunda. “A mi no m’agrada
i, com a actual titular de Medi Ambient, desitjaria que la Federació Andorrana de Tir fes un
esforç, però depèn del departament”, va subratllar Xavier Jordana.

Diari Més

Jordana reconeix una «afectació severa» de plom al bosc pel camp de tir de la Rabassa

El ministre de Medi Ambient va reconèixer que el bosc de la Rabassa acumula molt plom, que
serà retirat abans de l’estiu.

El Govern, el Comú de Sant Julià i la Federació de Tir signen un conveni per la neteja de la
zona

Els valirets seran retirats abans de l’estiu i s’instal·larà una xarxa per evitar noves dispersions

E.O.G.
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L’afectació del plom a la zona del camp de tir de la Rabassa és «severa». El ministre de Medi
Ambient, Xavier Jordana, va admetre que durant la vintena d’anys de funcionament del camp
de tir el plom dispersat és més del que seria desitjable, «hi ha molt plom espargit, fins i tot a la
cuneta». Malgrat l’alta presència d’aquest material al bosc, el plom no hauria comportat cap
risc. Segons la directora del departament de Medi Ambient, Sílvia Calvó, el risc per a les
persones s’hauria presentat a través de l’aigua, però els tècnics han analitzat les diverses fonts
i els resultats han estat negatius. De totes maneres, els valirets dels cartutxos al bosc de la
Rabassa tenen els dies comptats. El Govern, el Comú de Sant Julià de Lòria i la Federació
Andorrana de Tir van signar ahir un conveni de col·laboració per netejar la zona i evitar que es
torni a espargir el plom. Així, d’aquí dues setmanes, el Govern publicarà un concurs públic per
licitar els treballs de retirada del plom, una tasca que serà supervisada per una empresa
especialista catalana i que s’hauria d’acabar «abans de l’estiu». De fet, eltermini d’execució
establert en el plec de bases serà de tres mesos i el pressupost de 400.000 euros. Aquesta
feina es farà gairebé de manera manual i amb maquinària petita, «per malmetre el mínim
possible el bosc», va comentar Calvó. La zona afectada i a tractar és la del propi camp de tir, i
per sota d’aquest fins a la carretera i una mica per sota d’aquesta. En total, 12.650 metres
quadrats. Per la seva banda, la Federació Andorrana de Tir es va comprometre a instal·lar unes
xarxes de protecció que evitin la dispersió del plom, una xarxa que haurà d’estar instal·lada
abans de la propera competició que acollirà el camp de tir de la Rabassa per Setmana Santa.
Unes proteccions que en els Jocs Olímpics de Sidney encara no s’utilitzaven. En aquest punt,
el cònsol major de Sant Julià, Josep Pintat, va advertir que, si no hi havia la xarxa, el calendari
de les activitats de tir patiria canvis. Amb la signatura d’aquest conveni, l’entitat esportiva també
es compromet a utilitzar cartutxos amb 24 grams de plom i deixar enrere els que en contenen
28. Els tres signants de l’acord es van mostrar satisfets. «M’he tret un pes de sobre», va
respirar alleugerida la presidenta de la Federació de Tir, Laura Salvans. Un pes de molt temps,
per la «laxitud» reconeguda per Jordana a l’hora de buscar una solució al problema.

El tir al colom «a la llarga» desapareixerà

La presidenta de la Federació Andorrana de Tir, Laura Salvans, es va mostrar convençuda que,
«a la llarga», el tir al colom desapareixerà. Però primer caldrà que l’assemblea general de
l’entitat ho aprovi, i per això caldrà parlar amb tothom. De fet, l’entitat ja va rebre una carta de la
Federació Internacional de Tir Olímpic recomanant que se separés del tir al colom, segons va
reconèixer l’expresident de la Federació Andorrana, Joan Tomàs. Per la seva banda, el ministre
de Medi Ambient, Xavier Jordana, va comentar que el tir al colom està contemplat dins la
legalitat, tot i que la sensibilitat creixent de la societat civil faci que «no estigui massa ben vist».
Jordana va demanar que es respectés les persones a qui els agrada practicar el tir al colom, tot
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i que va manifestar el seu desig que «la Federació de Tir fes un esforç i decidís retirar-lo».
Tomàs va explicar que els cartutxos utilitzats per tirar al colom porten 32 grams de plom.

Bon Dia

El sanejament del camp de tir costarà 400.000 euros i comprendrà 12.650 m2

Escrit per Marià Miño

Els treballs de sanejament del camp de tir de la Rabassa costaran al Govern prop de 400.000
euros i comprendran una àrea de 12.650 metres quadrats.

Així ho va anunciar aquest dijous el titular de Medi Ambient, Xavier Jordana, després de signar
el conveni tripartit amb el Comú de Sant Julià i la Federació Andorrana de Tir que ha de servir
per netejar i mantenir lliure de plom les instal·lacions lauredianes.

El departament de Medi Ambient treurà a concurs d’aquí a dues setmanes els treballs de
sanejament, que, tal i com va avançar el BonDia, tindran una durada de 3 mesos i estaran
enllestits abans de l’estiu. De l’altra banda, la Federació Andorrana de Tir va confirmar que
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instal·larà una xarxa de protecció abans que comenci la temporada, el proper 11 d’abril, mentre
que un cop finalitzat el sanejament s’aprofitaran les terres extretes per instal·lar un talús
suplementari.

La retirada del plom estarà supervisada per l’empresa catalana MediTerra, que haurà de vetllar
perquè l’afectació sobre el bosc sigui la menor possible. En aquest sentit, la directora de Medi
Ambient, Sílvia Calvó, va especificar que “únicament es farà un accés al bosc i es farà una
retirada gairebé manual, ja que si ho féiem amb maquines gran caldria tallar arbres.

Així mateix, en base a l’informe de situació elaborat per una empresa especialitzada, el ministre
d’Urbanisme, Ordenament Territorial i Medi Ambient va qualificar l’afectació del plom com a
“severa”, fruit de l’acumulació d’aquest metall durant les últimes dues dècades. No obstant això,
Calvó, va matisar que “fins a la data, no hi ha hagut cap afectació pel que fa a la filtració del
plom a l’aigua”, que és el que comportava un major risc de contaminació.

Pel que fa a les reiterades reivindicacions dels grups ecologistes, Jordana va admetre que “ha
costat una mica veure que calia una solució i que algú s’hi impliqués de veritat”. No obstant
això, l’expresident de la federació de tir, Joan Tomàs, va matisar que “les proteccions [per
evitar la dispersió del plom] es van començar a instal·lar a Itàlia i a França fa uns dos anys, de
manera que no anem enrere, sinó que ens estem adelantant a països importants”, com ara
l’Estat espanyol.

Reaccions dels ecologistes

A falta que el Govern es reuneixi aquest divendres amb les associacions ecologistes per
explicar-los els detalls del conveni, les diferents entitats van mostrar ahir un cert escepticisme
sobre l’acord. Així, el portaveu d’Amics de la Rabassa, Josep Maria Goikoetxea, va afirmar que
“de moment estem a l’expectativa, ja que caldrà veure com es fa l’extracció”, mentre que el
secretari general d’Apapma, Miquel Bru, va apuntar que avalarà la decisió “sempre que
s’instal·lin mesures correctores que siguin efectives”.
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