El plom de la Rabassa no es pot exportar i es confina al camp de tir - El projecte Gallipyr de protecció del

Premsa 20/02/2009
Periòdic d'Andorra
El plom de la Rabassa no es pot exportar i es confina al camp de tir
• El Comú lauredià accepta que els balins vagin a parar a la plataforma
• Jordana assegura que es guardaran en "condicions de total seguretat"
Aina Mauri i Lisa - Sant Julià de Lòria
El conflicte per la contaminació produïda pel plom dels balins al camp de tir de la Rabassa no
està del tot tancat. Si bé la setmana passada el Ministeri de Medi Ambient, el Comú de Sant
Julià i la Federació de Tir van signar un conveni trilateral per cloure la polèmica i protegir el
medi ambient, es va ometre una informació important. I és que, segons ha pogut saber aquest
rotatiu, el

plom no es pot exportar per al seu tractament posterior i quedarà confinat al mateix camp de tir.
El ministre de Medi Ambient, Xavier Jordana, va reconèixer que és impossible l'exportació del
plom si més no ara per ara, ja que un cop recollit estarà barrejat amb altres substàncies que
n'impossibilitaran el tractament. Al respecte, però, Jordana va assegurar que els balins es
confinaran "en condicions de màxima seguretat" al propi camp de tir.
D'aquesta manera, s'explica quina és la participació del Comú de Sant Julià en tot l'afer. En el
conveni trilateral, el Govern es comprometia a pagar els 400.000 euros que costarà el
sanejament de la zona i la infraestructura que ha d'evitar que es tornin a dispersar els
perdigons pel bosc. La Federació de Tir, per la seva banda, va adquirir el compromís de fer
servir a partir de les pròximes tirades perdigons amb un menor calibratge de plom.
Si bé no es va publicitar el dia de la presentació del conveni, la participació del Comú lauredià
consisteix en acceptar que tot el plom, el recollit i el que es recollirà amb les malles protectores
a partir d'ara, vagi a parar a la plataforma que conforma el camp de tir.
Segons es va explicar el dia de la signatura del conveni, els balins no es podran dispersar
gràcies a les malles protectores, que conduiran els perdigons per uns conductes fins a uns
contenidors. El Comú serà el responsable, doncs, d'aquests contenidors plens de perdigons de
plom que no es poden exportar. Segons es va explicar als ecologistes, el tractament del plom
per a la seva exportació és impossible i per això s'ha optat per confinar indefinidament els
perdigons.
CONFINAMENT SEGUR
Aquest confinament del plom recorda els centenars de llaunes de colorant tòxic que es van
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anar acumulant durant anys en les dependències de la duana espanyola. No va ser fins que les
riuades del primer d'agost van dispersar aquestes llaunes --que van acabar en terres catalanes
empeses per la força del riu-- que es va posar de relleu les condicions en què s'havien
acumulat aquests recipients.
El conveni exposa que el plom es confinarà en un dipòsit estanc, que es mantindrà sigui quin
sigui el futur de l'actual camp de tir. Això significa que en els plans parcials que aprovi a partir
d'ara el Comú lauredià per ampliar el projecte de Naturlàndia --que en principi eliminaran o
canviaran de lloc el camp de tir-- hauran de comprendre aquest dipòsit de substàncies
contaminants i mantenir-lo.

DiariMés Andorra

El projecte europeu Gallipyr vol augmentar la protecció dels galliformes als Pirineus

El projecte Gallipyr permetrà engegar accions per augmentar la protecció dels galliformes de
muntanya als Pirineus.

L’objectiu és crear una xarxa de seguiment d’aquestes espècies a Andorra, Catalunya i País
Basc

El Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, i els governs de
Navarra, País Basc i Andorra portaran a terme accions concretes per a la millora dels hàbitats i
la conservació del gall fer, la perdiu blanca, la perdiu xerra i el grèvol, coneguts amb el nom
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comú de galliformes de muntanya. Aquestes accions s’emmarquen en el projecte europeu
Gallipyr que té el suport de la Unió Europea, es portarà a terme a través del programa Interreg
IV-A i estarà coordinat en l’àmbit de la Comunitat de Treball dels Pirineus (CTP).

L’objectiu principal d’aquest projecte és crear una xarxa de seguiment dels galliformes de
muntanya i millorar l’hàbitat i les poblacions d’aquestes espècies de manera concertada entre
els diferents territoris de banda i banda dels Pirineus. La zona sobre la qual es durà a terme
aquest projecte és la part pirinenca de França, de les comunitats de Catalunya, Navarra i País
Basc i el Principat d’Andorra. Aquest projecte, que serà cofinançat per fons europeus, té un
pressupost d’uns dos milions d’euros i una durada de tres anys. Dins de les accions que
s’emprendran, es crearà una xarxa que permetrà centralitzar i aprofundir coneixements sobre
galliformes de muntanya i els seus hàbitats, millorar la protecció i gestió de les espècies.
També s’organitzaran accions de difusió per a l’opinió pública i es definirà una eina comuna a
tots els socis per al seguiment i la gestió de les espècies, i s’hi faran accions transversals i
específiques per a cada espècie.
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