
-PLATAFORMA GARRIGUES PER LA DEFENSA DEL TERRITORI- 

MANIFEST 
“PER LA QUALITAT DE VIDA A LA COMARCA” 

 
Recentment s'ha conegut la intenció d'instal·lar una incineradora de biomassa a les Garrigues, concretament 
al terme de Juneda, per part de les multinacionals SENER, en un 70% (País Basc) i RWE en un 20% 
(Alemanya), i que comptaria també amb una participació local minoritària (CB Juneda SL, promoguda per 
Urgesneda), amb un 10%.  
 
Es tracta d'una central de 16MW de potència (més gran que la prevista al Palau d'Anglesola) i que serviria 
per cremar tot un seguit de matèria orgànica provinent principalment de cultius energètics (xops, paulònies, 
sorgos), així com de restes de poda i de neteja forestal de boscos propers. Més de 125.000 tones/any en 
total. 
 
Davant d'aquest escenari, un seguit de ciutadans i ciutadanes de diversos municipis de la comarca propers 
a la instal·lació prevista creiem oportú fer les següents consideracions: 
 
· La combustió de matèria generarà unes micropartícules que els filtres no podran impedir que vagin a parar 
a l'atmosfera i que, segons diversos estudis, poden afectar directament a la salut de les persones 
(problemes respiratoris) i de les plantes (cal tenir en compte que ens trobem en una zona de producció 
agrícola). La Generalitat té instal·lat a la zona un medidor d'ozó troposfèric (un gas hivernacle) que, ja 
actualment, registra índexs superiors als recomanats diverses vegades a l'any. Si hi afegim els anticiclons 
en què sovint queda immersa aquesta zona, la qualitat de l'aire pot veure's encara més agreujada. 
 
· La instal·lació està prevista a la vall de Miravall, on ja hi ha una planta de tractament d'oleàcies -que 
recentment ha demanat ampliació- i l'any que ve s'hi ha de posar en funcionament una planta termosolar, 
que incopora també la crema de biomassa (en aquest cas, 70.000 tones/any) en el seu funcionament, amb 
la corresponent saturació d'emissions que tot plegat comportarà. També hi ha a la zona dues plantes de 
tractament de purins i una de farratge. 
 
· No entenem la necessitat d'una instal·lació d'aquest tipus i dimensions en una zona en què pràcticament 
no existeix residu forestal i que, per tant, caldrà crear-lo de nou i cremar-lo, o portar-lo de lluny. I pel poc 
que hi ha, existeixen alternatives més sostenibles per al seu tractament (compostatge, adobat verd). El més 
raonable en ple segle XXI és optar per combustibles que, simplement, no emetin CO2 a l'aire i contribueixin, 
per tant, a la generació de gasos d'efecte hivernacle i a l'acceleració del canvi climàtic. Es tracta d'una 
planta, a més, orientada a generar electricitat, en una comarca que en produeix ja amb moltíssim escreix 
respecte el seu consum intern. En definitiva, el residu no el tenim i la necessitat energètica tampoc. 
 
· Es diu que la matèria per cremar a la central de biomassa provindrà del cultiu de 3.500Ha de terrenys de la 
zona. Tenim seriosos dubtes que la potència de la planta pugui assolir-se únicament per aquesta via i 
temem que, un cop s'acabin les subvencions per aquest tipus d'energia i calgui continuar fent-la rendible, 
s'obri la porta a la combustió de tot tipus de biomassa (residus sòlids urbans, fangs de depuració, 
subproductes industrials, restes de fusta tractada químicament, etc). 
 
· La incineració de tantes tones de matèria generarà també una quantitat important de cendres i escòries 
que caldrà gestionar. L'abocador comarcal pot veure com l'entrada de residus es multiplica de cop i volta i, 
per tant, saturarà la seva vida útil, que actualment es calcula en un any i mig. 

 
· El funcionament d ella planta requerirà uns elevadíssims índexs de consum d'aigua. Creiem que el Canal 
d'Urgell i el Segarra-Garrigues no van ser pas pensats per a regar aquest tipus de cultius i alimentar aquest 
tipus d'instal·lacions. 
 
· La principal empresa promotora (SENER) es caracteritza, a més, per ser fabricant d'armament (bucs de 
guerra i missils), en contradicció, per tant, amb els valors de foment de la pau i la convivència. 
 
· Els beneficis econòmics que pugui generar aquesta planta aniran a parar, majoritàriament, a empreses 
multinacionals forànies, mentre els ajuntaments i la població local faran de simples espectadors. Els 
diners que en pugui treure l'ajuntament del municipi on s'ubicaria, els beneficis privats del promotor local i 
els llocs de feina que es puguin crear creiem que no compensen una hipoteca com aquesta per al nostre 
futur. 

 



 
Per tot això, ENS OPOSEM a la instal·lació d'aquesta planta a la nostra comarca. No ens oposem a la 
biomassa com a energia renovable, sinó a la ubicació, dimensions i objectius que aquesta central comporta. 
Biomassa sí, però així no. Vivim en una comarca que malda per obrir-se camí posant en valor el seu 
paisatge, els seus productes agrícoles i ramaders i la seva qualitat de vida i creiem que la incineració de 
residus i la generació de CO2 no encaixen amb aquesta aposta. 
 
 
Les Garrigues, 28 de gener de 2012.A 


