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ELS GRUPS POLÍTICS PARLEN
Més i més MAT a Bescanó
Notícia de premsa a El Punt del dia 6
de novembre: «La Comissió d’Urbanisme de Girona va aprovar ahir la
central tèrmica de Bescanó, que anirà prop de la carretera d’Anglès, a la
finca de la masia de Can Ribera de
Vilanna. La central ocuparà 5,28
hectàrees en dues naus i una xemeneia de 80 metres d’alt, i tindrà una
turbina de gas i una de vapor, que
generaran 400 megawatts de potència en total. El gas arribarà per una
conducció de 8 quilòmetres, i l’electricitat s’evacuarà amb una nova
subestació i una línia soterrada d’un
quilòmetre.»
A algú li queda algun dubte encara
de com continua amagant informació al poble l’equip de govern de
CiU? Algú es creu encara que l’alcalde i el seu equip de govern no en sabien res?
Des del juliol del 2006, l’alcalde n’està informat. El Ministerio de Medio
Ambiente va enviar a l’Ajuntament
–en tenim la confirmació per escrit–
el projecte resum d’Endesa per ins-

tal·lar una central tèrmica de cicle
combinat de 400 MW a Bescanó.
Un any més tard, el juliol del 2007,
en la primera comissió informativa
després de les eleccions, consta en
acta: «Anna Garriga demana si hi ha
a l’Ajuntament el projecte de central
tèrmica de cicle combinat. Soy respon que la primera petició de la central de cicle combinat que ha entrat
de l’empresa a l’Ajuntament és la petició d’informació urbanística.» «No
tenim cap projecte», diu el Sr. Soy.
L’única vegada que CiU ha informat
el poble ha estat per dir que han deixat molt clar a Endesa que «no es
pot construir la central de cicle combinat en els terrenys sol·licitats perquè són de tipus agrícola».
Lamentablement és l’únic argument
que va donar l’alcalde també quan
REE va sol·licitar construir la línia
de 400 kV i la subestació transformadora. No ha servit per res, ni
abans ni ara.
L’oposició hem hagut de sentir-nos
dir de regidors de CiU que enganyem

el poble, però ells han amagat sempre l’existència de la central tèrmica i
l’altra subestació. Qui menteix? Quin
paper fa l’equip de govern de CiU?
Qui està deixant instal·lar a REE i
Endesa tot el que volen a Bescanó, i
la MAT no s’atura aquí. Temps al
temps. Una vegada més, ens diran
que ja no hi poden fer res.
Què deixarà el govern de CiU als
nostres fills? De moment a les línies
de la MAT i la gran subestació transformadora de Vilanna hi hem d’afegir una central tèrmica de més de 5
hectàrees, una xemeneia de 80 metres d’alt, un gasoducte que passarà
pel mig del poble, una nova subestació i una línia més que s’ha d’afegir a
les noves línies que sortiran cap a
Olot, Salt i Juià. I el Sr. Soy, en campanya electoral, va dir que només
era una línia! Un demòcrata de debò
hauria de dimitir. Prou mentides a
Bescanó!!!
Anna Garriga
Portaveu d’Entesa per Bescanó

Conviure amb una Central Tèrmica
El dia 11 de novembre, l’alcalde va
reunir tots els regidors amb representants d’Endesa per informar del
projecte de la central tèrmica de cicle
combinat (CTCC). Ja és un fet! La
sessió es va fer a porta tancada, amb
mossos d’esquadra i no deixant entrar els veïns a la sala de plens. Què
us sembla?
Què significarà per a tots nosaltres la
convivència amb aquest monstre
contaminant? Endesa es va esforçar
a demostrar les meravelles del disseny de la central: colors «integrats» al
paisatge usant sistemes de «pixelació» i un seguit de detalls insubstancials. Es van esforçar a fer-nos veure
com en seria de terrible que aquesta
CTCC utilitzés carbó en lloc de gas i
la «sort» que tindrem de poder disposar d’una central tecnològicament
tan «avançada» i «poc contaminant» comparada, repeteixo, amb
una de carbó.
Els grans avantatges de la cen20

tral (quina sort!!) van dir que són
que no utilitzarà gasoil, que no caldran dipòsits de combustible ni línies per connectar a la subestació
(perquè serà al costat mateix, és clar)
i que es conservarà la masia de can
Ribera i la seva alzina. Quina burla!!!
Per no parlar de l’«impacte positiu
sobre l’economia local»: 320 milions
d’euros en la construcció (aniran a
les botigues i empreses del poble?
No!), recaptació d’impostos i llicència municipal, 300 llocs de treball
durant la construcció (especialistes
en centrals, és clar) i 35 treballadors
durant 25 anys (pràcticament tot enginyers especialitzats).
Es van oblidar d’explicar els problemes que tindrem, com ara la gran
quantitat d’emissions de CO 2 i les
quantitats no gens menyspreables
d’altres elements químics molt contaminants i perillosos: NOx (una hora de funcionament de la CTCC
provoca emissions equivalents a les

de 18.000 cotxes en un recorregut
mitjà de 10 km en una gran ciutat),
ozó, el verinós gas metà, PM10 (partícules petites que penetren als pulmons i produeixen malalties
cardiopulmonars i augment de càncers) i infinitat d’altres substàncies
perilloses per a la salut.
Tampoc no van parlar de les fuites
de la canonada de gas de 8 km (entorn del 0,7% del gas transportat), ni
de l’escalfament de l’ambient, ni de
l’efecte dels vents de la zona (que
traslladaran la contaminació a Bescanó, Salt, Sant Gregori i Girona), ni
del soroll que generarà, ni de l’aigua
del Ter que consumirà (de 30.000 a
50.000 litres per hora), ni dels eventuals accidents que es produeixen, ni
del deficient control i les sancions
per les irregularitats (ho sabem per
les centrals nuclears)... Ja tenim aquí
el tsunami energètic anunciat.
Carlos de Mendoza Sans
Regidor d’Entesa per Bescanó
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ELS GRUPS POLÍTICS PARLEN
Central de cicle combinat, NO GRÀCIES!
La Generalitat ha iniciat un procés
administratiu que ens ha molestat.
Ha presentat expedient a la Comissió
d’Urbanisme per canviar la classificació urbanística d’uns terrenys de Vilanna amb l’objectiu d’instal·lar-hi
una central de cicle combinat.
D’entrada ens sembla una manca absoluta de respecte institucional iniciar aquest procés sense abans haver
disposat de totes les informacions.
Volem recordar que l’Ajuntament ja
va manifestar la impossibilitat de
construir res en aquells terrenys perquè les nostres normes no ho permetien. Ara la Generalitat, amb aquest
procés administratiu, vol canviar la
classificació.
Davant d’aquests fets greus, què és el
que hem fet? Exigir a l’empresa que
doni explicacions d’aquest projecte i
de tot el procés.
Com a resposta a aquesta demanda,
el dia 12 de novembre passat vam
convocar una reunió de tot l’Ajuntament, els 11 regidors, amb representants de l’empresa, catedràtics de la
Universitat Politècnica de Catalunya i

representants d’una empresa de medi ambient. En aquesta reunió, que
es va fer a porta tancada, tots els
membres de l’Ajuntament vam poder
fer totes les preguntes que vam voler
i demanar la informació que ens ha
d’ajudar a l’hora de prendre les nostres decisions com a Ajuntament.
Penjarem l’acta d’aquesta reunió a la
pàgina web municipal. Val a dir que
tots els regidors d’entrada hi vam
manifestar el nostre rebuig.
Hem iniciat, per tant, un procés que
volem que sigui al màxim de transparent i que tindrà continuïtat, i en el
qual donarem tota la informació que
faci falta a la gent.
Són moltes les preguntes que necessiten resposta. Creiem que des del
govern hem de donar uns arguments
sòlids i responsables per aconseguir
que no es faci la central.
Només un «No perquè no», no servirà de res. Des de l’equip de Govern
hem de preparar un bona argumentació per presentar ara quan donin
audiència. No podem deixar de presentar al·legacions. No fer-ho voldria

dir renunciar a un dret que tenim.
Demanarem una entrevista amb la
Generalitat per saber la seva posició
en aquest tema.
Cal recordar que la MAT ha estat una
imposició del Govern central i de la
mateixa Generalitat.
Ens volem entrevistar amb ajuntaments que tenen centrals com aquesta que ens proposen instal·lades al
seu poble o ciutat. Sant Adrià de Besòs (en té dues), Tarragona i, si cal,
Mallorca. Els demanarem que ens
expliquin quins són els problemes reals que els provoquen aquestes instal·lacions i quins benficis n’han
obtingut, si és que n’hi ha. A totes
aquestes accions demanarem que ens
hi acompanyin els companys de l’oposició, perquè la informació a tots
ens és de vital importància.
Demanem, això sí, que aquest important tema no es polititzi. Entenem
que és molt llaminer i fàcil, però només amb responsabilitat podrem
aconseguir els nostres objectius.
Convergència i Unió per Bescanó

El poble de Bescanó torna a mirar el riu
Aquests últims anys, sense saber-ne
ben bé els motius, el nostre riu ens
quedava lluny. No hi donàvem la importància ecològica i ambiental que
realment té. No cal dir que aquesta
situació era equivocada. I ha estat
des de fa uns anys que les coses han
començat a canviar.
Primer va ser la creació d'Alba Ter,
un consorci format per la majoria
d'Ajuntaments dels pobles per on
ens passa el riu, i pels consells comarcals. Precisament el nostre Ajuntament va ser un dels primers
promotors d'aquest Consorci. Amb
el Consorci creat, es va planificar i
redactar projectes, finançats per la
Unió Europea amb la finalitat de recuperar les zones més interessants
del riu Ter.
Al mateix temps, des de l'Ajuntament vàrem fer el mateix, i el resultat de tot plegat ha estat que, amb
suport de la Diputació i la Caixa hàgim restaurat el Pou del Glaç i tot el
seu entorn, una restauració molt in-

teressant pel que representa de recuperació del nostre patrimoni. Al mateix temps s'han restaurat unes coves
de pastor. Tot plegat, i amb la proximitat de la via verda, creiem que serà
un punt molt visitat.
Per altra banda, i aquest cop amb el
suport del Consorci Alba Ter, s'ha
restaurat un camí fluvial que comença al molí de Benages i arriba fins a
la resclosa d'en Joga, amb uns miradors al riu i passant pel que havia estat fa anys la platja de Bescanó. Eren
els temps en què el mar ens quedava
molt lluny, a la resclosa de la fàbrica.
Aquest camí, en tot el seu recorregut,
dura aproximadament una hora. Està senyalitzat i amb explicacions
molt interessants sobre la flora i la
fauna que s'hi poden trobar.
D'aquí a pocs dies adjudicarem, amb
el suport de la Diputació de Girona,
unes obres que tindran com a finalitat, aconseguir que el mateix tram de
la Barca fins a la fàbrica Grober pugui considerar-se un passeig. Sens

dubte que tot això ha estat possible
perquè la depuradora que, des de fa
uns tres anys ha entrat en funcionament, garanteix que les aigües del
nostre sanejament ja no vagin al riu
sense depurar.
També volem recordar que aquest
estiu l'Ajuntament va comprar l’Illa
del riu Ter a sota la Pilastra, un espai
molt interessant per la varietat de la
flora i fauna autòctona fluvial.
Ara, el Consorci Alba Ter està preparant un expedient per demanar
ajuda a Europa a través de programes Life per tal d'obtenir finançament per transformar aquest espai
com a àrea protegida, però visitable, per la seva riquesa ambiental i
paisatgística.
Totes aquestes actuacions faran que
en molt poc temps haguem aconseguit que sigui una realitat la recuperació del nostre riu i que el poble
miri una altra vegada, com fa molts
anys, de cares al riu.
Convergència i Unió per Bescanó
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