
PRESENTACIÓ DE LA COORDINADORA DE 
PLATAFORMES DELS PIRINEUS PER LA 

DEFENSA DEL TERRITORI:



1) CONTEXT SOCIO ECONÒMIC ACTUAL 
DELS PIRINEUS

• EXCÉS DESEVOLUPAMENT TURÍSTIC

• PÈRDUA D'IDENTITAT I CULTURA PIRINENCA

• NECESSITAT D’ORGANITZAR-NOS EN: 

SOS PIRINEUS



INTEGRADA PER LES SEGÜENTS 
PLATAFORMES:
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1. Coll de Pal 2. Les Llosses 3. Motsó – Isona 4. La Molina 5. Salau 6. Peramea-
Bretui 7. Alt Empordà 8. Vall de Ribes





QUI SOM ?
• La Plataforma “Salvem Coll de Pal” sorgeix a principis de l’any 2018 davant la

reactivació del projecte d’esquí a aquest indret del Berguedà per part de
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.

• Les actuacions previstes són la construcció del telecadira de Coll de Pal des de la
Molina, una bassa d’aigua de 90.000 m3, un aparcament de 174 vehicles, un nucli
d’instal·lacions, acabar l’existent edifici de serveis i el telecadira de Niu de l’Àliga.

• La oposició per part de la població sorgeix davant la preocupació de la probable
massificació d’aquest espai amb els impactes ambientals que se’n deriven, en
aquest cas agreujats, tenint en compte la proximitat amb el Parc Natural del Cadí
Moixeró.

• També es veu en preocupació la transformació territorial i socioeconòmica que pot
patir la comarca del Berguedà, apostant pel sector del turisme en detriment de les
activitats tradicionals i el sector primari. Es creu que no té cap mena de sentit
continuar invertint diners públics a pistes d’esquí que són deficitàries
econòmicament i no viables a nivell natural tenint en compte l’actual context de
canvi climàtic.

• A més, el paratge Coll de Pal està orientat a sud i és una zona de forts vents, fet
que dificulta la viabilitat natural d’aquesta ampliació de la Molina. Es considera,
finalment, que aquest projecte respon a uns interessos determinats que no
representen, ni de bon tros, a la població local.





QUI SOM ?
• La Plataforma «Aturem el Polígon de la Carretera de les Llosses» es tracta d’una 

plataforma veïnal que s’oposa a la requalificació d’un sòl agrícola i ramader a sòl 
industrial. 

• S’hi oposen entenent que es tracta d’un procés d’especulació, de destrucció del 
territori, i de promoció a empreses de gran capital. 

• Defensen que la creació d’un nou polígon no respon a una necessitat real de sòl 
industrial ja que actualment el municipi de Ripoll disposa de set polígons 
industrials amb 39.509 m2 de naus disponibles o abandonades i 17.662 m2 de 
parcel·les lliures en sòl industrial. 

• A la resta de la comarca actualment es disposa també d’abundant sòl disponible 
construït o planificat. 

• També critiquen la opacitat i la obstaculització per part del Equip de Govern a la 
hora de compartir informes i permetre’ls la participació en el procés. 

• Com a Plataforma, defensen la re-naturalització de tota la plana per preservar-la 
com a ús agrícola i ramader, així com també aposten per un canvi en el model 
econòmic que no es basi en promocionar empreses del capital sinó promocionar la 
pagesia i l’economia social i solidària ambdós respectuoses amb la terra, el territori 
i que ofereixen feines de qualitat  així com un benestar per a totes les persones de 
la comarca. 



AUTOPISTA ELÈCTRICA MONTSÓ-ISONA 
RIBARGORÇA (OSCA)/PALLARS JUSSÀ  ( PLATAFORMA UNITÀRIA 

CONTRA L’AUTOPISTA ELÈCTRICA)

• Projecte de re-potenciació de les línies d'alta 
tensió Escalona-Foradada del Toscar i 
Escalona-Escalona: primers passos cap a la 
interconnexió elèctrica pel Pirineu aragonès.
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ABANDONAMENT



• 1) Intent d’aprovació del POUM (09-11) que permetia triplicar les zones 
edificables en espai i volum, així com legalitzar irregularitats 
urbanístiques. Un cop aturat gràcies a l’aplicació de vuit contenciosos i 
una querella criminal, el Consistori dificulta l’execució de sentències ja 
fermes contra el mateix. Sense iniciar cap diàleg amb l’associació per 
assolir un nou POUM.

• 2) Manca de cura d’edificis i infraestructures per part de l’ajuntament 
d’Alp. 

• 3)Ara hi ha noves amenaces com el Pla Director “PDU La Molina-Masella” 
que actuaria com a “paraigua protector” de la candidatura als JJOO 
d’hivern liderada per la Generalitat (Secretaria d’Esports i FGC)  i  
recolzada per l’Ajuntament d’Alp, tots ells ens públics. Aquests  projectes 
es retroalimenten mútuament i poden portar a actuacions urbanístiques-
mediambientals innecessàries i agressives, motivades pels interessos 
especulatius d’uns pocs inversors. 

• 4) Interessats en control dels sòls a desclassificar. 

QUI SOM?



SALVEM SALAU- SIGMADOT-STOP 
MINE SALAU

IMMEDIACIONS DEL PORT DE SALAU, on 
aniria la mina que es fes a Catalunya

ESCOMBRERES DE LA MINA DEL CIRC 
D´ANGLADA (Prop de Salau, Occitània)



EXPLOTACIONS MINERES:
PALLARS SOBIRÀ/OCCITÀNIA SALVEM SALAU-
SIGMADOT-STOP MINE SALAU):
Explotació de mines d’or i wolframi:

• Intents d´explotació d´aquests metalls 
del Parc Natural de l’Alt Pirineu afectant 
a la capçalera  de la Pallaresa, pels 
voltants de l’emblemàtic indret de 
Salau. 

• S’ha tombat l’intent de fer l’avaluació 
ambiental simplificada, i ara cal fer-la 
per via ordinària. 

• Això és un intent especulatiu, donat 
que les accions han baixat al créixer la 
mobilització, de la mà de les empreses 
Neo Metal Spania ( Pallars Sobirà) i Neo 
Metal France (Arieja) , filials de 
l´Australiana Apollo Minerals Limited.

• Les explotacions podrien causar 
contaminació d’arsènic i asbest.

BAIX PALLARS ( LO PEDRIS-SIGMADOT)
Explotacions de Cobalt:

• L’empresa minera, Cobalt Rock 
S.L.,relacionada amb una empresa 
australiana vol obrir una mina de cobalt 
a Peramea – Bretui, vora estany 
Moncortès i dintre del Geoparc de 
Conca de Tremp – Montsec .

• Presentació d’ al·legacions per Lo 
Pedris, Ajuntament del Baix Pallars i                       
SIGMADOT.

• Es podria produir  greu contaminació 
dels aqüífers de l’estany de Montcortès,                       
la Zona humida del Prat del Comú i les 
fonts d’aigua dels salins de Gerri de la                       
Sal , o als aqüífers del mateix Noguera 
Pallaresa, al fer sondatges de vora 
400m.

• La quantitat de cobalt que hi ha no 
justifica l´apertura d´una mina.



ALTRES INDRETS:
L’ALT EMPORDÀ ( SIGMADOT)

Explotacions de talc: 

• Intents de reiniciar-les als municipis 
de  La Vajol, Darnius i  Maçanet de 
Cabrenys, ja explotades per  Talcos
Pirenaicos, comprada per la 
multinacional Talcs de Luzenac, van 
tancar les mines catalanes i les va 
dinamitar per raons de seguretat                 
(menys Mina del Negrin). 

• Ara l´empresa Mineralia, associada 
al grup Conesa, vol obrir de nou i 
que en el cas de fer-se a cel obert, 
podria produir un gran impacte                
ambiental.

• S’han  queixat els alcaldes de les 
tres poblacions. 

LA VALL DE RIBES- RIPOLLÈS- (SIGMADOT)
Explotacions d’or:

• En el passat segle, es va intentar 
l’explotació dels minerals d´or, 
associat a minerals d´arsènic i 
d´antimoni. 

• Va fracassà, motivant una gran 
contaminació. 

• Ara, s´han demanat noves 
prospeccions. 

• Afecta a: Toses, Planoles, Ribes de 
Freser, Campelles, Pardines i 
Queralbs.

• Els alcaldes i Consell Comarcal ja 
van presentar al·legacions.



CANDIDATURA  PELS  JOCS OLÍMPICS D’HIVERN “PIRINEUS-BARCELONA 
2030”:

• Fins ara cert secretisme i gran manca de transparència i de 
discussió ciutadana.

• Sense tenir en compte bona part de la pròpia població del 
territori. 

• Context de canvi climàtic general=>  progressiu escalfament =>  un 
creixent desordre climàtic=> afectació conreus, ramaderia i entorn 
afectant innivació => CAL PREVISIÓ. 

• Les inversions que es farien molt probablement no responen a les 
necessitats reals d’aquestes comarques, descuidant-ne la 
mobilitat i oblidant la necessitat d’un canvi de model 
socioeconòmic del territori.

• Ens temem que aquest projecte arrossegui moviments 
especulatius. 

• Rebut amb escepticisme demanem UNA CONSULTA AL PIRINEU.



GRÀCIES PER LA VOSTRA ATENCIÓ


