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l PSC viu moments difí-
cils enmig del desconcert
provocat per la incapaci-
tat de posar o endevinar

un final a la davallada de les seves ex-
pectatives electorals. En el cas dels
socialistes gironins s’hi afegeix les
tensions internes que han anat aflo-
rant i que ahir mateix van provocar la
dimissió del president del partit i de
la renúncia als seus càrrecs de nou
membres més de l’executiva. Els que
han decidit plegar acusen l’actual cú-
pula del partit a les comarques de Gi-
rona d’haver segrestat la presa de de-
cisions, mentre que el primer secre-
tari els ha respost que ara ni es fa
clientelisme ni es nomena a dit, alho-
ra que ha qualificat la maniobra de
frau a la militància per evitar que hi
hagi primàries. Les lluites fratricides
acostumen a ser les més doloroses i
sagnants. Més enllà del debat intern
que a molt curt termini ha de portar a
decidir si l’actual situació obliga a la
celebració d’un congrés extraordina-
ri, seria bo que els mateixos socialis-
tes no traslladessin la imatge que no
es tracta només d’una lluita pel poc
poder institucional que els queda i
s’esforcessin a recordar que el que
mou la gent darrere d’un projecte
polític és una proposta de transfor-
mació de la realitat social. Possible-
ment falti temps per obtenir una
perspectiva prou àmplia per enten-
dre com han evolucionat tant les co-
ses en tan poc temps i com un partit
pot passar d’ocupar gairebé tots els
espais de representació a perdre’ls
també pràcticament tots, però de
ben segur hi té alguna cosa a veure el
fet d’haver transmès la sensació que
estava disposat a pagar qualsevol
preu per aconseguir-ho. Els termes
en què s’ha situat el debat entre els
socialistes, aquí i al conjunt del país,
no ajuden a allunyar aquesta idea.

E

DIMISSIONS

L’APUNT FINAL

PERIODISTA

Rafael de Ribot

epresentants de l'Organització
Mundial de la Salut (OMS) i d'or-
ganismes sanitaris catalans van
proposar ahir que els cigarrets

electrònics siguin tractats com un problema
estratègic de salut pública, igual que els ci-
garrets de tabac convencionals.

El director de «Tobaco Free Initiative»

(Iniciativa Sense Tabac) de
l'OMS, Armando Perruga, va
assenyalar que encara no exis-
teix una evidència científica
ni informació suficient sobre
els perills a llarg termini d'a-
quest tipus de cigarrets, però
està demostrat que contenen
substàncies tòxiques i cance-
rígenes iguals a les del tabac.

Perruga va participar junta-
ment amb el secretari de l'A-
gència de Salut Pública de Ca-
talunya, Antoni Mateu; el cap
de la Unitat de Control del Ta-
bac de l'Institut Català d'On-
cologia (ICO), Esteve Fernán-
dez, i el president del Consell
Assessor sobre Tabaquisme
del Departament de Salut de la
Generalitat, Joan Ramon Vi-
llabí, en la jornada «Cigarrets
electrònics: interrogants
oberts» de l'Agència de Salut
Pública de Catalunya celebra-
da ahir a Barcelona.

Els cigarrets electrònics es
van començar a comercialitzar
fa una dècada, però durant els
últims dos anys se n'ha popu-
laritzat l’ús, cosa que Armando
Perruga atribuïa al fet que les

substàncies tòxiques que genera el vapor dels
cigarrets electrònics estan concentrades en
termes i quantitats menors que en el fum del
tabac, i això fa deduir a la població que són
inofensius.

Des de l'OMS alerten, però, que cal pren-
dre precaucions a l'hora de consumir aquest
tipus de cigarrets, ja que tenen una efectivi-

tat baixa com a remei únic per deixar de fu-
mar i insisteixen en el missatge de «millor no
fumar».

Pel que fa a les futures regulacions, el re-
presentant de l'OMS va destacar que han de
seguir quatre objectius legislatius: evitar la
promoció i l'inici de l'ús de cigarrets elec-
trònics entre els no fumadors; minimitzar el
risc d'usuaris i no usuaris, concentrant al mí-
nim les substàncies tòxiques dels cigarrets;
impedir que aquests cigarrets s'associïn a re-
clams de salut no provats; i prevenir que els
cigarrets electrònics debilitin els esforços fets
per al control del tabac, regulant estrictament
la publicitat i conservant els espais sense fum.

El doctor Esteve Fernández, de l'ICO, va
presentar els resultats de dos estudis elabo-
rats per l'institut sobre l'impacte del fum dels
cigarrets electrònics en les persones no fu-
madores per comprovar si existeix una ex-
posició passiva. En els dos estudis s'ha de-
mostrat que la nicotina dels cigarrets elec-
trònics passa a l'ambient i és inhalada, jun-
tament amb altres components, pels fuma-
dors passius, els quals arriben a presentar bio-
marcadors similars a no fumadors que con-
viuen amb persones que fumen fins a set ci-
garrets de tabac convencional.

Catalunya és la comunitat autònoma on
més s'usa el cigarret electrònic, amb un 63 %
de consumidors, seguida de lluny pel País
Basc amb un 22 %, segons un estudi sobre el
perfil del consumidor a Espanya realitzat per
Puff Cigarette Iberia.

Segons els resultats de l'estudi, els fuma-
dors han recorregut al cigarret electrònic
com a alternativa al tabac, i 7 de cada 10 en-
questats diuen haver experimentat millores
físiques, com l'increment de la capacitat res-
piratòria.
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L’Organització Mundial de la Salut
demana que el cigarret electrònic es
consideri igual que el convencional.
Catalunya és la comunitat autònoma
on més s’utilitza.
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Som Escola i les
entitats que
preparen la
manifestació del
14-J escullen el verd

Comença la
mobilització
per l’escola
en catalàSocietat

Pot causar algun mal l’ex-
posició passiva al vapor
dels cigarrets electrònics?
Aquesta és la pregunta
que va empènyer un equip
d’investigadors de la uni-
tat de control del tabac de
l’Institut Català d’Oncolo-
gia (ICO) i l’Idibell a enge-
gar dos estudis que ja han
ofert algunes dades sor-
prenents. Els resultats
preliminars d’un
d’aquests treballs eviden-
cien, entre altres coses,
que els cigarrets electrò-
nics emeten nicotina a
l’ambient i que, un cop in-
halada, es poden detectar
derivats d’aquesta subs-
tància en fumadors pas-
sius en concentracions si-
milars a les que provoca el
tabac convencional.

El cap de la unitat de
control del tabac de l’ICO,
Esteve Fernández, va pre-
sentar ahir aquests resul-
tats i va desmentir la “su-
posada innocuïtat” dels ci-
garrets electrònics. “Per
part de la indústria, és
molt alegre dir que només
es tracta de vapor d’aigua i
prou, però sabem que
aquest vapor conté diver-
ses substàncies”, va asse-
gurar el doctor. Fernán-
dez també va aclarir que la
composició dels líquids
dels cigarrets electrònics
varia molt en funció del fa-
bricant. Amb tot, en la ma-
joria de marques s’hi pot
trobar nicotina i altres
productes tòxics en dife-
rents proporcions, alguns
dels quals cancerígens.

L’estudi més avançat de
l’ICO ha avaluat els efectes
de l’exposició passiva al
vapor dels cigarrets elec-
trònics en l’àmbit domès-
tic durant una setmana

(l’altre treball mesura les
emissions en vehicles par-
ticulars). Les mostres es
van prendre a 54 volunta-
ris no fumadors i a les se-
ves llars. 25 voluntaris
convivien amb fumadors
de tabac convencional; 5,
amb usuaris de cigarrets

electrònics i 24 vivien en
cases sense fumadors. Es
van mesurar dos marca-
dors aeris, d’una banda la
nicotina i, de l’altra, la pre-
sència de micropartícules
inferiors a 2,5 micres de
diàmetre, que es conside-
ren especialment perjudi-
cials per la seva capacitat
de penetrar en les cèl·lules
del sistema respiratori. A
més, també es va mesurar
la quantitat de cotinina
(un derivat de la nicotina)
present a la saliva i a l’orina
dels fumadors passius.

A les cases on es consu-
mien cigarrets electrò-
nics, la concentració de ni-
cotina a l’ambient va ser

catorze vegades més baixa
que on es fumava tabac,
tot i que també va resultar
ser deu vegades més alta
que a les llars lliures de
fum. Però la dada més sor-
prenent va ser la de con-
centració de cotinina, que
va registrar nivells equiva-
lents entre les persones
que convivien amb fuma-
dors de cigarrets tradicio-
nals i electrònics i que eren
cinc vegades superiors als
que vivien en cases de no
fumadors. D’altra banda,
també es van registrar ni-
vells ambientals de micro-
partícules que superen els
llindars de seguretat reco-
manats per l’OMS. ■

El cigarret electrònic deixa
rastre en fumadors passius

Marta Ciércoles
BARCELONA

NOVETAT Un estudi de l’Institut Català d’Oncologia detecta nivells similars d’un derivat de la nicotina en persones que
conviuen amb fumadors de tabac i d’‘e-cigs’ ALERTA Els experts avisen que el vapor exhalat conté moltes substàncies

La proporció de fumadors
adolescents a la ciutat de
Barcelona s’ha reduït a la
meitat en els últims 25 anys.
Així ho constata l’informe de
factors de risc dels adoles-
cents escolaritzats a la ciutat
(FRESC) que l’Agència de Sa-
lut Pública municipal (ASPB)
du a terme des de l’any 1987 a
partir d’enquestes a estu-
diants de 13 a 18 anys. Se-
gons aquest històric de da-
des, el consum de tabac entre
alumnes d’ESO (l’equivalent
als antics setè i vuitè d’EGB i
primer i segon de BUP) ha

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

La frase

“La suposada
innocuïtat dels ‘e-cigs’
ha estat l’argument
per permetre’n l’ús a
bars i restaurants”
Esteve Fernández
CAP DE LA UNITAT DE CONTROL DEL
TABAC DE L’ICO-IDIBELL

El cigarret electrònic conté nicotina i altres productes tòxics, tot i que la composició varia molt en funció del fabricant ■ JUANMA RAMOS / ARXIU

passat del 12,6% registrat el
1987 al 6,1% de l’any 2012. El
creuament de milers de da-
des permet concloure, se-
gons l’ASPB, que els nois i no-
ies amb baix rendiment esco-
lar arriben a fumar fins a sis
vegades més que els que te-
nen bons expedients acadè-
mics. Les xifres del 2012, les
més recents, mostren que a
segon d’ESO hi ha un 2,3%
de nois i un 1,9% de noies
que fumen. A quart d’ESO, els
percentatges són del 9,8% i
del 10,5% i a segon de batxi-
llerat, del 20,3% i el 23%.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Menys tabaquisme en adolescents

Salut Els efectes del nou tabaquisme
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L’APUNT

Menys PISA
i menys tabac

fer és deixar de fumar i dedicant-se igual i les matei-
xes hores a l’estudi obtindrà millors qualificacions.
Diversos estudis de les universitats nord-americanes
avalen que dedicar moltes hores a l’esport fins i tot
millora el rendiment acadèmic. Sense necessitat d’ha-
ver d’entrenar-se sis hores a la piscina, és evident que
sense fum hi haurà millor formació.Carles Sabaté

El rendiment dels alumnes adolescents que fumen pot
arribar a ser fins a sis vegades menys que el del no fu-
mador. Ni canviar el sistema educatiu, ni Wert, ni Ri-
gau ni els exàmens PISA poden fer que un jove fuma-
dor que s’està encaminant cap al fracàs escolar redre-
ci la seva vida acadèmica i aspiri a una millor formació
i, en conseqüència, a una millor feina. El millor que pot
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El director de la iniciativa
per al control del tabaquis-
me de l’OMS, Armand Pe-
ruga, va alertar ahir de
l’entrada de les tabaqueres
tradicionals en el mercat
dels cigarrets electrònics.
“Volen aprofitar una opor-
tunitat de negoci, però el
principal objectiu d’aques-
tes companyies és desban-
car les empreses indepen-

dents i protegir el mercat
del cigarret tradicional”,
va advertir ahir Peruga en
una jornada organitzada
per l’Agència de Salut Pú-
blica de Catalunya.

En aquest sentit,
aquest expert va deixar
clar que l’objectiu de les
companyies serà difondre
cada cop més el missatge
que els cigarrets electrò-
nics són innocus per als fu-
madors passius i que són
una bona opció per als que

volen fumar allà on no està
permès. “El boom del con-
sum de cigarrets electrò-
nics a tot el món ha estat
tan ràpid i tan recent que
no hi ha hagut prou temps
per generar evidències
científiques sobre els efec-
tes d’aquests productes en
la salut”, va admetre Peru-
ga. Tot i així, també va
avançar que l’OMS ja està
treballant en una presa de
posició més ferma pel que
fa a la necessitat de regular

el contingut dels cigarrets
electrònics per minimit-
zar els danys entre els
usuaris actius i passius.
“La pasta de dents té pro-
hibit l’ús de més de mil
substàncies i, en canvi, no
hi ha cap normativa pel
que fa als cigarrets electrò-
nics”, va lamentar Peruga.

Peruga va insistir que,
malgrat que els cigarrets
electrònics poden ser me-
nys nocius que el tabac, no
són innocus”. ■

M.C.
BARCELONA

L’OMS alerta de l’entrada de
les tabaqueres en el negoci
a El principal objectiu de les companyies és protegir el mercat del cigarret
tradicional a L’entitat instarà aviat a regular el contingut dels ‘e-cigs’

Cigarrets electrònics adreçats a públic juvenil ■ AFP
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CATALUNYA/ESPANYA ARREU

Representants de l'Organitza-
ció Mundial de la Salut (OMS) i
d'organismes sanitaris catalans
van proposar ahir que els cigarrets
electrònics siguin tractats com un
problema estratègic de salut pú-
blica, com els cigarrets de tabac
convencionals.

El director de Tobaco Free In-
itiative (Iniciativa Sense Tabac)
de l'OMS, Armando Perruga, va as-
senyalar que encara no existeix
una evidència científica ni prou in-
formació sobre els perills a llarg ter-
mini d'aquest tipus de cigarrets,
però està demostrat que contenen
substàncies tòxiques i canceríge-
nes com les del tabac.

Perruga va participar junta-
ment amb el secretari de l'Agència
de Salut Pública de Catalunya,
Antoni Mateu; el cap de la Unitat
de Control del Tabac de l'Institut
Català d'Oncologia (ICO), Esteve
Fernández, i el president del Con-
sell Assessor sobre Tabaquisme del
departament de Salut de la Gene-
ralitat, Joan Ramon Villabí, en la
jornada «Cigarrets electrònics: in-
terrogants oberts» de l'Agència de
Salut Pública de Catalunya cele-
brada ahir a Barcelona.

Els cigarrets electrònics es van
començar a comercialitzar fa una
dècada, però durant els últims
dos anys se n'ha popularitzat l’ús,
cosa que Armando Perruga atri-

bueix al fet que les substàncies tò-
xiques que genera el vapor dels ci-
garrets electrònics estan concen-
trades en termes i quantitats me-
nors que en el fum del tabac, i això
fa deduir a la població que són in-
ofensius. Des de l'OMS alerten
que cal prendre precaucions a
l'hora de consumir aquest tipus de
cigarrets, ja que tenen una efecti-
vitat baixa com a remei únic per
deixar de fumar i insisteixen en el
missatge de «millor no fumar».

Actualment, l'OMS està en pro-
cés d'elaborar una posició més
específica respecte als cigarrets
electrònics i regular el seu ús i
contingut, va afegir Perruga, i es va

mostrar preocupat per l'entrada de
les empreses tabaqueres tradicio-
nals en el mercat, que busquen
protegir el seu producte i aconse-
guir nous consumidors, segons
va afirmar.

Pel que fa a les futures regula-
cions, el representant de l'OMS ha
destacat que han de seguir quatre
objectius legislatius: evitar la pro-
moció i l'inici de l'ús de cigarrets
electrònics entre els no fumadors;
minimitzar el risc d'usuaris i no
usuaris, concentrant al mínim les
substàncies tòxiques dels cigarrets;
impedir que aquests cigarrets s'as-
sociïn a reclams de salut no pro-
vats; i prevenir que els cigarrets

electrònics debilitin els esforços
fets per al control del tabac, regu-
lant estrictament la publicitat so-
bre el tema i conservant els espais
sense fum.

El doctor Esteve Fernández, de
l'ICO, va presentar els resultats
de dos estudis elaborats per l'ins-
titut sobre l'impacte del fum dels
cigarrets electrònics en les perso-
nes no fumadores per comprovar
si existeix una exposició passiva. En
els dos estudis s'ha demostrat que
la nicotina dels cigarrets electrò-
nics passa a l'ambient i és inhala-
da, juntament amb altres compo-
nents, pels fumadors passius, els
quals arriben a presentar bio-
marcadors similars a no fuma-
dors que conviuen amb persones
que fumen fins a set cigarrets de ta-
bac convencional.

El president del Consell Asses-
sor sobre Tabaquisme va destacar
la nova modificació de la Llei de
Defensa dels Consumidors, que
prohibeix l'ús de cigarrets elec-
trònics en les administracions pú-
bliques, el transport, els centres sa-
nitaris i educatius, però ha mani-
festat la necessitat d'aplicar els
preceptes de la nova normativa eu-
ropea en la legislació catalana i es-
panyola com més aviat millor, la
qual estableix un termini de dos
anys perquè els estats regulin la pu-
blicitat i l'etiquetatge dels cigarrets
electrònics. 

EFE | BARCELONA

El Tribunal Superior de Justícia
de Madrid va frenar ahir l'intent del
magistrat Elpidio José Silva de sus-
pendre el judici contra ell per pre-
varicació en la seva investigació a
l'expresident de Caja Madrid, Mi-
guel Blesa, en rebutjar la «injusti-
ficable» renúncia del seu advocat,
motiu pel qual l'acusat es va negar
a declarar.

La segona jornada de la vista va
estar marcada pel tens «estira-i-ar-
ronsa» entre Silva, el seu advocat,
Cándido Conde-Pumpido Varela i
el president de la sala, Arturo Bel-
trán, que a primera hora del matí
anunciava que no anul·laria el ju-
dici i advertia el lletrat que la seva
conducta en renunciar a última
hora de dilluns podria ser consti-
tutiva d'un delicte penal i dues fal-
tes disciplinàries.

Beltrán va explicar, emparant-se
en la jurisprudència del Tribunal
Suprem, la Llei orgànica del poder
judicial i el Codi Civil, que la seva
actitud «no és admissible» perquè
la seva intenció ha estat suspendre
el judici en no haver acceptat el tri-
bunal anul·lar-lo, encara que ell
hagi intentat emparar-se que «s'han
decebut les expectatives» del jutge.

Amb aquesta renúncia, el jutge
tractava d'ajornar la seva celebra-
ció per a després de les eleccions
europees, a les quals concorrerà al
capdavant del Movimiento Red,
si bé continuarà avui amb diverses
testificals, entre les quals la de l'ex-
president de Caja Madrid, Miguel
Blesa. La decisió de la sala va des-
encadenar un intercanvi de retrets
cap al tribunal per part del lletrat i
del mateix Silva, que insistien que
el judici no podia continuar perquè
el magistrat no tenia defensor.

EFE | MADRID

Avui es veuran les cares
als jutjats el magistrat i
l’expresident de Caja Madrid,
Miguel Blesa



Les cigarretes electròniques són qüestionades pels experts en salut

ARXIU/MIREIA ARSO

El TSJM frena
l’intent de Silva
d’anul·lar el seu
judici i el jutge es
nega a declarar

Els experts insten a tractar els cigarrets
electrònics com un problema de salut

Una jornada a Barcelona aborda els efectes del consum d’un producte que va a l’alça

El govern municipal d'Ana Bo-
tella va donar per bo el relat dels
seus agents de mobilitat en des-
tacar que la presidenta del PP de
Madrid, Esperanza Aguirre, no va
aportar tota la documentació que
li va ser requerida quan va aturar
el seu cotxe indegudament en un

carril bus de la Gran Via el dia 3
passat. El delegat de Medi Ambient
i Mobilitat, Diego Sanjuanbenito,
va recórrer a l’informe dels agents
de mobilitat que van multar Agu-
irre aquell dia per respondre a la
comissió municipal de l'Àrea una
pregunta del regidor d’UPyD Jai-
me de Berenguer.

L'edil d’UPyD va demanar al
delegat que informés sobre els
fets ocorreguts el dia 3 d'abril a
la Gran Via «en què van estar im-
plicats agents de mobilitat i la
senyora Esperanza Aguirre Gil de
Biedma».

Abans d'assenyalar que a Ma-
drid va haver-hi 15.000 infrac-

cions per aparcament en carril
bus l'any 2013 –fet que suposa
una mitjana de 41 diàries– i que
«qui estableix la diferència» en
aquest cas «per haver estat Espe-
ranza Aguirre» és l'oposició, el de-
legat va explicar el que va passar
basant-se exclusivament en el re-
lat dels agents.

EFE | MADRID

L’Ajuntament de Madrid afirma que Aguirre
no va aportar tots els documents requerits
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La família

Arenas Loriente
Davant la impossibilitat de donar personalment les gràcies a les
moltes persones que van assistir al funeral i enterrament de

José Antonio Arenas Sánchez
(A.C.S.)

així com a les nombroses mostres de condolença rebudes per tan
trist motiu, mitjançant aquesta nota, fa patent el seu reconeixement

a tots els que els han acompanyat en aquests moments.

Lleida, 23 d’abril del 2014

La senyora

Aurèlia Fo Daniel
Ha mort cristianament als 87anys.

(E.P.R.)

L’alcalde, la corporació municipal i el personal de l’Ajuntament de Torrefarrera
expressen el seu condol al senyor Alejandro Mir Fo, regidor d’aquest ajuntament i a

la seva família, per la pèrdua de la seva mare.

La senyora

Aurèlia Fo Daniel
Vídua d’Alejandro Mir Albareda

Ha mort cristianament als 87 anys.

(E.P.R.)

Els seus fills, Alejandro i Pilar, Montserrat i Alfonso; néts, Alexandre, Mireia, Laia,
Montse i Roger; cunyats, nebots, cosins i família tota, assabenten els seus amics
i coneguts de tan sentida pèrdua i els preguen una oració per a l’etern descans
de la seva ànima.

La cerimònia religiosa tindrà lloc avui, a les 16.30 hores, a l’església de
l’Exaltació de la Santa Creu de Torrefarrera.

Torrefarrera, 23 d’abril del 2014

Torrefarrera, 23 d’abril del 2014DM: Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala 4.

El senyor

JoséAntonioArenas Sánchez
Metge

La presidenta i la junta de govern del Col·legi Oficial de Metges de Lleida
expressen el seu més sentit condol.

Lleida, 23 d’abril del 2014

Col·legi Oficial de Metges
de Lleida

❘ LLEIDA/MADRID ❘ Les comarques de
Lleida continuen perdent estran-
gers. Si el nombre d’immigrants
va descendir el 2013 a totes les
comarques de Lleida, tret de
l’Urgell, per primera vegada des-
prés de dècades d’increments
(vegeu SEGRE d’ahir), l’any pas-
sat un total de 5.137 estrangers
van abandonar la província, co-
sa que representa un descens del

6,2% en un sol any, segons el
balanç provisional publicat ahir
per l’Institut Nacional d’Estadís-
tica (INE).

Es tracta del major descens
dels últims anys. Concretament,
s’ha passat dels 82.053 estran-
gers empadronats el 2012 als
76.916 de 2013.Aquesta ten-
dència també s’ha registrat a Ca-
talunya i Espanya.D’aquesta for-

ma, el nombre d’estrangers em-
padronats a Espanya es va redu-
ir l’any passat en 545.980 per-
sones, una caiguda del 9,8% que
deixa el registre municipal en un
total de 46.725.164 habitants,
404.619 menys que a 1 de ge-
ner del 2013. Catalunya va per-
dre el 2013 un total de 72.000
immigrants, el doble que l’any
anterior.

Menys immigrants encara
Mésde 5.000 persones l’any passat a Lleida, una caiguda del 6,2%

DEMOGRAFIABALANÇ

Nova crítica als
cigarros
electrònics

SALUT

❘ BARCELONA ❘ Els fumadors pas-
sius que conviuen amb fuma-
dors de cigarros electrònics
presenten concentracions si-
milars de nicotina que les dels
fumadors passius de tabac
convencional, segons revela
un estudi pioner de l’Insti-
tut Català d’Oncologia (ICO),
presentat en la Jornada Ci-
garros electrònics: interro-
gants oberts, celebrada ahir
a Barcelona.

El mar podria
envair 700metres
de litoral espanyol

MEDIAMBIENTGREENPEACE

AGÈNCIES

❘MADRID ❘ El mar podria en-
vair fins a 700 metres cap a
l’interior del litoral espanyol
el 2100 per efecte del can-
vi climàtic i el desglaç de
l’Àrtic, segons l’informe Es-
panya: cap a un clima ex-
trem.Riscos de no frenar el
canvi climàtic i la destruc-
ció de l’Àrtic, presentat ahir
per Greenpeace.Aquesta
pèrdua de litoral afectaria a
localitats com Marbella o
Sant Sebastià, encara que
seria més acusada a les zo-
nes de costa exposada de
l’Atlàntic i als arxipèlags,
“si els governants no es mo-
bilitzen amb rapidesa per
frenar-lo”, va explicar el di-
rector de Greenpeace Espa-
nya, Mario Rodríguez.Per
evidenciar els efectes de la
pujada del nivell del mar,
l’organització ha elaborat
una galeria demuntatges fo-
togràfics de quatre “punts
icònics”: Benidorm,Marbe-
lla i Sant Sebastià, inundats

i arrasats per les onades, i
una vinya del nord-est pe-
ninsular en procés de deser-
tització.Aquestes fotografi-
es fictícies visualitzen les pit-
jors prospeccions de futur
de la comunitat científica
per a Espanya per “incitar
la mobilització de gover-
nants i empreses contra el

canvi climàtic”, va subrat-
llar Rodríguez, perquè “hi
ha una realitat tossuda que
no es pot esquivar amb si-
lenci: Espanya camina cap
a un clima extrem”.També
preveuen un augment gene-
ralitzat de temperatures, en-
tre 5 i 8 graus durant aquest
segle.

L’ANY 2100

Aquesta pèrdua de

litoral afectaria

localitats comMarbella

o Sant Sebastià
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Unió de Pagesos (UP) ha dema-
nat aquesta setmana que l’entra-
da en vigor del nou reglament eu-
ropeu de producció ecològica si-
gui, com a mínim, d’aquí a 
anys per als productors ja inscrits,
i no de , tal com es preveu, «ate-
sa la forta inversió inicial i la len-
ta amortització que implica la re-
conversió en els primers anys». Per
als futurs agricultors «el període de
transició també hauria de ser de 
anys des del moment en què s’i-
niciïn en l’activitat ecològica».

Per al sindicat agrari català, que
dóna suport a l’obligació que tota
explotació ha de ser gestionada en
la seva totalitat amb el sistema de

producció ecològica, si no s’in-
crementa el període transitori d’a-
daptació només es dificultarà la
conversió i s’exclourà els produc-
tors amb una part d’ingressos sig-
nificativa provinent de l’agricultura
convencional. Un exemple d’a-
quest cas serien els que tenen un
conreu ecològic i al mateix temps
una explotació ramadera porcina
o avícola convencional.

Unió de Pagesos també consi-
dera que si es manté la situació ac-
tual entre producció ecològica i
transgènica a Catalunya, l’obliga-
ció que el  de l’alimentació per
al bestiar ecològic ha de procedir
de la mateixa explotació o de la
mateixa regió «suposarà un fre

per a la producció de porcs o avi-
ram ecològics, tenint en compte el
desajust que hi ha a Catalunya en-
tre la producció i el consum de ma-
tèries primeres ecològiques per a
animals monogàstrics, sobretot
de blat de moro». Per això, el sin-
dicat demana al departament d’A-
gricultura que «actuï i garanteixi la
possibilitat de conrear blat de
moro ecològic a Catalunya».

Aquesta organització agrària
veu contradictori que la nova nor-
mativa permeti fins al , de
presència accidental de transgè-
nics en els conreus ecològics però,
en canvi, no permeti cap llindar de
tolerància per altres contamina-
cions accidentals, com les d’al-

guns fitosanitaris. Per aquest mo-
tiu, demana que en el cas de con-
taminació per transgènics el llin-
dar de tolerància també sigui zero.

UP ha advertit que el reglament
té molt més en compte les neces-
sitats dels països nòrdics que les
dels mediterranis com el nostre.

REDACCIÓ | BARCELONA

UP demana 15 anys de moratòria
i no 7 per als productors ecològics

A la imatge, productes agroalimentaris ecològics exposats en una fira

ARXIU REGIÓ7
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