PROPOSTA DE MOCIÓ PER DECLARAR EL TERME MUNICIPAL D’ARTÉS
LLIURE DE FRACKING
L’anomenada fractura hidràulica, coneguda en anglès com hydraulic fracturing o fracking, és
una tècnica per possibilitar o augmentar l'extracció de gas i petroli del subsòl. El procediment
consisteix en la injecció a pressió d'algun material en el terreny, amb l'objectiu d'ampliar les
fractures existents en el substrat rocós que tanca el gas o el petroli, i afavorint així la seva
sortida cap a l'exterior. Habitualment el material injectat és aigua amb sorra i una sopa de
productes químics, entre 400 i 600 productes.
Existeix una gran controvèrsia sobre el perill ambiental derivat d'aquesta tècnica ja que, a més
d'un enorme consum d'aigua, és habitual que juntament amb la sorra s'hi incloguin multitud de
compostos químics desconeguts (sota secret de patent), la finalitat dels quals és afavorir la
fissuració o fins i tot la dissolució de la roca, i que podrien contaminar tant el terreny com els
aqüífers.
Cal emfatitzar que aquest sistema d'extracció d'hidrocarburs no convencional provocaria la
contaminació dels aqüífers de forma permanent i irreversible, amb compostos químics
directament filtrats dels treballs d’exploració i explotació: metalls pesats, compostos orgànics
volàtils, productes radioactius com el radi-226 o radó-222,etc.
Així mateix, els gasos resultants dels processos químics emprats per dissoldre les roques
suposarien un perill directe per a la salut de les persones i per al medi natural.
Actualment a diversos indrets dels Països Catalans tenen lloc tramitacions per a fer
prospeccions d’hidrocarburs no convencionals amb aquest mètode d’explotació enormement
agressiu pel territori, en aquest sentit es calcula que més de 350.000 hectàrees dels Països
Catalans es troben amenaces. De fet, el nostre terme no en queda al marge ja que una part, en
concret l’extrem occidental, es troba inclòs dins del projecte Fontanellas impulsat per
Petroleum Oil & Gas España SA, propietat de Gas Natural SA. En aquest cas la companyia ja
va sol•licitar un permís d’investigació a la Generalitat de Catalunya en data de 31 de desembre
de 2008.
Cal tenir present que es tracta d’una tècnica prohibida en molts països, és el cas de França,
Irlanda, Bulgària, Romania, Txèquia i alguns estats alemanys. La mateixa UE sosté en un
informe dels perills que comporta tot i utilitzar-se correctament la tècnica.
Així doncs, atès l'obscurantisme existent sobre els materials i compostos químics emprats,
atès que el fracking és un mètode agressiu per al territori i perillós per a la salut de les
persones i atesa l'obligada responsabilitat amb les generacions futures, el grup municipal de la
Candidatura d’Unitat Popular proposa al Ple d'Artés l’adopció dels següents acords:
Primer. Declarar el terme municipal d’Artés terme lliure de fracking.
Segon. Instar al Consell Comarcal del Bages a que declari la comarca com a territori lliure de
fracking.
Tercer. Instar a la Generalitat de Catalunya a suspendre els permisos d’investigació concedits
o tramitats a diverses multinacionals per fer prospeccions i extraccions de gas en diversos

punts del país mitjançant la tècnica de fracking. Així com instar al Govern de la Generalitat a
que declari tot el territori de Catalunya zona lliure de fracking.
Quart. Comunicar aquest acord al Govern de la Generalitat, a la Conselleria d’Empresa i
Ocupació, a la Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial i a la Conselleria de
Territori i Sostenibilitat.
Artés, 8 de Febrer de 2013

