
El COL·LECTIU ANTIIODUR DE PLATA de les terres de ponent exposa que,

• Atès la naturalesa estadística en què es basa l’eficiència  del iodur de plata com a sistema de 
protecció contra les pedregades en comparació amb els problemes ambientals, socials i de salut 
pública que pot comportar,

• atès les irregularitats existents en l’actuació de l’Agrupació de Defensa Vegetal Terres de Ponent 
pel que fa a la gestió dels mètodes de lluita contra la pedra desenvolupats a les comarques de 
Lleida,

ACORDA

1- Dur a terme totes les accions necessàries per substituir la lluita preventiva contra la pedra basada 
en la utilització del iodur de plata, o qualsevol altre producte químic de propietats fisicoquímiques 
similars, per mètodes alternatius que, veritablement, condueixin a la protecció dels conreus sens 
perjudici per a les persones o el medi natural.

2- Difondre, entre el segment de població més directament afectada per l’ús del iodur de plata, els 
principals problemes que la seva utilització comporta (potencial acció inhibidora de les pluges, 
impacte ambiental negatiu sobre els ecosistemes naturals i les persones, creació de crispació social 
i tensions entre els pagesos de regadiu i els de secà, etc.) així com els avantatges dels sistemes 
alternatius de lluita contra la pedra, tot potenciant-los.

3- Invocar  l’aplicació  del  principi  de  precaució  com  a  marc  referencial  per  sol·licitar  a 
l’Administració la prohibició de la tècnica basada en el iodur de plata, i/o qualsevol altre producte 
químic, en tot el territori català.

4- Declarar  el  cicle  hidrològic  com una riquesa natural  que s’ha de protegir  davant  dels  intents 
especulatius de modificació i alteració.

5- Pressionar a les institucions perquè investiguin les irregularitats produïdes en l’aplicació aèria del 
producte (avionetes  i  reactors),  amb la intenció d’interrompre la  dinàmica  de creixement  dels 
núvols en les seves fases inicials, derivades del desconeixement tant dels punts de sortida de les 
aeronaus com dels fulls  de ruta seguits  i  dels  responsables últims dels enlairaments,  ja siguin 
persones físiques, entitats o societats anònimes i/o limitades. 

6- Fomentar la mobilització popular i la implicació del màxim nombre possible d’Ajuntaments i 
Institucions públiques i privades de les terres de ponent fins l’assoliment de les fites marcades en 
aquest document.

Camarasa,  d’agost de 2005
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