NOTA DE PREMSA: 18072013

IODUR DE PLATA una tècnica ineficaç, fraudulenta, perillosa i èticament inadmissible
Arran de les informacions aparegudes en la premsa en les darreres setmanes i de la reunió convocada per la Diputació
de Lleida sobre la reobertura de les emissions de iodur de plata com a tècnica de modificació dels núvols, 'Som lo que
Sembrem - Ponent' volem expressar les següents consideracions:
−

En l'any 2006, el Col·lectiu Anti-Iodur de Plata (amb el suport de l'Assemblea Pagesa) va elaborar l'estudi
adjunt on es mostrava la ineficàcia i la perillositat d'aquesta tècnica. En ell, també s'apuntava les irregularitats
que cometia l'ADV Terres de Ponent, entitat que gestionava la xarxa de cremadors. Va ser publicat a:

- Riba, F., Rosich, D. i Vallejo, R. Història Natural de la Segarra. Ed. Consell Comarcal de la Segarra i Centre Municipal de Cultura de Cervera (2006)
- XII Jornades de Meteorologia Eduard Fontserè. Modificació Artificial del Clima.Ed. ACAM (2006)

−

Entenem que la utilització dels cremadors de iodur de plata és una tècnica incapaç d’aconseguir els resultats de
reducció de les pedregades que se'ls atribueixen. Des de la seva posada en marxa en 1976, fins que va deixar
de finançar-se públicament, les dades referents a les superfícies afectades es mostren en augment. En tots
aquests anys, l'ADV Terres de Ponent no va poder-ne demostrar la seva efectivitat.

−

L'ADV Terres de Ponent, va finançar la xarxa de cremadors de iodur de plata gràcies a un impost obligatori
que la Generalitat de Catalunya havia establert. La transferència de fons públics a aquesta entitat privada va ser
denunciada per fraudulenta per l'Assemblea Pagesa de Catalunya en el seu moment. L'ADV Terres de Ponent,
no va presentar mai cap avaluació dels riscos ambientals que suposava la seva activitat. Entenem que la xarxa
de cremadors de l'ADV Terres de Ponent va ser un frau inadmissible que va beneficiar econòmicament aquesta
entitat, de gestió completament opaca.

−

L'estudi del Col·lectiu Anti-iodur de Plata, mostrava com la tecnologia dels cremadors de l'ADV creava un
núvol de partícules de iodur de plata, Plata, de Iode gasós (entre d'altres) a pocs metres de la superfície.
L'efectivitat dels cremadors per fer arribar les partícules a les alçades perseguides és molt canviant en funció de
dels condicions meteorològiques. Especialment perillosa pot ser la concentració de partícules d'Argent, de fins
a 300 vegades superiors a la natural. Entenem que els metalls pesants estan en l'origen de múltiples afectacions
de la salut per la seva naturalesa acumulable.

−

El govern del tripartit va abandonar l'impost a partir del qual es finançava la xarxa de cremadors de l'ADV però
en cap cas l'activitat, ni està prohibida ni s'ha aturat, permetent que les empreses privades en facin ús. A més,
les tècniques aèries de modificació dels núvols són permanents i repetidament denunciades a les nostres
comarques, sense que l'Administració pública les hagi explicat encara.

−

'Som lo que Sembrem' entén que les tècniques de modificació dels núvols en favor de qualsevol activitat
econòmica són inadmissibles. Pensem que la pagesia ha d'adaptar-se el millor possible a les condicions
ambientals per generar aliments que reverteixin en la salut del país. En cap cas podem estar d'acord amb
l'alteració de les condicions meteorològiques mitjançant productes químics potenciadors de malalties que, de
retruc, sobrecarreguen innecessàriament el sistema sanitari.

−

Per pal·liar els efectes de les pedregades, 'Som lo que Sembrem' calen habilitar mecanismes de solidaritat que
superin l’actual dependència del sistema 'Agroseguro'. En aquest sentit, reivindica la creació d'un sistema
català d'assegurança agrària autogestionada que garanteixi la solidaritat entre pagesos i societat quan hi ha
aquest tipus d'afectacions. Entenem que mirar d'abordar la problemàtica dels danys per pedra a partir de
tècniques d'efectivitat no demostrada, perilloses i èticament discutibles és poc seriós.

−

'Som lo que Sembrem' demana al Departament d'Agricultura i la Diputació de Lleida que no recolzin cap
mesura de modificació meteorològica.

−

'Som lo que Sembrem' demana al Departament d'Agricultura que s'investiguin i facin públiques totes les
pràctiques de modificació artificial dels núvols que es realitzen al Principat, tant en el medi físic com en l'espai
aeri.
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