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1.- Introducció. 
 
Com s'ha fet palès més d’una cinquena part dels boscos europeus estan malalts. 
 
A que és deguda la malaltia que pateixen els boscos ?. 
 
Cada vegada hi ha més acord entre les persones, que d’una o altra manera s’han posat a estudiar i a observar 
el fenomen, que la malaltia dels boscos és deguda a la via energètica que les societats industrialistes, i les 
que malden per imitar-les, han triat. 
 
Entre els anys 1950 i 1979 l'ús de combustibles fòssils es va quadruplicar. El petroli, el més versàtil  i 
fàcilment transportable combustible fòssil, fou el responsable d'aquest creixement, desplaçant al carbó com a 
principal font energètica mundial. 
 
També la producció d'automòbils va augmentar, passant de 8 milions, l'any 1950, a 31 milions l'any 1979. 
Així mateix, la producció d'energia elèctrica es va multiplicar per 8 en aquest període. 
 
El creixement del consum d'energia no va ser tant pronunciat al llarg dels anys següents. Entre 1979 i 1985 
el consum energètic només va créixer, en mitjana, un 1.5 % cada any. 
 
Això va ser la conseqüència de la disminució en l'ús del petroli durant aquest període degut als elevats preus 
del cru, però alhora la disminució en l'ús del petroli va ser compensada parcialment per l'augment del 
consum de carbó. Actualment el consum mundial de carbó està creixent a un 2.5 % cada any, empès pels 
tres grans països consumidors: la Xina, la Unió Soviètica i els Estats Units d'Amèrica. 
 
La tendència a partir de 1986 apunta a una parcial recuperació del creixement del consum mundial de petroli 
i un continuat augment del consum de carbó. 
 
Però les conseqüències no es faran esperar: cada augment addicional del consum d'energia fòssil s'afegirà al 
perillós experiment químic que la "civilització" industrialista està duent a terme al sí de l'atmosfera de la 
terra: els llacs i els estuaris, els rius, els boscos i la salut humana, el mateix clima, estan avui en perill. 
 
Després de l'accident a la central nuclear de Txernòbil, l'any 1986, molts polítics han dit que el carbó és 
l'alternativa als seus moribunds plans nuclears. 
 
A començaments de la present dècada, activitats com ara la generació d'electricitat, la conducció 
d'automòbils i la fabricació d'acer, eren responsables d'introduir a l'atmosfera 5 mil milions de tones de 
Carboni, 100 milions de tones de Sofre i unes quantitats lleugerament inferiors de Nitrogen. 
 
Les emissions de Carboni van paral·leles a l'augment del consum d'energia fòssil, però com que el carbó, en 
cremar, emet  més  Carboni que no pas el petroli o el gas natural, l'augment del consum de carbó accelera 
l'increment de les emissions de Carboni. 
 
A començaments de la dècada dels anys 80's les emissions de Carboni degudes a la combustió del carbó 
s'havien estabilitzat entre 5 i 5.2 mil milions de tones per any. Però actualment aquestes emissions 
augmenten cada any que passa, afegint a l'atmosfera 100 milions de tones cada any. 
 
En el moment que les evidències climatològiques apunten cap a la necessitat de reduir les emissions de 
Carboni, paradoxalment estan augmentant. 
 
El Sofre, el Nitrogen i els Hidrocarburs són alguns dels perillosos contaminants produïts quan es cremen 
combustibles fòssils. Les emissions d'aquests productes estan creixent a tot arreu, excepció feta d'alguns 
(pocs !) països que s'han autoimposat estrictes controls de la pol·lució. 
 
Els primers símptomes dels danys ecològics ocasionats per aquests contaminants varen aparèixer a 
Escandinàvia al transcurs dels anys seixanta. Allí es detectà la disminució de les poblacions de peixos en els 
llacs. Ben aviat s'adonaren que desapareixia tota forma de vida aquàtica. Avui els llacs moribunds es poden 
trobar al nord-oest dels Estats Units d'Amèrica i a l'Europa Occidental i a l'Oriental. 
 



Gairebé dues dècades han passat abans que es tingués la evidència que la pol·lució retornava a la Terra en 
forma de precipitació àcida i que els canvis químics a les conques hidrogràfiques estaven danyant i destruint 
els arbres. La primera prova evident la varen tenir  a Alemanya Occidental l'estiu de l'any 1982. 
 
Des d'aleshores les evidències dels danys sobre els boscos s'han estès per tota Europa. Segons el Forest 
Damage and Air Pollution: Report on the 1986 Forest Damage Survey in Europe, fet públic durant el mes de 
setembre de 1987 pel Programa de les Nacions Unides sobre el Medi Ambient, 30'7 milions d'hectàrees de 
bosc a Europa estan danyades per la pluja àcida. 
 
Els danys als boscos dels Alps estan assolint proporcions de catàstrofe. La frontera germano-txecoeslovaca 
està esdevenint un cementiri d'arbres, essent segons alguns, el cas que il·lustra millor els efectes de la pluja 
àcida. 
 
A mitjans de l'any 1986, 19 països Europeus informaren que tenien boscos danyats, anant des del 5-15 % de 
tota la superfície de bosc a Iugoslàvia i Suècia, fins a més del 50 % a Holanda, Suïssa i l'Alemanya 
Occidental. En total una cinquena part dels boscos europeus estan afectats per la pluja àcida, és a dir una 
superfície de 30.718.000 Ha., el que equival al 22 % de tota la superfície de bosc a Europa (Taula I). 
 

 
 



2.- La transformació termoelèctrica del carbó i les seves conseqüències sobre els 
ecosistemes naturals. 
 
El carbó ha sigut i és un combustible molt utilitzat per al subministrament energètic. La seva combustió 
allibera energia química, depenent la quantitat produïda del seu poder calorífic. 
 
Carbons d'elevat poder calorífic (7.000 Kcal/kg) donen més energia que altres de poder calorífic més baix 
(3.000 Kcal/kg). 
 
Si l'energia química alliberada per la combustió del carbó s'utilitza per a escalfar aigua (energia tèrmica), 
vaporitzant-la, aleshores es pot accionar una turbina i, per tant, l'energia tèrmica es transforma en energia 
mecànica que fa moure la turbina. 
 
Si el moviment rotatiu de la turbina es aprofitat per fer girar un generador elèctric, aleshores la mateixa 
energia mecànica és transformada en energia elèctrica apta per al consum. 
 
Cal dir, però, que no tota l'energia alliberada per la combustió del carbó és útil com energia elèctrica. 
Vegem-ho sinó. 
 
A la Figura 1 tenim l'esquema simplificat d'una Central Tèrmica de Carbó. 
 

 
 
Suposant que fos una tèrmica amb una potència equivalent a 1.200 MW tèrmics, aleshores necessitaria, per a 
escalfar l'aigua de la caldera, cremar 140 Tones/hora de carbó. 
 
Però no tota l'energia alliberada pel carbó passa a l'aigua, sinó que una part es perd amb els gasos resultants 
de la combustió i s'escapa per la xemeneia. Més o menys es pot dir que se’n escapa l'equivalent a uns 200 
MW. de potència. 
 



En el cicle de vaporització-condensació, és a dir en l'escalfament de l'aigua abans d'entrar a la turbina i en el 
refredament del vapor després de passar per la turbina i abans de tornar a la caldera, se’n perd l'equivalent a 
600 MW. de potència, essent la potència útil per el generador elèctric de 400 MW., els quals es transformen 
en 396 MW. útils per a la distribució i/o el consum. 
 
Resumint, dels 1.200 MW. tèrmics només en són aprofitables 396. Per tant, 804 MW. van a parar a 
l'atmosfera i/o a l'aigua de refrigeració i en darrera instància, a l'aigua dels rius, llacs o al mar. Per tant el 
rendiment global de la transformació termoelèctrica del carbó en una Central Tèrmica és de l'ordre del 
30- 35 %. 
 
Aquest rendiment global pot ser millorat si la Central Tèrmica recupera la part d'energia que es perd per la 
xemeneia i pels circuits de refrigeració. Una forma de recuperar-la es mitjançant l'escalfament d'aigua en les 
anomenades Centrals de Cogeneració de vapor i d'electricitat. Aquest sistema per augmentar el rendiment 
d'una Central Tèrmica convencional és ja utilitzat a molts països, mentre que ni a l'Estat Espanyol ni a 
Catalunya es gens utilitzat encara. 
 
A més a més de l'energia tèrmica desaprofitada en una Central Tèrmica i que s'escapa per la xemeneia i pels 
circuits de refrigeració, qualsevol Central Tèrmica emet, també per la xemeneia, els gasos procedents de la 
combustió del carbó. 
 
Aquests gasos són: òxids de sofre, òxids de nitrogen i partícules solides. 
 
La combustió del carbó també produeix cendres que contenen quantitats variables de metalls pesants. 
 
La contaminació produïda pels gasos procedents de la combustió del carbó és coneguda des que, l'any 1872, 
un químic britànic va descobrir la relació entre la pluja acidificada que queia a l'entorn de Manchester i el 
biòxid de sofre produït pel carbó quan es crema. 
 
En entrar els gasos d'emissió a l'atmosfera, comencen a actuar complicats mecanismes de transport, arribant 
fins i tot a milers de quilometres de distancia des de’l focus emissor, complicats mecanismes de 
transformació (la conversió dels òxids en àcids) i de deposició (retornant a la superfície de la terra). 
 
Les emissions recents i les previstes de SO2 i de NOx a diferents països es resumeixen a la Taula II. 
 

 



 
 
Les emissions de les Centrals Tèrmiques a l'Estat Espanyol es donen a la Taula III. 
 

 
 
Els efectes ecològics de la deposició àcida depenen de si és deposició seca (gasos, partícules, "smog") o 
deposició humida (pluja, neu, boira) i del nivell de contacte que té amb les plantes, els cursos d'aigua i els 
edificis. 
 
La deposició seca té efectes directes sobre el medi. Ataca i corroeix edificis, metalls, pedra i fins i tot la pell, 
el paper i els teixits. Es diposita sobre els boscos i terrenys de conreu, afectant al creixement de les plantes. 
Es mescla amb la boira i la polseguera per formar l'anomenat "smog", el qual pot ocasionar problemes 
respiratoris a les persones i als animals. 
 
La deposició humida té efectes directes i indirectes. Incrementa l'acidificació dels llacs i dels rius, la qual 
s'empitjora per la introducció d'àcids i metalls procedents dels subsòls adjacents. Els efectes són variables, 



depenent del volum de la deposició i de la sensibilitat inherent dels sòls i de les aigües. Les espècies 
aquàtiques moren, fent que ni els llacs ni els rius siguin capaços de ser el suport de la vida. La deposició 
humida pot transportar metalls com ara l'alumini, el cadmi, el mercuri, el plom i l'arsènic, cap a les aigües 
del subsòl, als llacs i als rius, disminuint l'estoc de nutrients del sòl i, per tant, afectant al creixement de les 
espècies vegetals. 
 
Excepció feta de l'alumini (que és un dels elements més comuns a la crosta de la Terra: el 8 %), molts 
metalls pesants són presents al sòl només en quantitats petites. 
 
L'alumini juga un paper clau en alguns processos químics i biològics provocats per l'excés de compostos de 
sofre i de nitrogen. L'alumini normalment està fixat a les partícules del sòl i a les substàncies que 
constitueixen l'humus. Per tant, mentre roman fixat no ocasiona efectes nocius sobre els éssers vius ja que 
resta immòbil. Però quan hi ha excés de ions hidrogenats al sòl, aleshores s'alliberen ions d'alumini que 
emigren, podent arribar a les aigües subterrànies. 
 
L'alumini danya els filaments més prims de les arrels de les plantes i impedeix l'entrada de nutrients i 
d'aigua. L'alumini dissolt interfereix la capacitat de les plantes per assimilar el fòsfor, ja que es fixat per 
l'alumini en forma de fosfat d'alumini, molt poc soluble. 
 
L'alumini és també directament tòxic pels animals, afectant especialment als peixos. Els nivells elevats 
d'hidròxid d'alumini en l'aigua normalment ocasionen grans mortandats de peixos. També els ocells amb 
elevats nivells d'alumini en el seu metabolisme poden posar ous sense closca i ous amb closca tan fràgil que 
és incapaç de donar pollets. 
 



3.- La Central Tèrmica de Cercs i la conca minaire de l'Alt Berguedà. 
 
La conca lignitífera de l'Alt Berguedà pertany geològicament als estrats del Gurumnià (Cretaci Superior) i 
s'estén paral·lelament al vessant sud del Pre-Pirineu, amb una longitud de 25 km. d'est a oest i amb una 
amplada de 16 km. de nord a sud. Per tant, l'extensió aproximada de la conca és d'uns 400 km2. 
 
El riu Llobregat la separa en dues parts: a l'oest, la part de Fígols-Valcebre-Saldes i a l'est, la part de La 
Nou-Catllaràs (Figura 2). 
 

 
 
Les reserves de carbó calculades varien segons les estimacions. La realitzada per ENADIMSA, l'any 1975, 
xifra el tonatge pràctic en 94'1 milions de tones, de les quals 6'6   milions són considerades com a molt 
probables. A les Jornades de Política Industrial i Energètica es citaven xifres compreses entre 94 i 188 
milions de tones (segons el desaparegut "Centro de Estudios de la Energia") i entre 100 i 140 milions 
(segons el "Plan Nacional de la Mineria"). 
 
El lignit de l'Alt Berguedà és un lignit de força qualitat ja que té una potència calorífica compresa entre 
6.000 i 6.500 Kcal/kg., semblant a l'hulla semigrassa de flama llarga, encara que té un contingut en Sofre 
força elevat. 
 
La composició mitjana del carbó que s'extreu dels jaciment de l'Alt Berguedà és la següent: 
 

Carboni fix 45 - 60 % 
Materials volàtils 35 - 40 % 
Cendres 26 - 55 % 
Sofre 2 - 6 % 

 
Va ser durant la dècada del 1860 quan s'iniciaren els treballs d'investigació i d'explotació del carbó a l'Alt 
Berguedà. 
 
L'any 1877 s'inaugurà la línia fins a Olvan-Berga del Tramvia o ‘Ferrocarril Económico’ de Manresa a 
Berga promogut per sectors influents de la burgesia industrial manresana, amb la intenció de fer més fàcil el 
proveïment de carbó per a les seves indústries. 
 
A la dècada següent, José Enrique de Olano adquireix la majoria de concessions mineres de la conca, creant 
la societat Minas de Berga. Paral·lelament es va fer la concessió del tram de ferrocarril des d'Olvan-Berga 
fins a Guardiola-Bagà (1893). 
 



A principis de segle s'instal·là la fàbrica de ciment del Clot del Moro. 
 
L'any 1911 es va crear la societat Carbones de Berga S.A., a partir de Minas de Berga del ara ja Comte de 
Fígols. La producció anual de carbó era aleshores de 90.000 Tn. que anaven fonamentalment a les indústries 
de la conca alta del Llobregat. Només unes 15.000 Tn. anaven a Barcelona. 
 
L'any 1924 va ser una realitat la connexió de la línia de ferrocarril Manresa-Guardiola amb la de 
Martorell-Barcelona i es produí la integració de la societat del Ferrocarril Económico dins de la Compañia 
General de los Ferrocarriles Catalanes. 
 
L'any 1931 va entrar en servei la Central Tèrmica de Fígols de 14 MW. de potència, que va funcionar fins la 
inauguració de la C.T. de Cercs. 
 
En el transcurs de la Iª Guerra Mundial i durant la Guerra Civil la producció de lignit augmentà 
considerablement, a despit de les davallades degudes a la crisi econòmica mundial (1929) i a la revolta 
anarquista de l'hivern de 1931. 
 
Després de la Guerra Civil i coincidint amb la IIª Guerra Mundial vingueren anys d'intensificació de la 
producció, apareixent a la conca minaire petites empreses de 5, 10, 25 treballadors que subministraven carbó 
a les empreses tèxtils i metal3lúrgiques de la zona. 
 
En arribar el Plan de Estabilización es va produir el màxim de producció (entorn les 400.000 Tn/any) i 
també va ser el moment de màxima ocupació de mà d'obra (entorn les 3.600 persones). 
 
De les 3.600 persones ocupades a la conca minaire l'any 1959 es va passar al voltant del miler a finals de 
l'any 1982. 
 
Paralel·lament a la reducció de personal s'incrementà la productivitat, mecanitzant les explotacions: raspalls 
tipus Westfalia, entibació hidràulica autoavançable, cintes transportadores, etc. 
 
Per assegurar la demanda de carbó, es va proposar al govern espanyol construir una nova central tèrmica de 
170 MW. a peu de mina. L'empresa FECSA va acceptar fer se’n càrrec i després de decidir-ho, a principis 
de la dècada dels 60, es va mecanitzar la conca minaire, tal com s'ha dit, amb maquinaria alemanya i soviè-
tica, i l'any 1967 FECSA adquirí totes les accions de Carbones de Berga. 
 
La Central Tèrmica de Cercs, un cop projectada, es va començar a construir l'any 1968, i va entrar en 
funcionament a finals de l'any 1971, amb un consum diari de carbó de 2.000 Tn. en mitjana. A l'Annex I es 
pot veure la fitxa tècnica de la Central Tèrmica de Cercs on s'hi poden trobar les característiques principals 
de la mateixa. 
 
També l'any 1963 s'instal·là a l'Alt Berguedà la fàbrica Cementos Fígols que aprofitava com primera matèria 
els estèrils de les mines. Si be aquest projecte ja venia de l'any 1949, quan es va autoritzar, no es va 
materialitzar fins que es va donar el fort increment en el sector de la construcció, lligat al fort creixement 
econòmic que es donava a Catalunya i a l'Estat Espanyol a la dècada dels anys 60. 
 
Lligat a la situació de progressiva davallada que s'havia anat produint a la mineria, un fet va agreujar la 
situació: el 3 de novembre de 1975 es va produir una explosió de gas grisú a la mina Consolació, amb el 
resultat de 30 minaires morts. Això va obligar a la instal·lació de material anti-grisú a les mines, amb la 
consegüent inversió econòmica. 
 
Dintre de la política de reduir costos d'extracció, cal destacar la decisió d'obrir mines a cel obert: primer a 
Sant Corneli- Fígols-Fumanya (1979), després al peu del Pedraforca (1980) i amb posterioritat a Vallcebre i 
al Coll de Pradell (1982) amb els consegüents estralls ecològics. 
 
La davallada a la qual s'ha fet esment té uns indicadors força clars. Un és l'evolució de la població a l'Alt 
Berguedà, i, encara més, als municipis amb més gent treballant a la mineria. 
 
Un altre indicador que ens mostra el progressiu abandó de la zona és la desaparició del ferrocarril, que va ser 
progressivament substituït, a partir de la dècada dels anys 60, per camions de gran tonatge que aleshores es 
començaven a utilitzar. 



 
La política de desmantel·lament de la mineria i de la tèrmica va poder ser constatada, una vegada més, en 
ocasió de la denúncia posada per Alternativa Verda contra els responsables de la Central Tèrmica de Cercs, 
per la contaminació que l'esmentada central escampa per tot l'Alt Berguedà, ja que l'empresa propietària, 
‘FECSA - Fuerzas Eléctricas de Catalunya S.A.’, va intentar utilitzar el fet per dir que si se l'obligava a 
instal·lar un sistema de descontaminació (desulfuradors dels gasos d'emissió, jaç fluid a la caldera, ...) 
tancaria la central tèrmica i, per tant, les mines es veurien obligades també a deturar la producció i finalment 
tancar. 
 
Ala Annexes II i III s'hi poden trobar els fets més destacats pel que fa a la llarga resistència oposada per 
Alternativa Verda en front de la primera empresa elèctrica de Catalunya i en front de tots aquells que, d'una 
o altra forma, han participat en l'encobriment d'un, entre altres, delicte ecològic. 
 

  



 
4.- La defensa legal del medi ambient. El delicte ecològic. 
 

 

 
 
 



 

 
 



 

 



 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.- El judici contra la direcció de la Central Tèrmica de Cercs per Delicte Ecològic. 
 
El 16 i 17 de febrer de 1988 va tenir lloc a l'Audiència de Barcelona la vista oral del procés seguit contra la 
direcció de la Central Tèrmica de Cercs per Delicte Ecològic. 
 
Això era la culminació de gairebé 4 anys d'intens treball per aconseguir provar una cosa que era evident: la 
desaparició del bosc al paratge anomenat El Portet i l'afectació greu de la vegetació a una amplia zona de 
l'Alt Berguedà. 
 
Per provar-ho va ser necessari recorre a moltes instàncies. 
 
En primer lloc, es va recorre a experts. Per això es va sol·licitar un peritatge a la Universitat Autònoma de 
Barcelona. Aquest va ser fet per dos professors titulars d'Ecologia, els Doctors en Lluís Ferrés i en Ferran 
Rodà. L'Informe pericial que realitzaren es pot llegir en l'Annex IV. Aquest Informe, davant la campanya de 
desprestigi endegada per FECSA contra els autors, va rebre el recolzament del Dr. Ramón Folch, del Dr. 
Fernando González Bernáldez (Catedràtic d'Ecologia de la Universidad Autónoma de Madrid) i del Dr. 
Carles A. Gràcia (Departament d'Ecologia de la Universitat de Barcelona). 
 
Aquesta prova, juntament amb els testimoniatges personals del Dr. Ramón Folch, del Dr, Josep Martí, del 
Dr. Ferran Rodà, del Dr. Josep Maria Panareda i de la Dra. Mercé Fuentes foren els fets essencials per 
demostrar que hi havia una agressió als sistemes naturals que era, segons la legislació vigent, punible. 
 
El recull de tots els arguments presentats per la part querellant - Alternativa Verda i els pagesos afectats - es 
pot trobar en l'Annex V. 
 
Durant la sessió oral del procés la direcció de la Central Tèrmica de Cercs va manifestar que "desconeixia" 
els danys causats per les emissions contaminants de la tèrmica. Que "desconeixia" l'obligació de dur un 
llibre de registre (segellat pel Ministerio de Indústria) on anotar les mesures de contaminació, contradient el 
mateix Director Provincial del Ministerio de Indústria y Energia a Barcelona que afirmava haver vist el 
llibre. 
 
També es va poder comprovar com certs professionals deixen anar esperpèntiques i acientìfiques 
afirmacions per minimitzar l'impacte de la tèrmica. Realment era com si tota la tecnoestructura "franquista" 
(des d'algun funcionari de l'ICONA fins algun catedràtic d'universitat) estès encobrint el delicte que es 
jutjava. 
 
Es va poder comprovar com determinats sectors  empresarials continuen essent contraris a considerar com a 
costos de producció els costos derivats de la instal·lació de sistemes per evitar la contaminació. L'actitud de 
FECSA va ser sempre dir que si se l'obligava a instal·lar sistemes de desulfurització, tancava la tèrmica i les 
mines de carbó ja que, segons la mateixa FECSA, aquests sistemes no eren ni tècnica ni econòmicament 
viables. 
 
Es van poder comprovar els nivells d'irresponsabilitat de les administracions de l'Estat encarregades de 
vetllar perquè es compleixi la poca i permissiva legislació ambiental. Tant l'Administració Central com la 
Catalana sabien que FECSA incomplia la legislació i no solament no feien res sinó que la mateixa Direc-
ción General de Energia del Ministerio de Indústria y Energia va emetre dues resolucions en que 
s'autoritzava un augment de les emissions de sofre des dels 9.000 mg/m3 fins els 12.500 mg/m3. Aquestes 
resolucions varen ser protestades per Paul Staës - parlamentari ecologista europeu -, pel Secretariat Suec 
d'Organitzacions No Governamentals contra la Pluja Àcida i pel Servei Internacional d'Informació sobre 
l'Energia - WISE. 
 
En definitiva, al llarg del Judici es posaren en evidència dues formes d'entendre allò que s'ha convingut 
d'anomenar progrés: la d'aquells que volen continuar produint riquesa a partir de l'expoliació de la natura i la 
d'aquells que malden perquè la societat reharmonitzi les seves relacions amb els sistemes naturals, 
transformant les actuals relacions de domini i d'explotació en relacions de col·laboració mútua, és a dir, 
aquells que volen que d'una vegada es declari acabada la guerra que la Humanitat té declarada a la 
Natura. 
 
La sentència, que es va dictar el 23 de febrer de 1988, té dos aspectes positius a destacar: 1. que per primera 
vegada es reconeix el delicte ecològic comès per una central tèrmica i 2. que es declaren nul·les les dues 



resolucions de la DGE del MIE que autoritzaven un increment de les emissions de sofre. La sentència 
condemnava al director de la C.T. de Cercs com autor responsable d’un delicte contra la salut pública i el 
medi ambient a les penen d’un mes i un dia d’arrest major i multa de trenta mil pressetes, amb arrest 
substitutori de quinze dies en cas d’impagament. 
 
D'altra banda no podien faltar els aspectes negatius: els tribunals es declaraven incompetents per obligar a la 
tèrmica a deixar de contaminar i es declaraven incompetents per obligar a restituir els danys ecològics 
ocasionats. 
 
La sentència no era ferma, doncs va ser recorreguda per totes les parts davant el Tribunal Suprem, el qual va 
dictar sentència el 30 de novembre 1990. Deia textualment:  
 
“FALLAMOS: QUE DEBEMOS condenar y condenamos a ERNESTO DOMINGO IBARS como 
responsable de un delito contra la salud pública y el medio ambiente, ya definido, sin la concurrencia de 
circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal a las penes de ocho meses de prisión menor y 
multa de 1.400.000 pesetas con arresto substitutorio de un mes, a las accesorias de suspensión para cargo 
público y derecho de sufragio durante el tiempo de duración de la condena y al pago de las costes procesales 
en las que se incluyen expresamente las causadas por la acusación particular.” 
 
 

 



6.- Epíleg. 
 
Aquest és un exemple de com la societat industrialista agredeix als sistemes naturals. Un exemple, petit però 
molt clar, d'aquella mai declarada, però veritable, guerra contra la Natura, contra el planeta Terra. 
 
Per aquelles persones que estimem GAIA - el planeta Terra - és de vital importància oposar-se, fer 
resistència, a aquelles persones, institucions, empreses que practiquen un veritable terrorisme contra les 
generacions que vindran, posant en perill, la mateixa supervivència de la biosfera. 
 
Aquest és un petit exemple d'una forma de resistència, no pas l'única, ni la millor. Simplement és un 
exemple. Cadascú pot jutjar per si mateix, si ha estat encertat o no. Ben segur que la imaginació de les 
persones i dels grups més sensibles ecològicament farà que, en un futur no llunyà, proliferin a casa nostra 
accions i actes d'aquesta mena. En calen molts més i de molta més envergadura, perquè de molta més 
envergadura són les agressions que aquesta societat, en la que ens ha tocat viure, realitza sobre la trama 
natural que suporta la vida al nostre planeta. 
 
Si Catalunya ha de sobreviure com a país, difícilment ho podrà fer amb uns sistemes naturals tocats de mort 
per aquesta mena de dèria col·lectiva per viure d'esquena a la Natura, per viure a costa de la continuada 
degradació dels nostres rius, del nostre aire, de la nostra terra, ...... per viure a costa de la continuada extinció 
de moltes espècies vivents, .... per viure, en una paraula, posant en perill la mateixa possibilitat de vida pels 
nostres fills i pels fills dels nostres fills. 
 
 



Annex I: FITXA TECNICA DE LA CENTRAL TERMICA DE CERCS¡Error! 
Marcador no definido. 

 
- Propietat de F.E.C.S.A. 
- Autoritzada per l'Ordre Ministerial del 27 de maig de 1967. 
- Inici de funcionament: novembre de 1971. 
- Potència instal·lada: 170 MWe. 
- Producció d'energia elèctrica: en mitjana 1.000.000 MWh/any. 
- Característiques del combustible: 
 

Lignits amb  30 - 35 % de volàtils 
 45 - 60 % de carbó fix 
 26 – 55 % de cendres 
 2 – 6 % de sofre 
 Poder calorífic: 3.200 kcal/kg 

 
 

- Emet en mitjana 5.000 tn/mes de sofre (7,5 tn/h.). 
- Necessita en mitjana 95 tn/dia d'aigua per a refrigeració. 
- Genera unes 30.000 tn/mes de cendres (cremant 70.000 tn/mes de carbó) i més de 22.000 tn/mes de 

productes volàtils. 
- Les concentracions i quantitats de metalls pesants en les cendres i en els gasos d'emissió són: 

 
 Cendres Gasos emissió Cendres Gasos emissió 
 % % tn/mes tn/mes 

Coure 0,073 0,021 21,95 4,62 
Plom 2,14 0,603 643,39 132,75 

Níquel 0.006 0,002 1,8 0,44 
Crom 0,036 0,010 10,82 2,20 
Plata 0,007 0,002 2,10 0,44 

Cobalt 0,003 0,001 0,90 0,22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Annex II: CRONOLOGIA 
 
- nov. 1971: inici de funcionament de la C.T.de Cercs, 
 
- oct-des. 1979: el veterinari de La Pobla de Lillet atribueix la mort de vaques a la contaminació de la C.T., 
 
- 30 set. 1981: 2 pagesos denuncien davant el Jutjat de Berga als directius de la C.T. per suposat delicte 
d'imprudència  amb resultat de mort d'animals, 
 
- 27 juny 1983: el B.O.E. publica l'article 347 bis del Codi Penal que reconeix l'anomenat Delicte Ecològic, 
 
- 15 set. 1983: declara davant el jutge de Berga el director (des de 1980) de la C.T., Sr. Ernesto Domingo. 
Manifesta: "no estar facultado para ordenar la parada cuando se trate de daños y perjuicios a cualquier 
persona, debiendo consultar en este caso a los superiores", 
 
- 27 gen. 1984: declara davant el jutge de Berga l'anterior director de la C.T., que havia estat alhora alcalde 
de Cercs i que, en aquell moment, tenia un càrrec de responsabilitat a la C. N. d'Ascó. El Sr. Ignacio Camps 
manifesta: "no le consta que las emanaciones de la central causaban y han causado perjuicio en animales y 
plantas y asimismo no le consta ni lo sabe en el cuerpo humano", 
 
- 14 juny 1984: dos propietaris de terres de Vallcebre formulen denuncia basada en l'article 347 bis del Codi 
Penal, 
 
- 9 ago. 1984: el nou jutge de Berga acorda passar l'expedient a la categoria de faltes. Equival a arxivar el 
cas per prescripció penal, 
 
- 9 oct. 1984: el recurs dels afectats és estimat i s'acumulen més denúncies, 
 
- 7 set. 1984: Alternativa Verda exerceix l'Acció Penal Popular per Delicte Ecològic i sol·licita el 
reconeixement judicial de la zona, 
 
- 30 nov. 1984: el jutge i les parts fan el reconeixement de la zona afectada. Hi assisteix la premsa i la TV, 
 
- 11 des. 1984: el jutge fixa una fiança de 20.000 ptes. a Alternativa Verda per poder seguir l'Acció Penal 
Popular, 
 
- 12 des. 1984: el jutge acorda: "amb la finalitat de determinar les causes que han provocat la mort del bosc i 
per determinar si els danys són o no irreversibles, es considera necessari la pràctica d'una prova pericial per 
determinar tot això i en el cas que els danys siguin deguts a les emanacions de la C.T. en qüestió, informar 
de les mesures que seria convenient prendre per solucionar-ho; notificar-ho a les parts i requerir-les-hi que 
proposin organisme, entitat o persona tècnica en la matèria que pugui dur a terme la pericial acordada", 
 
- 2 gen. 1985: Alternativa Verda diposita la fiança requerida, 
 
- 25 gen. 1985: la querella d'Alternativa Verda s'afegeix oficialment a les diligències prèvies, 
 
- FECSA proposa com expert als Serveis Territorials d'Indústria i Energia de la Generalitat, els quals 
contesten per escrit al Jutjat afirmant que "no disposen de personal especialitzat per a la pràctica de la 
prova pericial", 
 
- els afectats proposen a la Universitat Autònoma de Barcelona, la qual nomena a dos professors titulars 
d'Ecologia, 
 
- 5 feb. 1985: el jutge sol·licita informació al Servei de Sanejament Ambiental de la Direcció General de 
Promoció de la Salut i al servei Territorial del Medi Natural dels Departaments de Sanitat i d'Agricultura de 
la Generalitat de Catalunya, 
 



-26 abril 1985: la Secció de Medi Natural (l'antic ICONA a  Catalunya) del Departament d'Agricultura, 
Ramaderia i Pesca de la Generalitat, tramet al Jutjat de Berga un Informe elaborat per l'ICONA el 26/6/1978 
on es reconeix que les emanacions de SO2 de la C.T. afectaven 30.000 Ha. l'any 1976, 
 
-  11 jul. 1985: els dos professors de la U.A.B. reconeixen davant del jutge les conclusions del seu Informe 
on es manifesta que la mort irreversible de pins i el procés de degradació és degut a les emanacions de SO2 
de la C.T., 
 
- 11 jul. 1985: Alternativa Verda i els perjudicats sol·liciten el processament dels directius de la C.T. i 
la responsabilitat subsidiària de FECSA, 
 
- 30 jul. 1985: el Ministeri Fiscal es dirigeix al Jutjat de Berga i interessa que "se incoe sumario por un 
presunto delito contra la ecologia y el medio ambiente ...... y se dicte Auto de Procesameinto contra las 
personas que resulten responsables del delito", 
 
- 5 agost 1985: FECSA tramet un escrit al Jutjat de Berga demanant "el sobreseimiento de las presentes 
actuaciones con los demas pronunciamientos oportunos". Acompanya una Resolució de la Dirección 
General de la Energia del Ministerio de Indústria y Energia de 2/8/1985 (sense número de Registre de 
Sortida i amb data 5/8/1985) en la que "se autoriza con caracter provisional la emisión máxima de 12.500 
mg/Nm3 de SO2". El Decreto 833/75, Anex IV fixa el límit d'emissions de SO2 en 9.000 mg/Nm3, 
 
- 9 agost 1985: el jutge de Berga dicta Auto de Processament contra el director de la C.T.de Cercs, Ernesto 
Domingo, i requereix a FECSA una fiança de 80.000.000 ptes., "apercibiendolos que si durante la 
instrucción de la causa se superan notablemente los límites de emisión permitidos, o si en el plazo de 5 
meses no se han colocado aparatos de vigilancia y control ......... podrá ser clausurada temporalemente la 
C.T.", 
 
- tardor 1985: Alternativa Verda realitza un acte públic a Berga posant al descobert la possibilitat de 
solucions tècniques per evitar la contaminació per sofre procedent de la C.T. 
 
FECSA respon per boca de U.G.T. dient que "la instalación de desulfuradores de los gases de emisión no es 
rentable" i inicia una campanya de desprestigi contra els professors de la UAB autors de l'Informe citat 
abans, 
 
Alternativa Verda sotmet l'Informe pericial dels professors de la UAB a personalitats de reconeguda 
solvència en el camp de l'Ecologia, rebent el suport del Dr. Ramón Folch i Guillèn, del Dr. Carles A. Gràcia 
(Dept. Ecologia, Universitat de Barcelona) i del Dr. Fernando Gonzalez Bernaldez (Dept. Ecologia, 
Universidad Autónoma de Madrid), 
 
Alternativa Verda es dirigeix a totes les parts implicades, segons l'Ordre del 25/6/1984 del Ministerio de 
Indústria y Energia, que donava un termini de 6 mesos a les empreses explotadores de C.T. perquè 
instal·lessin aparells mesuradors continus de SO2, NOx i partícules a la sortida de les cambres de combustió i 
obligava a presentar a l'Administració els informes mensuals d'emissions de SO2, NOx i partícules. 
Posteriorment i davant l'evident incompliment de l'Ordre, una Resolució de la Dirección General de la 
Energia del Ministerio de Indústria y Energia, del 2/7/1985, va prorrogar fins el 15/11/1985 el termini per a 
instal·lar els aparells mesuradors, 
 
Alternativa Verda sol·licita els informes de les emissions realitzades entre el 15/11/1985 i el 31/12/1985 a la 
Secretaria General de la Comisión Interministerial del Medio Ambiente (M.O.P.U.), a la Subdirección 
General de Diseño, Calidad Industrial y Medio Ambiente, a la Subdirección General de Energia Eléctrica 
(ambdos organismes del MINER) i a la Direcció General d'Indústria del Departament d'Indústria i Energia 
de la Generalitat. Totes les institucions implicades es fan l'orni i es van passant la pilota mútuament, 
 
- gener 1986: Alternativa Verda porta a la Comissió  de les Comunitats Europees el cas de la C.T.de Cercs 
mitjançant un diputat ecologista belga, 
 
- 16 abril 1986: el jutge que va dictar l'Auto de Processament es traslladat i el jutge substitut aixeca l'Auto 
dictat. Alternativa Verda presenta recurs contra l'anul·lació del processament, 
 



- 19-26 abril 1986: Dins el marc de la Setmana Internacional d'Acció contra les Pluges Àcides, Alternativa 
Verda realitza una repoblació simbòlica al Portet (la zona més afectada per les emissions de la C.T. i on ha 
desaparegut el bosc). La diada de Sant Jordi es aprofitada per Alternativa Verda que realitza actes públics de 
denúncia a Manresa i a Barcelona, on es fa lliurament d'arbres morts per les emissions de la C.T. al President 
de la Generalitat i al President del Consell d'Administració de FECSA, juntament amb sengles cartes, 
 
- maig 1986: l'Audiència de Barcelona relleva al Jutge que havia anul·lat l'Auto de Processament contra el 
Director de la C.T., 
 
- juliol 1986: la jutgessa substituta torna a dictar Auto de Processament, 
 
- juliol 1986: el sumari passa a l'Audiència de Barcelona, 
 
- 15 oct. 1986: el fiscal sol·licita el tancament temporal de la C.T. davant la negativa de FECSA a instal·lar 
sistemes adequats per a disminuir les emissions de SO2, NOx i partícules. Sol·licita també altres proves abans 
de qualificar el sumari, 
 
- 11 nov. 1986: Alternativa Verda es dirigeix al Defensor del Pueblo davant la negativa de l'Administració 
de l'Estat a lliurar els informes d'emissions, 
 
- 26 nov. 1986: Alternativa Verda es dirigeix a l'Audiència de Barcelona perquè es sol·licitin de FECSA els 
informes d'emissions, entre d'altres diligències, 
 
- 2 des. 1986: el Director General d'Indústria (Josep Piqué) es nega, per escrit, a lliurar a Alternativa Verda 
els informes d'emissions que la C.T. de Cercs els tramet mensualment argumentant que: "la informació 
sol·licitada forma part del Sumari per presumpte delicte ecològic, que, per això, està 'subjudice' en la Secció 
3a. de l'Audiència de Barcelona", 
 
- 20 des. 1986: FECSA lliura a l'Audiència de Barcelona els informes d'emissió des de gener de 1985 fins 
abril de 1986 (en format manual) i des de maig de 1986 fins novembre de 1986 (en format informàtic), 
reconeixent que en data 16 de maig de 1986 les dades de contaminació lliurades fins aleshores provenen de 
càlculs i no de mesures directes, 
 
- 12 feb. 1987: el Fiscal de l'Audiència sol·licita la pena de 6 mesos i un dia de presó menor amb multa de 
500.000 ptes. Alhora diu que "procede decretar por el Tribunal el cierre y clausura definitivos de la C.T. 
interesando de la Administración Central que disponga la intervención de la central para salvaguardar los 
derechos de los trabajadores", 
 
- 5 març 1987: el Defensor del Pueblo admet l'escrit de queixa d'Alternativa Verda i anuncia l'inici de les 
seves actuacions, 
 
- 17 maig 1987: En el marc de la Setmana Internacional d'Acció contra les Pluges Àcides (17-24 de maig de 
1987) Alternativa Verda es dirigeix al nou President de FECSA, Sr. Luís Magaña, sol·licitant-li informació 
sobre les mesures que, l'empresa que presideix, pensa prendre perquè la C.T. de Cercs deixi d'escampar 
60.000 tones de sofre cada any sobre l'Alt Berguedà. També  se’l convida a realitzar una visita a la zona més 
afectada acompanyat d'una comissió d'experts d'A.V., 
 
-10 juny 1987: el Defensor del Pueblo comunica a Alternativa Verda les conclusions del seu informe. Diu 
que segons els Serveis Territorials d'Indústria de Barcelona els equips de mesura estaven en funcionament 
des del 15 de novembre de 1985 i que han estat en funcionament des d'aleshores. També diu que la Direcció 
General d'Indústria de la Generalitat no lliura els informes a Alternativa Verda per estar l'assumpte 
"subjudice", i que el Defensor del Pueblo no els pot lliurar a Alternativa Verda per desconèixer si l'entitat 
sol·licitant és part en el procés judicial, 
 
- juliol 1987: Alternativa Verda presenta al·legacions al Defensor del Pueblo per entendre que les raons 
donades no s'ajusten a la veritat. Per a demostrar-ho, A.V. tramet al defensor del Pueblo tot un seguit de 
documents escrits que recolzen les al·legacions, 
 
- juliol 1987: Alternativa Verda presenta a l'Audiència l'escrit de qualificació en el que sol·licita que el 
director de la C.T. sigui condemnat pel delicte ecològic comès a la màxima pena que preveu la Llei 



(dos anys i quatre mesos de presó menor, multa d'un milió de pessetes i despeses ocasionades a la part 
querellant) i que FECSA sigui condemnada a pagar la realització d'un estudi interdisciplinari (abonant 
al Dept. de Geografia de la Universitat de Barcelona la quantitat de 111.000.000 pessetes) que determini 
d'una vegada el grau d'afectació i l'abast de la contaminació produïda per les emissions de SO2, NOx i 
partícules sòlides sobre els ecosistemes de la zona. Aquest estudi seria coordinat per un grup d'experts 
agrupats entorn d'un prestigiós professor universitari barcelonès. Alhora sol·licita que s'obligui a FECSA a  
construir una instal·lació de desulfuració dels gasos d'emissió per evitar que es continuïn danyant els 
sistemes naturals de l'Alt Berguedà. 
 
- juliol 1987: la Direcció General de FECSA es posa en contacte amb A.V. sol·licitant l'inici de converses. 
 
- octubre 1987: Alternativa Verda inicia una campanya internacional sol·licitant la solidaritat 
d'institucions com Friends of the Earth International, Greenpeace International, The European Greens, 
Ecoropa, World Information Service on Energy, The Swedish NGO Secretariat on Acid Rain, The Stop Acid 
Rain Campaign/Norway i de revistes com Airplan. 
 
- 6 oct.1987: reunió a la seu central de FECSA entre alts directius de l'empresa i una delegació de la part 
querellant formada pels assessors jurídics, un representant d'A.V. i un representant dels pagesos afectats. 
FECSA presenta el "Futuro Plan de Usos de la C.T. de Cercs", on exposa que de les 900.000 Tn. de carbó 
cremat i dels 1.250 GWh. produïts l'any 1983, preveuen passar a 420.000 Tn. de carbó (del qual una part 
seria carbó d'importació, amb contingut en sofre menor a l'1 %) i 600 GWh. l'any 1988. Amb aquestes 
mesures FECSA afirma que la contaminació es reduiria a la meitat de l'actual. 
 
A.V. argumenta que l'única cosa que fa aquesta política és ajornar el problema, ja que es tardaria el doble de 
temps a tenir els mateixos efectes sobre els ecosistemes. 
 
A continuació FECSA exposa "Las actuaciones presentes y futuras en materia de Medio Ambiente en la 
C.T. de Cercs". Es resumeixen en dos grans blocs: 1) reducció de les emissions de polseguera (FECSA 
afirma que té prevista una inversió de 475 milions de ptes. per ampliar els actuals electrofiltres. Això faria 
que les emissions de polseguera actuals de 1.800 mg/m3 passessin a 500 mg/m3 pel juliol de 1989), 2) 
reducció de les emissions de SO2 (FECSA afirma la inviabilitat d'aplicar sistemes de desulfuració a la C.T. 
de Cercs ......., que des de l'any 1978 ha realitzat molts estudis i que actualment està estudiant l'ús de llenya 
per a la C.T. i això a fí de "reduir l'emissió de SO2 i millorar la massa forestal de varies comarques"). 
 
A.V. sol·licita que li siguin lliurats tots els estudis fets per FECSA referents a la desulfuració dels gasos 
d'emissió i el projecte d'utilització de biomassa. A més sol·licita poder tenir una altre reunió entre tècnics 
assessors d'A.V. i FECSA per a discutir les mesures de desulfuració. 
 
FECSA manifesta que desitjaria que A.V. es retirés d'exercir l'Acció Popular Penal. 
 
- 21 oct.1987: El "Defensor del Pueblo" contesta les al·legacions formulades per A.V. i reconeix el Dret 
a la Informació Ambiental de totes les persones físiques i jurídiques de Catalunya, basant-se en 
l'Article 105 b de la Constitució de l'Estat Espanyol. El "Defensor del Pueblo" adjunta carta tramesa 
al Departament d'Indústria i Energia de la Generalitat donant un termini d'un mes per a contestar al 
requeriment formulat. 
 
-  3 nov. 1987: comunicat d'Alternativa Verda a la premsa donant a conèixer la resolució del "Defensor del 
Pueblo". 
 
-  nov.1987: reunió tècnica a la seu central de FECSA entre tècnics d'A.V. i de FECSA. 
 
FECSA lliura un document de 3 pàgines titulat "C.T. de Cercs. Reducción de las emisiones de SO2", on 
exposa, en una breu descripció periodística, el que diu que ha fet per afrontar el problema de les emissions 
de SO2. En ell es cita el "Estudio de viabilidad de reducción de las emisiones de SO2" (realitzat entre 1985  i 
1986), la conclusió del qual es que "la aplicación de los sistemas de desulfuración existentes no era posible 
por razones técnico-económicas". 
 
Davant dels dubtes, front a aquesta conclusió, manifestats pels assessors tècnics d'A.V., FECSA repta a A.V. 
perquè aporti algun sistema tecnològic que possibiliti la desulfuració dels gasos de combustió de la C.T. de 
Cercs. 



 
A.V. tenia constància d'unes proves, realitzades l'estiu de 1987 a França, amb carbons de Cercs. El resultat 
d'aquestes proves es dona en un informe titulat "Informe acerca del estudio para tratamiento de humos de 
combustión de lignito de la C.T. de Cercs", que porta la data de 5 d'octubre de 1987. Aquest estudi conclou 
que en una prova dels carbons del Berguedà, aplicant un determinat sistema de desulfuració, s'arriba a 
retenir entre el 93 i el 97 % del sofre contingut en els gasos procedents de la combustió. 
 
- Nov. 1987: l'equip de tècnics assessor d'A.V. entra en contacte amb l'empresa autora de les proves 
realitzades a França. 
 
- 1 des. 1987: A.V. participa a una reunió, realitzada a la seu central de FECSA, on un tècnic estranger lliura 
l'informe citat a la direcció de FECSA. 
 
S’acorda que l'empresa presentarà una proposta d'oferta per a la realització de l'estudi preliminar d'un 
avant-projecte que reveli la viabilitat tècnico-econòmica per abordar un projecte de demostració d'una planta 
pilot per a la desulfuració dels gasos d'emissió de la C.T. de Cercs. 
 
FECSA manifesta, una altra vegada, a A.V. que és necessari que A.V. es retiri d'exercir l'Acció Popular 
Penal i que, en cas de ser condemnada, tancarà les mines i la central tèrmica. 
 
A.V. exposa que sense compromisos concrets per part de FECSA per a solucionar el problema de les 
emissions de SO2 a la C.T. de Cercs, no es retirarà mai de l'Acció Judicial. 
 
- 9 des. 1987: A.V. proposa  a FECSA un esborrany de possible acord fonamentat en: 
 
* el compromís de FECSA a finançar l'estudi de viabilitat tècnico- econòmica del procés de desulfuració que 
ha tingut resultats positius a nivell de laboratori, a partir del qual es pugui abordar un projecte pilot de 
desulfuració a la C.T. de Cercs, 
 
*el compromís de FECSA a finançar un Centre d'Estudis que: faci el seguiment de l'impacte ecològic de la 
C.T. de Cercs, determini l'abast superficial de la zona afectada per la contaminació, proposi mesures de 
recuperació ecològica de la zona, faci el seguiment de les alternatives tecnològiques de desulfuració apli-
cades a la C.T. de Cercs, realitzi propostes de desenvolupament ecològic per a la sub-comarca de l'Alt 
Berguedà, 
 
* el compromís de FECSA a abonar a A.V. les despeses judicials, d'assessoraments, etc., 
 
* el compromís de FECSA a fer arribar a A.V., cada mes, la relació de nivells d'emissió i d'inmissió de SO2, 
NOx i partícules de la C.T. de Cercs i facilitar el seguiment de tot tipus d'estudis, proves i mesures que es 
prenguin fins arribar a unes emissions d'acord amb la normativa vigent a la C.E.E. 
 
A canvi de tot això A.V. desistiria de continuar exercint l'Acció Penal Popular. 
 
- 15 des.1987: FECSA, tot i haver manifestat verbalment l'acord en tots i cadascun dels punts, afirma que, 
després d'haver efectuat consultes a les Administracions de l'Estat (Central i Autonòmica) i a les forces 
polítiques parlamentaries, no pot signar el pacte proposat per A.V. 
 
- 17 des.1987: els Serveis Territorials d'Indústria a Barcelona envien un escrit a A.V. dient "seguint les 
instruccions que m'han estat trameses pel Sr. Conseller, us comunico que tenim a la vostra disposició les 
dades de les emissions contaminants a l'atmosfera  de la C.T. de Cercs", 
 
- 30 des. 1987: entrevista entre un tècnic assessor d'Alternativa Verda i el Director Provincial del Ministerio 
de Indústria y Energia a Barcelona. El Sr. Enrique de Mora manifesta que per la seva part no ha posat cap 
trava a la consecució d'un possible acord entre Alternativa Verda i FECSA per a la solució del problema de 
la contaminació per SO2 dels boscos de l'Alt Berguedà. 
 
- 10 gen 1988: comunicat d'Alternativa Verda a la premsa denunciant i acusant per complicitat i 
encobriment en Delicte Ecològic al Director General d'Energia del Ministerio de Indústria y Energia. 
 



- 15 gen. 1988: entrevista entre una delegació d'Alternativa Verda i el Conseller d'Indústria i Energia de la 
Generalitat de Catalunya, Sr. Macià Alavedra, on se li proposa que actuï de mitjancer perquè es solucioni la 
problemàtica de les emissions de la C.T. de Cercs. 
 
- 25 gen. 1988: A.V. realitza un requeriment notarial als Grups Parlamentaris del Parlament de 
Catalunya perquè contestin si és veritat que "s'oposen a un possible acord entre A.V. i FECSA". 
 
A.V. realitza un requeriment notarial a FECSA pel qual es fa arribar a la seva Direcció General els 
documents que reflecteixen la proposta d'acord que A.V. proposa a FECSA perquè es solucioni el 
problema de les emissions de la C.T. de Cercs. 
 
Mai, A.V. va rebre cap resposta a aquests requeriments notarials realitzats. 
 
- 16 feb. 1988: a les 10 h. del matí s'inicia  a l'Audiència de Barcelona, el Judici oral contra el Director de la 
C.T. de Cercs per Delicte Ecològic. 
 
- 23 feb. 1988: la Sala tercera de l'Audiència Provincial de Barcelona fa pública la sentència condemnatòria 
per Delicte Ecològic del director de la C.T. de Cercs i de FECSA. 
 
- 30 mai. - 5 jun. 1988: en el marc de la Setmana Internacional d'Acció contra la Pluja Àcida i de la 
Jornada Internacional del Medi Ambient, Alternativa Verda es torna a dirigir a la Presidència de FECSA i 
obsequia al President de FECSA amb la subscripció a la prestigiosa revista anglesa Modern Power Systems i 
ho fa públic a través d'un comunicat de premsa. 
 
- 12 jul. 1988: Alternativa Verda lliura un obsequi commemoratiu a les persones que d'una o altra forma han 
fet possible que la sentència del judici per Delicte Ecològic contra FECSA i la C.T. de Cercs fos 
condemnatòria. 
 
- 8 oct. 1988: la premsa dóna a conèixer l’anunci realitzat per FECSA afirmant que instal·larà una planta 
de dessulfuració de gasos d’emissió a la C.T. de Cercs. 
 
- 30 nov. 1990: la Sala Segunda del Tribunal Supremo fa pública la sentencia condemnatòria per Delicte 
Ecològic del director de la C.T. de Cercs i de FECSA, augmentant significativament les penes dictades per 
l’Audiència de Barcelona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Annex III: Gestions fetes per  Alternativa Verda davant  el  Defensor del Pueblo i 
davant el Parlament Europeu. 
 
Aquesta informació està en un arxiu separat. 
 
 
 
Annex IV:   Informe pericial sobre els efectes de la contaminació produïda per la  
Central Tèrmica de Cercs en els boscos de la zona. 
 
Aquesta informació està en un arxiu separat. 
 
 
 
Annex V:    Conclusions de la part querellant. 
 
Aquesta informació està en un arxiu separat. 
 
 
 
Annex VI:   Normativa sobre la contaminació atmosfèrica. 
 
La normativa que hi ha a continuació és la que era vigent fins l’any 1987. 
 

- Decret 2414/61 de 30 de novembre. Reglament d’Indústries i Activitats nocives, molestes i 
perilloses. 

- Llei 38/72 de 22 de desembre. Protecció de la contaminació atmosfèrica. 
- Decret 833/75 de 6 de febrer. Desenvolupa la Llei 38/72 i fixa els límits màxims d’emissions i 

immissions. 
- Ordre de 18-X-76. Prevenció i correcció de la contaminació industrial. 
- Llei 22/83 de 21 de novembre de la Generalitat de Catalunya. Protecció de l’ambient atmosfèric a 

Catalunya. 
- Ordre de 25-VI-84 que regula la instal·lació d’equips de control i registre de les emissions de les 

centrals tèrmiques. 
- Real decret 1613/86 d’1 d’agost, que fixa les normes de qualitat de l’ambient i determina els límits 

d’immissió de diòxid de sofre i partícules en suspensió. 
- Real decret 1302/86 de 28 de juny, que obliga a certes activitats a fer un previ estudi d’impacte 

ambiental. 
- Real Decret 717/87 de 27 de maig, pel qual es modifica parcialment el Decret 833/75, i es 

determinen els nivells màxims d’immissió per diòxid de nitrogen i plom. 
 
 
 
Annex VII:  Com redactar una Denúncia i una Querella per Delicte Ecològic. On 
presentar-les. 
 
Aquesta informació està en un arxiu separat. 
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Breu biografia de l'autor. 
(Aquest perfil biogràfic és el que es va publicar en el llibret El delicte Ecològic de la Central Tèrmica de 
Cercs, l’any 1989) 
 
En JOSEP PUIG I BOIX va néixer a Vic, Osona l'any 1947. Viu a Horta, antic municipi annexionat a la 
metropoli barcelonina. 
 
Professionalment comparteix les tasques de docència i de recerca al Departament de Geografia de la 
Universitat Autònoma de Barcelona amb el treball a Ecotècnia S. Coop. en el camp de les energies 
renovables. 
 
Durant el franquisme va participar activament en el moviment estudiantil a la Universitat i a les darreries de 
la vida del General Franco, va ser actiu en el moviment veïnal. 
 
Des dels inicis del moviment ecologista a casa nostra ha participat en les mogudes d'oposició a les mines 
d'urani, a les centrals nuclears, a la degradació ecològica que pateix Catalunya. 
 
Va participar, l'any 1983, en la fundació d'Alternativa Verda i és un dels animadors del Grup de Científics i 
Tècnics per un Futur No Nuclear, organització que cada any convoca una Conferència Catalana per un Futur 
Sense Nuclears. 
 
Ha col·laborat en diverses publicacions, algunes ja desaparegudes com Userda, Alfalfa i El Ecologista. 
També col·labora a Ciència, Quaderns Tècnics, Quaderns d'Alliberament, el diari Avui i a la premsa 
comarcal (El 9 Nou i Regió 7). Ha publicat també a revistes com CEUMT, Documents d'Anàlisi Geogràfica, 
Anthropos. 
 
Es coautor d'obres com Catalunya sota el perill de l'urani (1981), El poder del viento (1982), Noves 
tecnologies: risc i alternatives (1986) i 1992: Quins Jocs ? (1987). 
 
 
 
El Capítol 4 i els Annexes VI i VII han estat redactats per en IGNASI DOÑATE I SANGLAS, advocat que 
va exercir a Cornellà del Llobregat, des de l'any 1972, especialitzat en Dret Social - Laboral i Penal - i en 
actuacions de Defensa del Medi Ambient. 
 
 
L'Annex IV és la reproducció textual de l'Informe Pericial realitzat pels professors de la U.A.B., Dr. Lluís 
Ferrés i Dr. Ferran Rodà. 
 


