
Comarques

Diari de GironaDIMARTS, 13 DE DESEMBRE DE 201610

J
osep Serentill, l’home que ha
demanat un permís per bus-
car or a la Vall de Ribes, preveu
fer una xerrada explicativa per

argumentar el retorn de l’activitat
minera a les mines de la Vall de Ri-
bes. Ha programat la presentació
per demà a la una del migdia a la
casa de colònies la Farga, a Que-
ralbs.

Serentill ha avançat que estarà
acompanyat d’un catedràtic de
mineralogia de la Universitat de
Barcelona, de representants del
gremi de roques i minerals i també
de càrrecs de l’empresa movin’ma-

rine,una societat dedicada a la cer-
ca de minerals a través d’un radar
aeri.

Serentill ha explicat que la idea
és treure els prejudicis que puguin
tenir els càrrecs electes  i els veïns
sobre la mineria. Ha posat d’exem-
ple: «Temen que les prospeccions
afectin els aqüífers, quan la veritat
és que la presència d’aigua potable
per si sola és una mostra del fet que
en el lloc no hi ha or, no cal buscar-
hi res».

Serentill ha considerat que hi ha
or  en cinc llocs inclosos en les 
quadrícules mineres que exposa
la petició de permís. Cada quadrí-
cula correspon a  hectàrees. Així
doncs, la zona a investigar abasta
unes .o hectàrees inserides
dins dels termes municipals de To-
ses Planoles, Queralbs, Ribes de
Freser, Campelles i Pardines.

Secretisme
El projecte presentat per Serentill
i admès per  la Direcció General
d’Energia i Mines -segons ell- va
tardar  anys a gestar-se. No va
transcendir  Jns que Diari de Gi-

rona va publicar la notícia de l’ad-
missió de la demanda d’un permís
d’investigació. Serentill justiJca la
discreció perquè els seus contac-
tes a BP Minerals li ho va demanar.

Segons ell, BP Minerals va bus-
car or a la zona als anys . Des de
llavors han tret mostres de la Vall
de Ribes i les han dutes a analitzar
a Vancouver (Canadà). La voluntat
-segons explica- seria fer les inves-
tigacions al  per començar a
treballar en l’extracció de minerals
al .

Serentill ha indicat que el Cana-
dà és el país més avançat del món
en activitat minera. També ha pre-
cisat que es tracta d’un país amb
un estricte reglament ambiental.

En tot cas, les anàlisis demostren
que hi ha or i que, si els deixen, en
podran treure en prou quantitat
com per fer rendible l’explota-
ció, aJrma l’empresari.

Els carrecs electes del
territori no ho veuen tan
clar i si bé no s’hi opo-
sen de dret i deixen clar
que el retorn a la mine-
ria no entrava dins
dels plans de futur que
Jns ara havien previst
pel territori.  Un dels
càrrecs electes que així
ho considera és Marc
Prat (alcalde de Ribes de
Freser). Prat ha explicat
que el turisme i un retorn a
l’activitat minera són factors
oposats.

L’alcalde de Plànoles i conseller
comarcal de Medi Ambient, Enric
Gràcia, tampoc veu clar un retorn
a la mineria. «Almenys -ha as -
senyalat- de la manera que està
plantejada en la petició de Seren-
till». Gràcia indica que la reserva
dels valors ambientals no està
prou ben explicada a la demanda
de permís de l’empresari miner.

Gràcia ha recordat que es tracta
d’una zona d’aqüífers d’aigua po-
table i amb grans valors ambien-
tals.

Cerca aèria 
Joaquim Casellas, de l’empresa
Movin’Marine, ha explicat que ja
no són necessàries les nombroses
prospeccions terrestres. Mo-
vin’marine és una  empresa cata-
lana instal·lada a Empuriabrava,

Barcelona i el Perú quet te més de
 anys d’experiència en el sector
miner en la detecció d’or.

Casellas preveu ser demà a
Queralbs en la presentació orga-
nitzada per Serentill.  Segons ell,
en comparació amb les investiga-
cions aeries actuals, la prospecció
tradicional és cara i molt llarga en
el temps.

En canvi, la via aèria economit-
za i redueix l’impacte mediam-
biental i evita en més del  les
perforacions tradicionals i del
sondejos en  les desforestacions.
Els estudis que  fan a través del ra-
dar M  són directes  i marquen de
manera exacta on es troba l’or. Ha
assenyalat que en una concessió

de . hectàrees es pot trobar or
fora de l’àrea. Per això, ha aconse-

llat  que es faci l’exploració aèria
abans de demanar la reserva

minera per garantir i agilit-
zar els treballs.

Ha apuntat que «la
tecnologia cada cop ens
apropa més a rendibi-
litzar els treballs i el
mes important és ava-
luar les pèrdues de
temps i diners que a
diari es poden evitar».

Sobre el funciona-
ment del radar ha expli-

cat que la màquina apro-
Jta la radiació terrestre i re-

cull les dades que més enda-
vant són analitzades informà-

ticament. Al Jnal   del treball,  l’em-
presa presenta  sobre mapes la
ubicació exacta de les concentra-
cions més importants d’or. Un cop
els mapes estan fets, els geòlegs
avaluen el terreny.

En referència a les experiències
fetes Jns a l’actualitat, Casellas ha
recordat que en grans extensions
han arribat a tenir una cobertura
de més de  quilòmetres d’am-
plada.

Pel que fa a la profunditat han
arribat a contrastar Jns a .
metres sota el nivell del mar. En el
cas exposat van fer  un treball per
l’empresa Repsol a Tarragona. En
mineria terrestre –segons ell– arri-
ben Jns als  metres. En oca-
sions, part dels estudis habituals
de mineria també troben gas i ai-
gua.

La precisió del radar és tan gran

que Jns i tot detecten vetes  d’or de
molt baixa llei (dos grams/tona).
En mineria -ha indicat- treballen
amb una tolerància de  metres
d’error.

Riquesa antiga 
La riquesa minera del Ripollès ve
de temps. Ja els viatgers dels vai-
xells grecs i romans de l'antiguitat
des de la costa veien al Pirineu els
focs que servien per fondre mine-
ral.

De fet van ser l’esquer que va
dur la romanització als Pirineus.
Els romans no van arribar de ma-
nera profunda a les valls del Pire-
neu lleidatà, on el basc antic va
perdurar Jns al segle VIII dC. En
canvi, si que van explotar les mi-
nes de la Vall de Ribes i també les
de Rocabruna a la Vall de Cam-
prodon. 

Les mines durant tota l’Edat
Mitjana van proveir le fargues de
Ribes, Ripoll i Campdevànol i es-
tan en l’origen de la fabricació de
les armes de Ripoll. 

En èpoques més modernes la
llei minera del  va suposarun
gran  impuls a la mineria ripollesa.
Fins a la promulgació de la llei to-
tes les mines eren del rei i a partir
de la llei van poder ser registrades
a nom d'una persona normal.

La irrupció del liberalisme al
 va disparar l’activitat minera
a la Vall de Ribes durant  anys.
Després va haver-hi repunts al
 i al .  Al segle XX , a Que-
ralbs va haver-hi activitat en una
gran mina, en la qual ara preveuen
que hi ha or.

L’or amagat en 7.800 hectàrees

El retorn a l’activitat minera. Els testimonis d’una activitat minera antiga han estat l’origen d’una petició de permís per a la investigació de
llocs amb or, plata i altres minerals a la Vall de Ribes. La petició va ser acceptada pel Departament d’Energia i Mines i ha estat recorreguda per
les administracions locals. Ara, l’impulsor del permís, Josep Serentill, vol aclarir que –segons ell– no hi haurà perills ambientals 

!L’empresari miner ha programat un acte públic demà a Queralbs per intentar vèncer els recels que hi ha entre la població
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El radar M2 a punt i muntat al frontal d’un helicòpter, el ràdar M2 en activitat. MOVIN’MARINE 

BUSCAR OR 
Movin’Marine 

�Una empresa amb seus a Empuriabrava, Barcelona i
el Perú, amb més de 10 anys d’experiència en el sector
miner en la cerca d’or. L’empresa planteja que amb el
radar aeri M2 els estudis són econòmics, ràpids, preci-
sos i sense efectes ambientals. Des del cel, en mine-

ria terrestre poden detectar or a 900 metre de
profunditat. Fins i tot detecten vetes d’or de

molt baixa llei, dos grams/tona. En mine-
ria treballen amb una tolerància de 2

metres d’error.


