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L’estudi pretén analitzar si les pudors procedents de l’abocador controlat de les Valls afecta la salut dels veïns

L’estudi determinarà si els veïns estan afectats per les pudors de l’abocador de les Valls

Sant Celoni i Palautordera 
analitzen les pudors de l’abocador

Sant Celoni 

Laia Framis

Els ajuntaments de Sant 
Celoni i Santa Maria de 
Palautordera estan estudiant 
les pudors de punts urbans 
pròxims a l’abocador contro-
lat de les Valls per compro-
var si els veïns en pateixen 
les conseqüències. L’estudi 
consisteix en una campanya 
de mostreig olfactiu que 
faran les policies locals dels 
dos municipis i també alguns 
ciutadans de Sant Celoni 
durant tres mesos. L’objectiu 
és saber com evolucionen les 
pudors de la zona i posar-hi 
remei. 

La metodologia de mos-
treig és força complexa. 
Durant tres mesos, els agents 
analitzaran les pudors de 
cada un dels punts triats 
dues vegades al dia. La prova 
durarà deu minuts i cada deu 
segons apuntaran quines 
percepcions olfactives els 
sembla que reben. A la fitxa 
que han d’omplir, els policies 
han de diferenciar entre les 
quatre pudors que poden 
venir de l’abocador. Una és la 
de biogàs, que és molt forta 
perquè el genera la fermen-
tació dels residus orgànics, 
però difícilment arriba als 
nuclis urbans. 

També es pot sentir la 
pudor dels lixiviats, que 
sovint es confon amb la que 
desprenen els purins de 
les granges, o la de residus 
sòlids urbans que desprenen 
les bosses d’escombraries 
domèstiques que es llencen 
al contenidor verd. Final-
ment, els agents també hau-
ran de precisar si perceben 
pudor de residus inertitzats, 
un tipus de deixalla que nor-
malment no es percep amb 

l’olfacte perquè no fermenta. 

LA GENERALITAT ANALIT-
ZARÀ LES MOSTRES

Les fitxes amb les percepci-
ons olfactives dels agents, 
on també s’ha d’apuntar 
la direcció i intensitat del 
vent, s’enviaran diàriament 
a  la Xarxa de Prevenció de 
la Contaminació Atmos-
fèrica de la Generalitat de 
Catalunya, que és qui n’ana-
litzarà els resultats. Els punts 

des d’on es mesuraran les 
pudors són el barri del Tem-
ple i de la Fontmartina, de 
Santa Maria de Palautordera, 
i el barri de Can Sans, de 
Sant Celoni. D’aquests 
indrets, l’únic que sobre el 
mapa està dins el radi de 
possible contaminació olfac-
tiva de l’abocador és el de la 
Fontmartina.  

L’estudi durarà els mesos 
d’agost, setembre i octubre 
–tot i que probablement tam-
bé s’allargarà fins al novem-

bre–, perquè així s’analitza-
ran tres estacions diferents 
de l’any. L’objectiu és com-
parar els resultats amb dos 
estudis olfactius anteriors. 
L’últim es va fer fa sis mesos 
i, tot i que el va pagar l’em-
presa que gestiona l’aboca-
dor, van ser professionals 
d’una empresa independent 
els qui van determinar que el 
poble no sentia pudors pro-
vinents del dipòsit. Aquest 
estudi no incloïa les àrees 
que ara s’analitzaran.

Els agents 
que fan el 
mostreig van 
rebre un curs 
de formació

Sant Celoni

L.F.

Les olors i les pudors 
són la modalitat de 
contaminació atmosfèrica 
menys estudiada, atesa la 
problemàtica d’establir 
mètodes de mesura 
olfactomètrica comparables, 
fàcils de mesurar i amb 
paràmetres objectius. Per 
aquest motiu, els agents de la 
Policia Local de Palautordera 
i Sant Celoni van participar 
en dues jornades instructives 
per educar l’olfacte. 

L’objectiu de les trobades 
era ensenyar els agents a 
diferenciar les olors que 
genera l’abocador perquè, 
mentre participin en la 
mostra, puguin omplir cor-
rectament la fitxa d’anàlisi. 
Les jornades instructives van 
ser al mateix abocador de les 
Valls, i el seu director, Manel 
Renau, va exercir de guia i de 
mestre. Referent a l’estudi, 
Renau reconeix que proba-
blement els veïns senten a 
vegades pudor d’escombraria 
fresca, sobretot quan el cel 
està ennuvolat, i creu que la 
solució és tapar més el forat 
del dipòsit i ruixar els resi-
dus més sovint amb un líquid 
biològic que mata la pudor 
però no atura la fermentació 
de les deixalles. Actualment 
aquest procediment es fa 
dues o tres vegades al dia. 

DISSABTE 6 DE SETEMBRE de 2008 a les 22h
Teatre VICTÒRIA

Preu: entrada i autocar: 37  (places limitades)
Sortida: del parc de Can Sauleda a les 20.00h

Venda entrades: ATENCIÓ AL PÚBLIC – OFICINES AJUNTAMENT - Tel. 93 845 24 00
Organitza: Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor

Ajuntament de        Sant Antoni de Vilamajor

Anem al Musical...

SPAMALOT
(Dirigida pel TRICICLE)

Sabateria merceria

carrer nou, 1
Sant antoni de vilamajor

08459 barcelona
tel. Fax 93 845 09 49

Divendres, 22 d’agost de 2008
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