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Els articles signats expressen l’opinió de llurs autors i no necessàriament la
de l’associació.

Magre ho tenim!

Editorial

Li va sortir de l’ànima, “una educación de calidad, pública y en catalán no es nuestro
modelo”, va afirmar triomfal el president Bauzá durant una recent intervenció al Parlament
de les Illes Balears.
Quan un polític parla sense llegir el seu discurs, pot passar que la sinceritat aflori
inconscientment del seu subconscient i fins al més beneit del poble s’acabi adonant de la
radicalitat visceral del personatge, tal vegada per això la majoria dels actuals governants
no desferren els ulls dels escrits que els hi preparen els seus assessors.
Unes manifestacions de tal calat desqualifiquen sobradament a qui ha de governar a tots
i cadascun dels ciutadans de la nostra comunitat, li hagin votat o no, malgrat les matisacions
a posteriori que hagi pogut realitzar. Com deia fa uns dies l’historiador i polític mallorquí
Miquel Duran: un governant no ha d’anar mai contra el sentir de la societat que governa.
I a tot això, els que paguen els plats trencats són els alumnes de les nostres illes. Que
dissortat destí els espera si, d’una vegada per sempre, la classe política no és capaç de
convocar als veritables experts en la matèria i, una vegada ateses les seves conclusions,
aconseguir un consens per engegar una autèntica reforma educativa respectuosa amb la
nostra cultura, equitativa, moderna, dotada i despolititzada.
Tristament... rectificar és de savis, magre ho tenim.

Rectificació:
En el butlletí anterior vam errar en l’autoria
d’aquesta foto, la qual és obra d’Albert Palou.
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3 de març 2014

Tertúlia

Antonio Pareja-Bezares. Foto: À.Zaragoza.
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Incineració de residus:
Perills per a la salut pública
S. Hernaiz. Palma. Per conduir la tertúlia del mes
de març, comptem amb la inestimable presència del
Dr. Antonio Pareja-Bezares, metge de la Unitat
d’Epidemiologia i Control d’Infeccions de l’Hospital
Son Llàtzer. Per entrar en matèria, comença parlant
de la jerarquia de les estratègies i tècniques per a la
gestió dels residus, segons les línies de la Unió
Europea, que van des de la combustió incontrolada
fins a la reutilització i reducció dels residus generats,
passant per la incineració, que és el tema que avui
ens ocupa i preocupa.
La incineració és la combustió completa de la matèria
orgànica fins a la seva conversió en cendres, en el
tractament d’escombraries, residus sòlids urbans,
industrials perillosos i hospitalaris, entre d’altres. La
combustió produeix cendres, gasos i partícules
tòxiques, algunes amb efectes cancerígenes, també
calor, que pot usar-se per generar energia elèctrica.
No cal dir que és un mètode d’eliminació de residus
fortament criticat. Les partícules constitueixen una
mescla de sòlids i líquids que estan en suspensió en
l’aire i que pot variar en composició, grandària i
concentració, depenent de la font emissora,
localització geogràfica, climatologia, estació d’any,
dia i hora del dia. A partícules més petites més riscos,
ja que els components orgànics clorats es concentren
en elles. El 82% de les partícules de combustió de
la matèria orgànica són inferiors a 1 micra i el 69%
a 0.3 micres. Les inferiors a 1 micra suporten un 50%
del total de les dioxines i dels furans. Les
conseqüències de la incineració de nous productes
que contenen nanomaterials no s’han avaluat, atès
que les nanopartícules no poden ser captades pels
filtres ultra fins ni pels filtres borsa.

Avui les noves incineradores
incorporen millores tecnològiques
en els sistemes de retenció de
partícules i contaminants, però,
independentment de la tecnologia
adoptada, es produeixen i emeten
inevitablement innombrables
substàncies contaminants i d’elles
només entre el 10% i el 20% són
conegudes. La formació de
partícules nocives depèn, entre
altres aspectes, del material que
es destina a la combustió, de la
temperatura registrada, etc. Els
residus municipals poden ser els
més perillosos, per l’extrema
heterogeneïtat que els caracteritza.
En els anys 60 i 70 (sXX) es parlava
de dioxines en relació amb l’ús de
l’agent Taronja a Vietnam, en 1976,
a Seveso (Itàlia) ocorre un accident
laboral en una planta on es treballa
amb 2,4,5 triclorofenol, produint-se
una fugida massiva i incontrolada
de dioxines i en 1977 es troben
dioxines en emissions de plantes
incineradores d’escombraries. Els
enginyers van argumentar que el
problema de les dioxines quedava
resolt si s’utilitzaven forns
incineradors a altes temperatures,
es van equivocar, en 1985 es van
trobar dioxines després del forn
incinerador, produïdes, gairebé en
exclusiva, en processos industrials.

Tertúlia

Herbicides i fungicides formen un
grup nombrós de compostos
estructuralment relacionats; són
ambientalment i biològicament
persistents, indueixen un espectre
comú de respostes i tenen un
mecanisme d’acció comú. Aquests
compostos formen una família de
substàncies conegudes com a
Compostos Orgànics Persistents
(COP).
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Les dioxines i dioxines-like abans
de la industrialització no existien,
excepte en quantitats molt petites
originades per la combustió natural
i pels processos geològics, avui
estan presents en tots els éssers
humans. Els nivells més alts es
detecten generalment en les
persones que viuen als països més
industrialitzats. Es coneixen 75
dioxines i 135 furans, entre ells hi
ha 7 dioxines i 10 furans molt tòxics.
En relació als COP, 12 d’aquestes
substàncies (l’anomenada dotzena
bruta) són considerades de gran
perill pel seu potencial efecte tòxic
per als éssers vius. Els perills
d’aquesta “dotzena bruta” van
portar, a la Convenció de les
Nacions Unides sobre COP, a crear

Gràfic de l’emissió de gasos.

el Conveni d’Estocolm (2001) en el marc del Programa
de l’ONU per al Medi ambient, amb l’objecte d’ordenar
l’eliminació del planeta d’aquests 12 contaminants.
El conveni va ser signat per Espanya i posteriorment
ratificat al maig de 2004. En 2007 el Conveni
d’Estocolm va ampliar de 12 a 17 les substàncies
tòxiques a eliminar o restringir. Els COP són resistents
a la degradació fotolítica, química i biològica, tenen
una baixa solubilitat en aigua i una alta solubilitat en
lípids, resultant bioacumulatius en teixits grassos
dels organismes vius, són semivolàtils, la qual cosa
els permet moure’s a grans distàncies a través de
l’atmosfera i són extremadament persistents. La vida
mitjana en els éssers humans s’estima que és de 7
a 11 anys, encara que amb una àmplia variació
individual.
Estudis de farmacocinètica van demostrar que la
vida mitjana de les dioxines és dosi depenent, amb
una eliminació més ràpida en altes concentracions
i que varia amb la composició corporal, de manera
que quantitats més altes de greix corporal porten a
un augment de la persistència. La primera entrada
en el cos humà es fa per via respiratòria a través de
les partícules suspeses en l’aire. Es contamina també
la terra i les plantes i els animals es contaminen a
través de les pastures. El 80% de les dioxines que
ens afecten les consumim a través de productes
d’origen animal, com a part de la cadena alimentària,
atès que s’acumulen en la grassa animal. Un litre de
llet de vaca “aporta” la mateixa dosi de dioxina com
l’aire respirat al costat d’elles durant 8 mesos i
s’acumulen constantment en el greix corporal humà.
L’home no pot desferse d’elles, però una
dona sí pot... en tenir un
fill! Per tant les dioxines
passen al fetus i
després a través de la
lactància materna. En
un dia, una vaca
pasturant acumula tanta
dioxina en el seu cos
com un ésser humà
acumularia mitjançant
la respiració durant 14
anys a la mateixa zona.
Els estudis amb animals
van ser els primers a
caracteritzar els efectes
de dosis i combinacions
variades de dioxines
sobre la salut. Com a
conseqüència poden
Foto: Àngel Zaragoza.

Tertúlia

Un moment de l’exposició del Dr. Pareja-Bezares.
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ser cancerígenes, alterar la salut
reproductiva, provocar alteracions
endocrines, endometriosis i
esterilitat; immunosupressions,
trastorns del desenvolupament,
alteracions hepàtiques i sobre els
lípids; malalties cardiovasculars,
alteracions neurològiques o
cloracné. S’han relacionat amb la
disminució de l’espermatogènesi i
la qualitat del semen. En els últims
40 anys a Europa s’ha disminuït la
quantitat d’espermatozoides per
centímetre cúbic a la meitat . També
s’han detectat efectes sobre la salut
reproductiva de les dones:
síndrome d’ovari poliquístic,
increment de metrorràgies i cicles
menstruals curts, endometriosis,
etc.
Atès que aquestes substàncies són
altament tòxiques, no seria moral,
ètic o legal administrar dosis de les
mateixes a éssers humans per
realitzar assajos clínics, els estudis
amb éssers humans han depès en
gran part d’incidents bastant
dramàtics, tals com a exposicions
de treballadors de la indústria
química, ús d’oli d’arròs per cuinar
contaminat, explosió en fàbrica de
productes químics (Seveso),
veterans de Vietnam que van
fumigar amb l’Agent Taronja, etc.
La Unió Europea ha introduït el
principi de precaució en la
legislació. Aquest principi implica
com actuar enfront d’un incert
coneixement sobre els riscos
derivats de l’exposició ambiental.

Foto: Àngel Zaragoza.

Això significa que les mesures de salut pública han
de ser preses en resposta a l’evidència, encara que
sigui limitada, però plausible i creïble de dany probable
i substancial. Es resumeix a la declaració
de Wingspread de 1998: "Quan una activitat
representi una amenaça de dany a la salut humana
o el medi ambient, s’han de prendre mesures de
precaució fins i tot quan algunes relacions de causaefecte no estiguin completament establertes en l’àmbit
científic. En aquest context, el proponent de l’activitat
i no la població, ha de suportar la càrrega de la
prova". El professor V. Howard, al juny de 2009, ja
va advertir: “En aquest moment tenim grans incerteses
científiques i per això deman que s’apliqui el Principi
de Precaució en el cas de les partícules petites
emeses per les incineradores. Desconeixem en
aquests moments la dispersió de dioxines que
causaran la incineració de nanomaterials”,
recomanant no construir incineradores a menys de
50 Km de la producció d’aliments, especialment si
hi ha animals que pasturen.
Els promotors diuen que les incineradores modernes
han resolt el problema de les dioxines, però ho han
fet realment? Persisteix la sospita que no hi ha un
control efectiu de les mateixes en la majoria de
països. El que és segur és que es necessiten tres
elements fonamentals per protegir a la població de
les emissions tòxiques: reglaments forts, aplicació
estricta dels mateixos i un monitoratge adequat, però
hi ha un element determinant… quatre segles enrere
el gran poeta Francisco de Quevedo ja ho denunciava
de forma brillant:
“Madre, yo al oro me humillo,
él es mi amante y mi amado,
pues de puro enamorado
anda continuo amarillo.
Que pues doblón o sencillo
hace todo cuanto quiero,
poderoso caballero es don Dinero”.
Idò sí!

Trobades

B. P. amb joves scouts.
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Foto: The Scout Association London.

Trobada a Son Ferriol
22 de març 2014
Santi Hernaiz. Palma. Quan la
curiositat es conjuga amb el
coneixement, el resultat sol ser
sempre positiu i així va succeir el
passat 22 de març a la capital de
la fora vila palmesana, és a dir Són
Ferriol.
Convidats per l’agrupament
d’aquest nucli poblacional situat a
sis km del centre de Palma, i a
iniciativa del col·lectiu de pares i
mares del mateix, membres de
l’Aplec i de la Fundació Maria Ferret
ens desplaçàrem a aquesta localitat
amb la finalitat de donar a conèixer
les nostres respectives
associacions.

Una vegada fetes les presentacions pertinents i per
entrar en matèria, projectàrem l’audiovisual
"Baden Powell, a la recerca de la felicitat", de
producció pròpia, acabat el qual, i després d’un breu
resum de la història de l’escoltisme a Mallorca,
explicàrem als presents qui som i que fem, tant a la
nostra associació, l’Aplec Scout, com a la Fundació
Maria Ferret.
Acabada l’exposició, passàrem a degustar el magnífic
àpat que ens havien preparat, en el qual vam poder
departir tant amb els matrimonis allí reunits com amb
els caps de l’agrupament.
Fou un sopar distès, amb celebració sorpresa
d’aniversari inclosa, amb bona teca i bona companyia.
Gràcies als amics de l’AEG Son Ferriol.

Producció del MEGM i l’Aplec Scout (2005) amb el suport de la FMF.

Mes d’abril 2014

Calendari

d’activitats

El mes d’abril no hi ha tertúlia per coincidir amb el sopar de Pasqua.
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Dia 13, diumenge:
Lloc trobada:
Hora:
Lloc trobada:
Hora:
Transport:
Dinar:
Dificultat:
Distància:
Recomanam:

Excursió per la ruta verda de l’olivera.
Caimari - Binibona - Moscari - Caimari.
A l’aparcament del Conservatori de Música (Carrer d’Alfons
el Magnànim, 64 de Palma).
09:30.
A la plaça Major de Caimari.
10:15.
Vehicles particulars (farem cotxades).
Pa en butxaca.
Fàcil.
9 km aproximadament.
Preveure provisió d’aigua. Triar l’equipament adequat,
especialment el calçat.

Confirmar assistència abans del 12 d’abril al tel.: 971615124 (Neus).
Dia 13, diumenge:
Hora:
Lloc:

Reunió de Junta.
En acabar l’excursió.
Caimari.

Dia 14, dilluns:

Sopar de Pasqua.

Hora:
Lloc:
Preu:

21:00.
Encara sense confirmar. S’informarà amb antelació.
A repartir entre els assistents.
Cada comensal ha de dur plat i tassó de fang, no calen coberts,
es menjarà segons la tradició.
ES PREGA MÁXIMA PUNTUALITAT!

Imprescindible confirmar assistència abans del 10 d’abril
al tel.: 971 615 124 (Neus).
Dia 23, dimecres:
Hora:
Lloc:
Sopar:

Missa de Sant Jordi
20:30.
Església dels Caputxins de Palma.
Pizzeria Primera Planta

Confirmar assistència abans del 21 d’abril al tel.: 971615124 (Neus).

Previsió mes de maig 2014
Dia 05, dilluns:

Sopar tertúlia.

Dia 11, diumenge:

Activitat.

Dia 12, dilluns:

Reunió de Junta.

Aplec

Scout,

e.a.m.

Palma , a .... de .......................... 20....
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Benvolguts amics:
Per la present sol·licit afiliar-me, amb data d’avui, a l’associació
Aplec Scout, escoltes adults de Mallorca, amb seu a Palma, carrer Seminari, 4,
codi postal 07001.
Signatura

ORDRE al BANC o Caixa
Senyors:
Agrairé que, fins a nou avís, vulguin atendre amb càrrec al compte indicat
els rebuts que siguin presentats per l’Associació Aplec Scout, escoltes adults de
Mallorca.
Nom i llinatges
Carrer o plaça
Població
DNI o NIF
Adreça electrònica
Banc o caixa

Data

Número
Municipi
Telèfon

Pis
Codi postal
Mòbil

Signatura

Aplec Scout, escoltisme adult de Mallorca
Carrer Seminari, 4 - 07001 Palma - junta@aplecscout.org
Retallar per la línia de punts i enviar per correu ordinari.

