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1 INTRODUCCIÓ 

 

Sempre és difícil triar un tema i començar-lo a treballar. Tot i això, des del moment que 

vaig començar a pensar en el famós treball de recerca, vaig tenir clar que havia de 

tractar sobre la nostra comarca. I tot i que ara ja no se’n parla tant, la paraula fracking 

encara se sent de tant en tant. Així doncs, vaig decidir que el meu treball tractaria 

sobre el fracking. 

El meu treball es podria dividir en dos grans apartats: 

1. El primer és molt tècnic, i parla sobre el fracking en general: què és, com es fa i 

quins conseqüències suposa, tant a nivell mediambiental com econòmic. 

2. El segon es centra en el fracking al Ripollès, el que ha passat actualment i el que 

es va fer durant el segle XX,  i les reaccions socials que ha comportat. 

Els objectius del meu treball són, doncs, dos. El primer és saber detalladament què és 

el fracking i perquè se li té tanta por. El segon és sintetitzar el “pas” del fracking per la 

nostra comarca i veure com ha reaccionat el poble. 

La metodologia utilitzada per aconseguir aquests objectius és la següent: 

Pel que fa al primer objectiu, la metodologia es basarà en la consulta de documents 

tècnics d’entitats oficials, com per exemple el Consell Superior de Col·legis d’Enginyers 

de Mines i altres de no oficials de diferents entitats i associacions (Greenpeace, CCOO). 

Respecte al segon objectiu, a part de visitar pàgines web de plataformes, cal destacar 

les entrevistes amb Miquel Rovira, president del Consell Comarcal; i Miquel Casas, 

membre de la plataforma “Aturem el fracking”. 
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2 EL FRACKING 

 

Abans de començar a parlar del fracking a la nostra comarca en particular, és necessari 

parlar-ne a nivell general. Aquest apartat es dividirà en sis parts. En la primera es farà 

una molt breu definició de què és el fracking. En la segona es tractarà el tema de la 

tecnologia que s’utilitza en aquesta tècnica, i, en general, s’explicarà tot el procés 

d’extracció. En la tercera es parlarà de la història d’aquesta tècnica. En la quarta es farà 

un estudi dels impactes que genera aquesta tècnica. En la cinquena part es parlarà dels 

efectes del fracking a nivell mundial. En el sisè apartat es farà un comentari dels 

projectes de la península Ibèrica. 

2.1 DEFINICIÓ 

El fracking, altrament dit fractura hidràulica, és una tècnica que s’utilitza per extreure 

un gas anomenat gas d’esquist  de l’escorça terrestre. Aquest gas es troba en jaciments 

no convencionals.  

A diferencia dels jaciments convencionals, que no requereixen molta tecnologia, els 

jaciments no convencionals requereixen fer estimacions així com una tecnologia més 

avançada, com és el fracking. Això és degut a que el gas es troba en els porus i 

esquerdes d’algunes roques sedimentaries, generalment pissarres. Aquest tipus de 

roques, al ser molt impermeables, impedeixen que el gas es desplaci a zones de més 

fàcil extracció. 

Durant el fracking, s’ injecta aigua amb una mescla de productes químics i sorra en la 

roca amb l’objectiu d’extreure aquest gas.  

En el següent punt s’explicarà el procediment detalladament. 
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2.2 TECNOLOGIA UTILITZADA 

Els primers passos són els mateixos que en qualsevol pou convencional. Un pou és 

perforat verticalment amb una broca i un líquid basat en aigua. Aquest líquid refreda la 

broca, estabilitza la paret del pou i empeny la roca triturada cap a la superfície.  

 

Un cop s’ha superat l’aqüífer més profund, la broca es retira i s’insereix un tub de ferro 

i ciment, creant així una capa aïllant que protegeix els aqüífers propers. 

 

La perforació continua fins a arribar a una profunditat d’ aproximadament uns 2.000 

metres. A partir d’aquesta profunditat el pou passa a ser perforat horitzontalment. La 

perforació horitzontal pot arribar a tenir uns 1.200 metres de longitud. 
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Un cop s’ha arribat al punt desitjat, es retira la broca i s’insereix tub de ferro a través 

de tota la perforació. 

En aquest punt, cal unir el la secció de tub horitzontal amb la capa de pissarra. Aquesta 

pràctica es duu a terme amb una eina carregada amb explosius controlats que fan 

orificis al tub. Un cop fets els orificis, es retira l’eina. 

 

És en aquest moment que es pot procedir a la fractura hidràulica. 

Al injectar el fluid de fractura pel tub, els orificis fets anteriorment donen lloc a 

esquerdes més grosses. Aquestes fractures, un cop es deixa d’injectar, es mantenen 

obertes gracies a la sorra que conté el fluid de fractura. 
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A continuació s’aïlla la secció on s’ha treballat per a repetir el procediment, és a dir, 

per fer una altra etapa. 

 

Un cop finalitzades totes les etapes, es treuen els dispositius aïllants i comença el flux, 

primer d’aigua i després de gas, a través del tub cap a la superfície, on és 

emmagatzemat 

. 
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Del fluid de fractura se’n recupera entre un 15% i un 50%. 

Aquest procés normalment dura de 3 a 5 mesos: unes quantes setmanes de preparació 

de terreny, 4-6 setmanes de perforació i de 1 a 3 per completar el pou. 

El pou produirà de 20 a 40 anys. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL FRACKING A LA COMARCA DEL RIPOLLÈS 

 

 Pàgina 10 
 

2.2.1 LA MESCLA 

En aquest apartat s’estudia la composició de la mescla que s’utilitza en l’extracció. 

Per fer-ho, s’utilitzara una taula comparativa entre l’aigua utilitzada en el fracking i 

l’aigua d’un riu qualsevol. La unitat utilitzada és la part per milió (ppm) i l’equivalència 

és la següent: 

      
    

   
 

Les següents dades van ser recopilades per el CEET: Center of Excellence in 

Environmental Toxicology (centre d’excel·lència en toxicologia mediambiental), de la 

Universitat de Pennsilvània. 

 Aigua Fracking Aigua Riu 

ppm ppm 

Total sòlids dissolts 81,627 30 – 200 

Clor (Cl) 49,473 3 – 40 

Sodi (Na) 21,710 3 – 50 

Calci (Ca) 6,949 5 – 20 

Estronci (Sr) 1,511 0,05 – 0,2 

Bari (Ba) 1,156 <0,1 

Magnesi (Mg) 587 2 – 15 

Brom (Br) 508 1 – 3 

Potassi (K) 483 5 – 10 

Sulfats 105 5 – 50 
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Aquests compostos químics, entre d’altres, s’utilitzen amb diferents finalitats: 

Producte Utilitat Conseqüències de la no utilització 

Àcids Elimina possibles danys al 

pou. 

Pressió de treball més elevada, més 

emissions del motor. 

Bactericides Controla el creixement de 

bactèries. 

Risc elevat de la creació de àcid sulfhídric 

(H2S) i més corrosió. 

Inhibidors de 

corrosió 

S’utilitza en l’àcid per 

evitar la corrosió del tub. 

Molt alt risc de corrosió del tub. 

Reductors de 

fricció 

Redueix la fricció de 

perforació. 

Més emissions per part del motor. 

Gelificants Fan la mescla més 

espessa. 

Ús d’aigua més elevat. Es pot recuperar 

menys gas. 

Antioxidants Evita la corrosió per part 

de l’oxigen. 

Alta corrosió i perilla la integritat del pou. 

 

Als Estats Units, la competència entre empreses feia que no es publiquessin els 

continguts del fluid. No obstant, des de el dia 1 de febrer del 2012, la situació ha 

canviat. Tots els ingredients químics i els volums d’aigua utilitzats són públics a través 

de la iniciativa FracFocus en col·laboració amb el Consell de Protecció de l’Aigua 

Subterrània i amb la Comissió Interestatal del Gas i el Petroli. A més, a cada estat 

existeix una certa regulació pel què fa als productes usats. 
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Imatge de l’experiment a Hugoton Field, 

al sud-oest de Kansas, EEUU. 

2.3 HISTÒRIA 

En aquest apartat s’explicara la història del fracking.  

Per començar, ens hem de traslladar al sud-oest de Kansas, EEUU. Allà, una empresa 

anomenada Stanolind Oil va realitzar el primer experiment amb aquesta tècnica, a 

l’any 1947. El fluid utilitzat va ser una gasolina gelatinosa anomenada napalm mesclat 

amb sorra del riu Arkansas. L’experiment es va fer de manera vertical i va ser poc 

productiu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una empresa de Texas anomenada Halliburton, va ser la primera en intentar extreure 

gas a nivell industrial, a l’any 1949, als estats de Texas i Oklahoma. 

Als voltants de l’any 1976, en plena crisis del petroli, el Govern dels Estats Units llança 

un programa d’investigació públic-privat anomenat Eastern Gas Shales Project. Es 

comença a investigar l’exploració horitzontal i a gran escala. 

Fins a finals dels anys 70, el fracking es considera un negoci no rentable. 

A l’any 1980, els congrés dels Estats Units autoritza, fins al 2002, el no pagament 

d’impostos per la producció de gasos no convencionals. 
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La EPA va llançar un estudi a gran escala 

sobre els efectes del fracking en el 

consum d’aigua l’any 2011. Els resultats 

no es coneixeran fins al 2014. 

A l’any 1986 es realitza amb èxit la primera excavació horitzontal en un jaciment de 

600 metres per extreure gas d’esquist, a l’estat de Virginia als Estats Units. 

Un esdeveniment revolucionari té lloc a l’any 1991. La empresa Mitchell Energy 

s’associa al Departament d’Energia i a l’ Institut d’Investigació del Gas per 

desenvolupar l’exploració del gas no convencional. Aquesta exploració es va dur a 

terme al jaciment de Barnett, al nord de Texas, EEUU.  

A la combinació de fractura hidràulica i exploració horitzontal, s’hi uneixen dades 

microsísmiques en 3D amb la finalitat de controlar millor el procés. 

Serà en el jaciment esmentat anteriorment on, a l’any 1998, es realitzarà la primera 

extracció de gas d’esquist a nivell comercial. En aquest moment comença la fase 

industrial del fracking tal i com es 

coneix avui. 

L’any 2004, la Agencia 

Mediambiental Nord-americana 

(EPA) llança un informe on es 

reconeix que els líquids utilitzats en 

el fracking son tòxics. Però d’altra 

banda nega que aquests suposin 

una amenaça per al consum d’aigua 

dels aqüífers propers als jaciments.  

 

 

 

El Congrés dels Estats Units, emparat en aquest informe, dóna plena autonomia als 

estats per a que el fracking sigui competència de cada un d’aquests estats. Aquest fet 

té lloc a l’any 2005, any en el qual s’inicia ràpidament l’excavació lliure. 



EL FRACKING A LA COMARCA DEL RIPOLLÈS 

 

 Pàgina 14 
 

A l’any 2008, la conca de Eagle Ford Shale, a prop del golf de Mèxic, es converteix en el 

segon gran focus d’explotació d’hidrocarburs no convencionals als EEUU al ser 

explotada per l’empresa Petrohawk.  Aquesta empresa de Texas, ubicada al sud-oest 

de l’estat, és el nou focus d’inversió gràcies a les facilitats logístiques de la seva 

ubicació. De fet, aquesta empresa ha augmentat la seva producció en grans quantitats 

entre gener i octubre de l’any 2012. 

En algunes comunitats locals es va començar a generar un rebuig cap al fracking degut 

als seus efectes mediambientals. Per aquest motiu, a l’any 2009, el Congrés dels EEUU 

llança una llei per tornar a vincular el fracking amb la llei d’aigües i controlar l’ús de 

substancies químiques. No obstant, aquesta llei mai arriba a votar-se. 

Als voltants de l’any 2010, les petrolieres extenen les seves excavacions a tres 

jaciments de gas d’esquist i de petroli lleuger no convencional: 

 La conca permiana, a l’oest de Texas. 

 El jaciment d’Útica, a la serralada dels Apalaches, que cobreix Ohio, 

Pennsilvània, Nova York i Virginia Occidental. 

 Niobrara/Codell, a la conca de Denver, Colorado. 

Les excavacions a Útica provoquen protestes a causa d’un terratrèmol a Ohio i la 

possible contaminació de l’aigua de Pennsilvània. 

Ja a l’any 2012, l’ agencia de l’energia dels Estats Units, recull un augment espectacular 

de la producció de gas natural en un 11% respecte l’any anterior. Els preus cauen a 

mínims històrics degut a la gran oferta. 

Com a curiositat, en un jaciment que ocupa diversos estats, com ara Montana o Dacota 

del Nord,  el consum elèctric en les plantes és tan gran que la llum que emeten és 

visible des de l’espai. 

Com és evident, la història d’aquesta tècnica transcorre bàsicament als Estats Units. Es 

per aquest motiu que un informe de l’Agencia Internacional de l’Energia preveu que a 

l’any 2020 els Estats Units es convertiran en el major productor de petroli i gas gràcies 

al fracking. 
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2.4 IMPACTES EN EL MEDI AMBIENT PROVOCATS PEL FRACKING 

En qualsevol activitat humana i, particularment, en l’activitat industrial, els riscos en la 

salut, la seguretat i el medi ambient han d’estar gestionats d’una manera eficient 

mitjançant operacions basades en les bones pràctiques i en l’implementació de 

sistemes reguladors. De la mateixa manera, s’ha de dur a terme una investigació amb 

l’objectiu d’optimitzar i millorar els processos que es realitzen. En definitiva, es tracta 

de conèixer quins són els hipotètics riscos i traçar unes línies d’actuació per 

minimitzar-los i, fins i tot, evitar-los. 

Qualsevol activitat relativament nova, com és ara el fracking, ve acompanyada d’una 

lògica prevenció i recel, tant per la manca d’informació com per l’ incertesa associada a 

allò que no es coneix. És gràcies a això que es plantegen reptes i es resolen, i així es 

poden abastar objectius més ambiciosos. 

Com exemple d’aquesta reflexió, i tornant al tema que ens ocupa, cal tenir en compte 

que als anys 80, el fracking es duia a terme perforant pous verticals, i la fractura es feia 

injectant massivament fluids gelatinosos. No va ser fins al cap d’uns 20 anys que el van 

generalitzar als pous horitzontals. I les perforacions van passar a ser més precises en 

les zones d’interès. 

La necessitat de millorar els processos va permetre que els sondejos horitzontals 

acabessin substituint els verticals. Aquest canvi va suposar una sèrie d’avantatges 

ambientalment parlant. Això va ser degut a: 

 La necessitat d’ocupar menys superfície de terreny. 

 Una millor adequació a l’ubicació del jaciment. 

 Una menor penetració en les localitats urbanes i agrícoles. 

 Una millor monitorització de l’explotació. 

A més, també va millorar substancialment el control i la captació de les emissions de 

metà. 

Un cop introduït aquest apartat, es tractaran els impactes individualment.  
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2.4.1 INTEGRITAT DELS POUS 

L’exigència de l’ integritat d’un pou és fonamental per evitar hipotètics problemes 

relacionats amb la contaminació d’aqüífers. Amb la finalitat d’assegurar que els pous 

són hermètics, es disposa d’una sèrie de barreres mecàniques per impedir que els 

aqüífers d’aigua potable es puguin veure afectats pel gas o pels fluids utilitzats en la 

fracturació. Aquestes barreres són uns tubs d’acer concèntrics d’alta resistència. Entre 

aquests tubs hi ha una capa de ciment, de la mateixa manera que hi és entre el conjunt 

de tubs i el terreny. Per a assegurar-se que el pou segueix íntegre, els operaris prenen 

la pressió regularment. 

Cal destacar que el fracking normalment es duu a terme a una profunditat molt més 

gran que la que es troben els aqüífers d’abastiment, i que en qualsevol cas els operaris 

han de conèixer els procediments correctes per tal d’assegurar la esmentada integritat 

pel que fa al revestiment i cimentació, la capacitat del pou per resistir la altra pressió 

del líquid injectat i la sismicitat de l’àrea on es treballa. 

No obstant, el pou podria tenir algun problema estructural o de disseny. En aquest cas 

cal esmentar dos possibles riscos: 

 El que en anglès s’anomena blowout, que significa una fuita de fluids sense 

control cap a la superfície. Cal dir que aquest problema és molt poc freqüent 

durant l’explotació de gas d’esquist. Haurien de succeir una sèrie de 

circumstàncies que difícilment tenen lloc simultàniament. Per exemple, seria 

perillós si la perforació topés amb una formació amb sobrepressió i alta 

permeabilitat. Si bé és cert que algunes capes de pissarra poden estar sota 

sobrepressió, la seva permeabilitat és tan baixa que una fuita incontrolada és 

pràcticament impossible. 

Als EEUU, on s’han perforat desenes de milers de pous, només es té constància 

d’un accident d’aquest tipus a l’estat de Wyoming. 

Com que aquest tipus de risc és el més perillós pels treballadors, tots els pous 

estan equipats amb uns dispositius que prevenen les erupcions durant la fase 

de perforació. 
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 Una fuita de tipus anular, que té lloc quan la cimentació és pobre i deficient. 

Això permetria als fluids contaminants (metà i fluid de fractura) desplaçar-se 

entre les diferents capes de tub. Aquest fenomen, permetria a la fuita de fluids 

migrar als aqüífers propers al tub. Aquest tipus de fuites han estat detectades 

ocasionalment. 

Pel que fa a la contaminació d’aqüífers pel fluid de fractura, cal esmentar un 

informe de la Reial Acadèmia d’Enginyeria del Regne Unit. Aquest informe, del 

juny del 2012, diu que és altament improbable que les fractures artificials 

superin el quilòmetre vertical. De fet, en un estudi realitzat en milers de pous a 

EEUU, Àfrica i Europa, la màxima longitud de fractura observada era de 600 

metres. En aquest mateix estudi es va trobar que només un 1% de les fractures 

tenien una extensió superior als 350 metres. 

En aquest sentit, la probabilitat que un aqüífer superficial sigui contaminat per 

fluids de fractura és molt remota. 

A més, cal destacar que aquests fluids son més densos que l’aigua, motiu pel 

qual el fluid injectat tendeix a retornar al pou i no a anar cap a la superfície. 

D’altra banda, la contaminació d’aqüífers per part del metà ha estat molt més 

freqüent. Tot i que el metà en sí no és verinós, és necessari instal·lar un sistema 

de control que indiqui la seva presència. 

A diferència dels fluids de fractura, el metà es desplaça directament pel forat 

del pou en el cas que aquest tingui un problema d’integritat. Aquest fet és 

degut a dues propietats físiques del gas. La primera és la viscositat. El metà és 

menys viscós que l’aigua, fet que facilita la seva mobilitat. La segona és la baixa 

densitat del gas. Això permet que el gas ascendeixi a zones de menor pressió. 

 

S’ha de dir que en ocasions s’ha atribuït la presencia de metà en aqüífers 

d’aigua potable al fracking. No obstant, cal tenir present que és possible que es 

tracti de gas present de manera natural. 
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El següent gràfic del Departament d’Interior dels Estats Units mostra la relació 

entre la concentració de gas en l’aigua i la proximitat als pous de fracking. 

 

Els cercles mostren pous actius mentre que els triangles mostren pous inactius. Es pot 

apreciar que en les zones on hi ha pous actius propers, la concentració de metà és més 

alta. D’altra banda, les zones amb pous inactius, siguin propers o llunyans, no 

presenten una concentració massa elevada. 
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2.4.2 CONSUM D’AIGUA 

El volum d’aigua necessari per a l’explotació de gas d’esquist varia en funció de 

diversos factors com són les característiques geològiques del jaciment, la profunditat a 

la que arriben els pous i el nombre d’etapes de fractura. És per aquest motiu que no es 

pot concretar la quantitat d’aigua necessària d’una manera general. El que si que es 

pot fer es estimar uns intervals de consum. 

Durant el fracking, es realitzen vàries etapes de fractura amb la finalitat d’incrementar 

el volum de roca drenat. Fet aquest aclariment, i parlant en termes generals: el 

consum d’aigua durant una etapa es troba entre els 1000 m3 i els 2000 m3. Això fa que 

en un pou d’alt rendiment (unes 10 etapes), el consum es situi en un interval que va 

dels 10.000 als 20.000 m3. 

En qualsevol cas, és necessari adoptar una sèrie de mesures amb la intenció 

d’optimitzar el consum d’aigua. En primer lloc, és molt important que es dugui a terme 

una bona investigació prèvia de la disponibilitat d’aigua superficial i subterrània. 

Aquesta investigació ha d’incloure la possibilitat de fonts alternatives. En segon lloc, 

s’han de minimitzar les necessitats d’aigua dolça. Aquesta mesura es pot fer ja sigui 

reutilitzant les aigües de retorn o 

realitzant fractures hidràuliques de 

menys demanda d’aigua dolça. En aquest 

aspecte, cal recalcar que la tecnologia 

esta avançant en dues direccions: 

fractura hidràulica més focalitzada i, per 

tant, amb menys aigua; i la utilització 

d’aigua salada. 

En les primeres extraccions de gas 

d’esquist, s’utilitzava únicament aigua 

dolça. Això es feia bàsicament perquè 

alguns agents reductors de fricció 

perdien les seves propietats al mesclar-se amb 

aigua salada. Per contra, la investigació que es 

Exemple de perforació offshore. 
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duu a terme en unes fractures anomenades offshore, on predomina l’aigua de mar, 

han permès certes millores en el comportament dels additius introduïts en l’aigua 

salada.  

Des del 2011, s’està considerant l’ús d’aigües salines procedents d’aqüífers profunds 

en diversos emplaçaments dels Estats Units, fet que redueix la necessitat d’aigua que 

aniria destinada al consum humà. 
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2.4.3 TRACTAMENT I CONTROL DE LES AIGÜES DE RETORN 

No tots els fluid injectat retorna a la superfície. El percentatge d’aquest que retorna a 

la superfície durant els primers dies després de l’injecció es troba entre el 15% i el 85%. 

El retorn a nivells superficials d’aquest fluid que conté sals, compostos orgànics i 

inorgànics naturals i additius químics; depèn de diversos factors (disseny de la fractura, 

característiques del mateix fluid, propietats de la roca, etc). 

Aquests fluids de retorn poden ser objecte de diferents tractaments: 

 Poden ser reutilitzats amb la finalitat de reduir les necessitats d’aquest recurs. 

Amb el temps, aquest fluid incrementa la seva salinitat. És per aquesta raó que 

abans de ser mesclat amb aigua dolça per ser reutilitzat, el fluid és sotmès a un 

tractament per eliminar els sòlids i altres impureses. 

 Podes ser injectats en aqüífers profunds. Aquesta pràctica és força comuna als 

Estats Units. Per fer aquesta injecció és convenient realitzar uns estudis 

geològics i unes comprovacions en el terreny. Normalment, s’utilitzen antics 

jaciments d’hidrocarburs ja explotats. En ocasions, també, es perforen pous per 

injectar els fluids en formacions salines les quals han demostrat la seva 

capacitat per ser utilitzades com a magatzems. 

 En ocasions, s’evapora l’aigua. En aquest cas queda un sòlid que pot ser 

radioactiu. 

 En altres ocasions, 

l’aigua, després de ser 

tractada degudament, 

s’aboca en un riu (només 

quan l’aigua té unes 

especificacions 

requerides). 

 

 

 

Planta de tractament. 
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Les alternatives més utilitzades en la industria son les dues primeres. També és 

necessari afegir que degut a l’avenç de la tecnologia, s’està estudiant l’opció d’utilitzar 

fluids amb uns components que permetrien evitar l’ús de metalls pesats i de materials 

naturals radioactius. Aquests components serien gels i espumes de diòxid de carboni 

(CO2) i substàncies gelificants. A més, s’estan duent a terme programes d’investigació 

per establir metodologies de gestió eficaç i sostenible de l’aigua utilitzada durant el 

fracking. 
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2.4.4 RADIOACTIVITAT EN LES AIGÜES DE RETORN 

La radioactivitat es podria definir com la capacitat que tenen algunes substàncies per 

transformar les seves partícules inestables en altres de més estables, tot alliberant 

energia i emetent radiacions. La majoria de la radioactivitat és natural. De fet, ara 

mateix s’estan desintegrant nuclis de potassi (40K) presents en la sal comuna i a l’aigua 

de mar. També ho fan alguns nuclis de carboni (14C) que es troben en l’aire i en les 

molècules del nostre organisme. Totes les persones contribuïm d’alguna manera en la 

radioactivitat natural, a ritme de 260.000 milions de desintegracions per hora. 

 

Tornant al tema que ens ocupa: en alguns casos, al fer l’anàlisi de les aigües de retorn, 

s’han mostrat nivells de radioactivitat. Tot i això, es tracta d’una radioactivitat de tipus 

normal, i és deguda al fet que les pissarres i el carbó solen contenir més elements 

radioactius que altres tipus de roca. Aquests elements es troben en la naturalesa en 

concentracions que estan per sota dels límits de seguretat exigits. 

El fracking no incorpora cap element radioactiu al procés, per tant, és important 

destacar que aquesta radioactivitat detectada a les aigües de retorn en cap cas és 

causada per la fractura hidràulica. En tot cas, un cop identificat aquest perill, es tracta 

de mitigar-lo. En un jaciment als Estats Units anomenat Formació Marcellus es va optar 

per evaporar les aigües. El residu sòlid és bàsicament clorur de sodi (NaCl) amb algunes 

sals de radi (226Ra). Com que els estudis realitzats van mostrar que les concentracions 

48% 

14% 

9% 

17% 

12% 

Radioactivitat mitjana que rep una persona  

Radó 222 
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no eren perjudicials, la sal va ser usada per rebaixar el punt de congelació de l’aigua en 

les carreteres durant les grans gelades. 

Només hi ha un cas perillós pel que fa a aquests materials radioactius naturals, i és 

quan es concentren. Això pot tenir lloc degut a canvis de pressió i temperatura quan el 

radi (226Ra i 228Ra) reacciona amb sulfat de bari, originant-se incrustacions. Aquests 

elements concentrats son potencialment perillosos, i per això és convenient 

descontaminar i netejar els equips periòdicament. 
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2.4.5 SISMICITAT INDUÏDA 

Segons la magnitud de la seva intensitat, s’associen al fracking dos tipus de sismicitat: 

1. Uns microsismes, de menor intensitat, provocats per la mateixa fractura de la 

roca mare, induïts per l’energia que s’allibera per les successives obertures de 

la fractura. Aquests microsismes són rutinaris. De fet, la geofísica els utilitza per 

determinar la geometria i la longitud de la fractura. 

2. Una altra sismicitat, molt rara però també molt rellevant, induïda per les 

operacions de fractura hidràulica en zones del subsòl on hi ha falles sotmeses a 

esforços previs. Es poden generar sismes de baixa intensitat, però apreciables. 

Un sisme no es pot percebre fins que no supera la magnitud 3 en l’escala de Richter. 

De fet, al planeta hi ha uns 1.000 sismes cada dia amb magnituds d’entre 2 i 2.9 de la 

dita escala. 

L’energia que s’allibera durant la fractura hidràulica és força menor a la que s’allibera 

per un col·lapse del forat obert en l’explotació clàssica en una capa de carbó. Segons 

un informe de la Real Societat d’Enginyeria del Regne Unit, mai s’ha superat el nivell de 

4 pels efectes de la mineria tradicional. També, gràcies a l’experiència guanyada als 

Estats Units, fixa el nivell 3 com a límit superior esperat de la sismicitat induïda per 

part del fracking. 

Per posar un exemple real dels esmentats sismes rars cal anar a Blackpool, Anglaterra. 

A l’any 2011, a les proximitats d’aquesta localitat, es va detectar un sisme de 2.3 en 

l’escala Richter. Aquest fenomen va tenir lloc després que l’empresa Cuadrilla 

Resources realitzés fractures hidràuliques en un pou. Setmanes després, un altre sisme 

de 1.5 va ser detectat, també durant les feines d’explotació. Al tractar-se d’una zona 

amb baixa sismicitat natural, la empresa va ordenar una sèrie d’investigacions que van 

portar a la constatació següent: l’origen d’aquella sismicitat anormal era la transmissió 

del fluid d’injecció en una falla propera a la zona. Això va alliberar energia més intensa 

que la que sol alliberar la fractura. Cal puntualitzar que aquesta falla no va ser 

detectada en els estudis previs a l’inici de l’extracció. 
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Per tal de preveure i evitar aquests riscos és necessari prendre un seguit de mesures: 

 Avaluació geològica preliminar. Cal tenir monitoritzada la zona abans, durant i 

després de la fractura. A més, és fonamental una política de transparència 

respecte a les comunitats properes. 

 Presa de mesures correctores. L’empresa Cuadrilla Resources, esmentada 

anteriorment, després dels estudis que va encarregar a diversos centres 

d’investigació, va establir uns valors mínims: 

Magnitud (escala Richter) Mesures 

Inferior a 0 Operacions sense canvis 

Entre 0 i 1.7 Monitorització després de la injecció, 

com a mínim durant dos dies, fins que 

la sismicitat disminueixi a un sisme per 

dia 

Superior a 1.7 Paralització de la injecció 

 

 Evitar la injecció en zones amb falles actives. 

 Minimitzar els canvis de pressió en profunditat. 

 Establir metodologies flexibles depenent de les dades obtingudes durant el 

control sísmic. 

Tot i aquestes mesures, és cert que la sismicitat induïda pel fracking és un risc molt poc 

probable i de poc impacte. A més és dèbilment perceptible a la superfície. Qualsevol 

possible accident es deu a una manca d’informació geològica prèvia a l’extracció. 
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2.4.6 EMISSIONS INCONTROLADES DE METÀ 

Pel que fa a les emissions de gas metà a l’atmosfera, és important destacar que tot i 

que no suposa un problema a la salut humana, és un altre dels perills potencials, ja que 

aquest gas té una gran contribució en l’efecte hivernacle. Unes 23 vegades més que el 

diòxid de carboni. No obstant, també cal tenir en compte que el metà té una vida més 

curta en l’atmosfera. 

Les fuites de metà poden ser: 

 En les operacions a la superfície: 

1. En el moment que s’obre el pou posteriorment a la fractura amb la 

finalitat de recuperar les aigües de retorn. Durant aquest període, el 

temps d’escapament de gas pot anar des d’uns minuts fins a unes hores, 

fins que s’estabilitza el flux. A partir d’aquest punt la mescla de gas i 

fluids de fractura circula per un separador. Aquesta fracció de temps, 

que es pot estimar com a màxim en una o dues hores, suposaria un 

4/10.000 del temps operatiu del pou (suposant que en el pou es duen a 

terme 10 etapes de fractura). 

2. Durant el tractament del gas en la planta de processament i en les 

estacions on aquest es comprimeix. No obstant, en aquest cas, totes les 

operacions es duen a terme de manera controlada. En l’hipotètic cas 

d’una pujada de pressió per sobre dels límits, el gas és conduit a una 

torxa on és cremat. 

 En les operacions al subsòl: 

1. Degut al desplaçament del gas a l’atmosfera, que podria ser causat per 

una fractura incontrolada que permetria al gas ascendir a través de tot 

el massís rocós fins la superfície. Aquest perill és, sovint, atribuït a 

l’explotació de gas no convencional. No obstant, aquest efecte és un 

mite. Les fractures estan dissenyades per afectar només a les 

formacions que contenen gas que ha romàs estanc durant milions 

d’anys. La fractura en cap cas modifica el massís rocós per facilitar la 

migració de les molècules de gas a la superfície. Més aviat al contrari: la 
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fractura indueix una millora en la permeabilitat de la formació que 

emmagatzema el gas, així com la tectònica ho fa en els jaciments 

fracturats de manera natural. A més, l’explotació dóna lloc a un 

fenomen de pressió que fa moure el gas de manera controlada des de la 

formació fins al fons del pou. I des de el fons del pou fins a la superfície 

a traves del tub. Si bé és cert que hi ha evidències de gas metà en 

aqüífers propers al pou, no hi ha cap prova de que el metà es mogui cap 

a la superfície sense disposar d’una via d’escapament prèvia. 

2. Degut a la infiltració de gas metà en els aqüífers, a conseqüència d’una 

pobre integritat del pou. 

Hi ha autors, com per exemple Robert W. Howarth, que estimen que entre 

el 3.5% i el 7% del gas produït en un pou s’escapa a l’atmosfera. 

Malgrat tot, s’ha de tenir present que en les explotacions de gas no convencional, el 

metà és el producte que es comercialitza. Per tant, el principal objectiu dels obrers és 

tenir el mínim de fuites possible, tant durant el fracking com el posterior procés de 

tractament. 
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2.4.7 ÚS DEL TERRENY 

En comparació a l’explotació de gas convencional, el fracking requereix un nombre de 

pous considerable. Això s’ha convertit més que en un perill, en una preocupació. 

Aquest impacte té més rellevància durant la fase de explotació. Durant la fase 

d’exploració, la superfície (entre una  i dues hectàrees) s’ocupa de manera temporal, 

durant la perforació de pous d’exploració i les proves de producció. 

Als Estats Units, com que els recursos pertanyen al propietari del terreny, en ocasions 

hi ha hagut un excés de pous. Un nombre considerablement superior al necessari. Això 

provoca una ocupació del terreny fora de la normal. 

Gràcies a la perforació horitzontal amb seccions amb una longitud de fins a 2 km, 

juntament amb el desenvolupament de diversos pous des d’un únic emplaçament, s’ha 

aconseguit reduir l’ús de la superfície. Això minimitza l’impacte superficial. A més, 

disminueix la necessitat de construir vies d’accés addicionals. 

En xifres: un emplaçament de 2.5 hectàrees o menys pot cobrir una àrea d’explotació 

de 5 km2 o més. 

A continuació, la comparació de la superfície que ocupen un pou vertical i un 

d’horitzontal: 

 



EL FRACKING A LA COMARCA DEL RIPOLLÈS 

 

 Pàgina 30 
 

I un clar exemple de la perforació de diversos pous des d’un emplaçament: 
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2.5 EFECTES DEL FRACKING A NIVELL MUNDIAL 

Com a conseqüència de la utilització del fracking, el comerç energètic a nivell mundial 

ha fet un gir important. Podem classificar alguns països en guanyadors, perdedors i 

compradors. 

Països guanyadors 

Amèrica es converteix en gran explotador d’hidrocarburs. Així doncs, es crea un 

contrapès, ja que fins al moment, els grans exportadors de recursos energètics eren els 

països d’orient. 

Els països que podem considerar guanyadors són els següents: 

 Canadà:  

Veí dels Estats Units, també disposa de jaciments de gas d’esquist importants. 

En els pròxims anys es convertirà en un gran exportador, a mesura que avanci 

la tecnologia del fracking. Segons un estudi de l’Agencia Internacional de 

l’Energia, a l’any 2035 podria duplicar el volum de 62.000 milions de metres 

cúbics extrets el 2010. 

 Estats Units:  

La primera potència mundial es convertirà, a l’any 2020, en la primera 

productora de gas, davant de Rússia. En aquest país, la explotació de gas no 

convencional supera ja la de gas convencional. L’Agència esmentada 

anteriorment calcula que un 67% del gas produït als Estats Units serà fruit del 

fracking. No obstant, els Estats Units han de solucionar problemes de 

comunicació entre zones productores d’hidrocarburs. 

 Veneçuela:  

En el cas d’aquest país, parlem de petroli, que també es pot extreure 

mitjançant el fracking. Veneçuela ha experimentat una gran pujada en les seves 

reserves. Es calcula que a l’any 2035, aquest país produirà més de 2 milions de 

barrils diaris. 
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 Argentina:  

A l’any 2010, Argentina va produir uns 42.000 milions de metres cúbics de gas, 

dels quals només un 9% era gas d’esquist. Tot i això a l’any 2035 es produiran 

72.000 milions de metres cúbics, i tots procedents del fracking. L’inconvenient 

que podria tenir aquest país és que les barreres a la inversió estrangera puguin 

impedir el desenvolupament dels jaciments argentins. 
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Països perdedors 

Gràcies al fracking, s’està augmentant la producció de gas i petroli del planeta. Degut a 

això, els països l’economia dels quals es basava en els recursos energètics, perdran 

inversions estrangeres. 

Els països que surten perjudicats són els següents: 

 Rússia: 

Com a conseqüència de l’emergència del gas pissarra, Rússia serà avançada 

pels Estats Units entre el 2015 i el 2030. Per a seguir sent competitiva, Rússia 

hauria de reduir en costos. El principal mercat de gas de Rússia, Europa, que ja 

es veu amenaçat pel carbó americà, encara podria sortir més perjudicat pel gas 

liquat, també americà. No obstant, aquest país podria recuperar-se gracies a les 

seves explotacions a l’Àrtic, i gràcies també al creixent mercat de la Xina i altres 

països asiàtics. 

 Iran: 

Les sancions econòmiques i el bloqueig dels EEUU als hidrocarburs iranians fan 

que caigui la producció del petroli i s’estanqui la del gas. Per motius de relació 

amb els EEUU, els països occidentals deixaran de comprar recursos a aquest 

país per comprar-los a Irak i Qatar. Iran deixarà de ser el major productor de 

gas de l’Orient Mitjà. Tot i això, Iran controla l’estret d’Ormuz, un punt 

neuràlgic en el comerç mundial d’hidrocarburs: degut a l’augment de consum 

de la Xina i l’Índia, un 50% del cru mundial passarà per aquest punt, cosa que 

donarà a Iran molt de poder. 

 Aràbia Saudita: 

Aquest país perdrà el títol de major productor de petroli a nivell mundial, al 

menys durant la dècada de 2015-2025. A més, a això se li sumarà una demanda 

insostenible en un país que té la gasolina més barata del món. No obstant, 

quant el “boom” del gas i el petroli no convencional es calmi, Aràbia Saudita 

podria recuperar-se gràcies, entre altres motius, a un augment en reserves de 

gas molt poc utilitzades. 
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 Nigèria: 

Nigèria, que és el principal productor d’hidrocarburs d’Àfrica, depèn de la 

inversió estrangera per treure profit dels seus recursos. Aquesta inversió podria 

quedar frenada degut a la presència del fracking en altres zones més estables, 

fins i tot en el mateix continent. Sud-àfrica, per exemple, té les reserves de gas 

pissarra més grans de tot el continent. Cal tenir en compte, però, que tot i que 

la producció de petroli s’estancarà durant la pròxima dècada, la producció de 

gas es duplicarà. Com en altres casos, una possible recuperació d’aquest país, 

igual que d’altres països del sud del Sàhara, és mirar a l’est: cap a la Xina i 

l’Índia. 
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Països compradors 

Els principals clients en el mercat energètic mundial es dividiran en dos pols: Àsia, amb 

Xina com a principal comprador de petroli del planeta, i Europa, on els preus 

augmentaran degut a l’alt consum de recursos naturals. 

 Europa: 

La Unió Europea reduirà lleument el seu consum de petroli i moderarà 

l’augment del consum de gas. Malgrat tot, la seva dependència amb l’exterior 

creixerà, i això és difícil d’evitar: més encara si no es desenvolupen les reserves 

europees de gas pissarra. Els Estats Units, principal competidor d’Europa, 

guanyarà competitivitat pels seus menors costos energètics. Al mateix temps, 

la dependència esmentada anirà augmentant. Dependència que es podria 

disminuir potenciant les reserves important de gas pissarra de Polònia i França. 

No obstant, el fracking ja ha estat prohibit en alguns països europeus. 

 Xina: 

A l’any 2030, la Xina haurà superat als Estats Units i a Europa en quant a 

demanda de petroli. En l’àmbit del gas, la demanda es triplicarà abans d’arribar 

al 2020, tot i que seguirà per sota de Rússia, EEUU i Europa. A l’any 2035, la 

dependència energètica haurà passat del 54% del 2011 al 82%. Tot i aquesta 

dependència, la Xina disposa de les reserves de gas més grans del món. 

Reserves a les quals segons el govern xinès es destinaran inversions per tal 

d’explotar-les. 

 Índia: 

La demanda energètica d’aquest país es doblarà en les pròximes dècades. A 

l’any 2010, la demanda era de 3.4 milions de barrils de petroli diaris. Es preveu 

que cap al 2035, aquesta demanda serà de 7.5 milions. El consum de gas 

pràcticament es triplicarà ( de 65.000 bilions de m3 a 178.000 bilions). D’aquí 

uns 20 anys, l’Índia serà el país que destinarà un percentatge més gran del seu 

PIB a pagar les importacions d’hidrocarburs (un 5.6%). La Índia aspira a doblar 

la seva producció gràcies al fracking, però això no serà suficient per frenar el 

creixement de la seva dependència energètica. 
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 Japó: 

Aquesta gran potència econòmica asiàtica té una dependència del 99% de 

petroli i gas estranger. La crisi derivada de l’accident a Fukushima ha fet 

replantejar-se l’ús d’energia nuclear, cosa que augmentaria el pes dels 

hidrocarburs. 
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2.6 SONDEJOS, PERMISOS I CONCESSIONS A L’ESTAT ESPANYOL 

Per poder treballar d’una manera més pràctica i clara aquest apartat, es comentaran 

fragments d’un mapa dels emplaçaments de sondejos, permisos d’investigació i 

concessions d’explotació d’hidrocarburs a l’estat espanyol. El mapa ha estat elaborat 

pel ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç; i per fer aquest treball s’ha utilitzat una 

actualització del 14 d’octubre del 2013. 

Comencem per casa nostra: Catalunya. Catalunya és una de les poques comunitats 

autònomes on les decisions respecte al fracking depenen del seu propi govern, i no de 

l’administració general com la majoria. 

 

Les zones de color blau corresponen a permisos sol·licitats mentre que les taronges 

marquen permisos vigents. Els dos colors, però, depenen de Generalitat de Catalunya. 

Com es pot apreciar, a la superfície terrestre de Catalunya no hi ha cap zona que 

depengui de l’Estat.  
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No obstant, al mar sí que n’hi trobem. A la costa del sud de Catalunya trobem zones 

verdes i vermelles. En les zones vermelles s’hi ha dut a terme una concessió 

d’explotació. En les zones verdes hi ha permisos vigents. En les àrees grogues el permís 

ha estat sol·licitat. 

De Catalunya cal remarcar l’elevat nombre de sondejos (punts vermells) que s’hi han 

realitzat, molts a la nostra comarca. 

Passem ara a Andalusia 

 

A la zona del golf de Cádiz trobem una superfície vermella de concessions d’explotació 

considerable. 

Apareixen aquí les primeres zones liles. Tot i que no tenen res a veure amb el fracking, 

val la pena comentar-les. En les zones liles s’hi ha concedit un emmagatzematge de gas 

en bosses del sòl, cosa que ha causat problemes a la costa de València. 
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Per acabar, ens centrem en el País Basc i Cantàbria. 

 

D’aquest territori només cal remarcar que tot i haver-hi bastants permisos demanats o 

vigents, només hi ha una concessió d’explotació. 

  



EL FRACKING A LA COMARCA DEL RIPOLLÈS 

 

 Pàgina 41 
 

3 EL FRACKING AL RIPOLLÈS 

3.1 EL SONDEIG A VALLFOGONA DEL 1956 

Per aquest apartat, ens hem de traslladar a Vallfogona. I més concretament a la casa 

de Cal Mestre. Aquesta zona, forma part d’una formació que conté indicis de petroli i a 

més, antigament, apareixien impregnacions de petroli en roques de la zona. Això va fer 

que, ja als anys 30, alguns geòlegs importants es comencessin a plantejar el fet de 

realitzar prospeccions en aquest lloc.  

A continuació, algunes citacions d’aquests geòlegs: 

 Sierra Yoldi (1932): “..es indudable que son lugares muy indicados para 

exploraciones en busca de aceites minerales esos pliegues intensos de las capas 

eocenas de la Sierra de Santa María, ese anticlinal extenso de la Sierra de 

Vallfogona, cortado en parte por la riera del mismo nombre;...”. 

 Dupuy de Lome (1933): “...En todo el barranco de Vallfogona hemos 

encontrado siempre las capas con inclinación meridional, pero su exagerada 

inclinación parece indicar que se trata de una región muy plegada, y, por tanto 

poco a propósito para la existencia de petróleo. Habría también que medir los 

espesores de los horizontes geológicos superiores a la manifestación petrolífera 

para ver si dentro del límite que puede alcanzar la sonda se encuentran niveles 

aptos para contener el aceite mineral”. 

 Candel i Vila, R. (1952): “Las margas del eoceno con impregnaciones de 

hidrocarburos afloran en el profundo barranco que se encuentra al sur de la 

carretera que va de Ripoll a OIot a unos 3 kilómetros al oeste de san Juliá de 

Vallfogona. [..]En el fondo de dos pilancones se han podido apreciar hilillos de 

petróleo. Sería interesante intensificar aquí la prospección, por más que la 

excesiva inclinación de estas capas impregnadas hace difícil la conservación de 

cantidades apreciables de carburante”. 
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El permís “Montserrat” 

A l’any 1947, una empresa anomenada Sociedad Investigadora Petrolífera S. A., va 

rebre un permís d’investigació anomenat “Montserrat”. Aquest permís ocupava unes 

3.000 hectàrees, superfície en la qual es trobaven els municipis de Ripoll, Vallfogona i 

Les Lloses (com es mostra en la imatge). Gairebé 10 anys més tard, en aquest mateix 

permís, es va perforar el sondeig Vallfogona-1. 
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La perforació del sondeig Vallfogona-1 

Durant l’estiu del 1956, es va començar a condicionar la zona i a muntar una torre que 

no sobrepassava els 20 metres d’altura. 

La perforació pròpiament dita va començar el 25 de setembre d’aquell mateix any. 

Per fer la perforació es van utilitzar dos tubs: un de perforació, molt pesat, anomenat 

barrina; i un que s’unia aquest, de forma quadrada, anomenat kelly. El kelly encaixava 

amb una taula rotatòria que girava per acció del motor. D’aquesta manera, el kelly feia 

girar la barrina, i aquesta anava perforant. Quan la part superior del kelly arribava a la 

taula rotatòria, es parava la perforació per afegir una altra secció barrina, d’uns 15 

metres. El conjunt dels tubs rep el nom de columna de perforació. 

Quan la punta de la barrina es gastava, s’havia d’extreure tota la columna de 

perforació per canviar-la, i aquest procés durava dies. 

Grua 

 

 

 

Kelly 

 

Taula rotatòria 

 

Barrina 

 

  



EL FRACKING A LA COMARCA DEL RIPOLLÈS 

 

 Pàgina 44 
 

Per fer la perforació del sondeig Vallfogona-1 es van utilitzar dos mètodes diferents, 

segons l’objecte amb què es perforava: 

En un mètode s’utilitzava una corona circular, a la qual hi havia soldades unes dents de 

diamant. Mentre la corona girava, anava tallant el material i aprofundint al mateix 

temps, de manera que un cilindre de roca anomenat testimoni o nucli quedava en el 

seu interior. D’aquesta manera es podien extreure mostres de la roca que es perforava 

i veure’n la textura. Aquest mètode va ser el que es va utilitzar durant més temps a 

Vallfogona. Malauradament, però, els testimonis no es van tractar de manera 

adequada, cosa que va fer que no es poguessin estudiar posteriorment. 

L’inconvenient d’aquest mètode és que és més costós i lent que el que s’explicarà a 

continuació i, per tant, només s’utilitzava per perforar capes en les quals es tenia un 

especial interès petrolífer. 

En l’altre mètode, s’utilitzava una barrina formada per tres cons dentats. Aquest 

sistema destruïa la roca travessada, i les restes de roca eren transportades a la 

superfície mitjançant un fang de perforació. Amb aquest mètode, però, només es 

podia estudiar la composició de les roques, i no la textura. 

En la següent imatge es poden comparar clarament els dos mètodes: 
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Les tasques de perforació es van aturar el 7 de juliol de 1959, quan ja s’havien perforat 

uns 908 metres. Això va ser degut a una desviació del pou i al trencament d’alguns 

components del sistema de perforació. Tot i intentar reparar l’avaria, els operaris no 

van tenir èxit i van decidir abandonar. 

El dia 5 de desembre de 1959, es va abandonar la zona de perforació. 

Aquest és l’aspecte que tenia el pou de perforació als anys 90: 

 

 

Durant la perforació de Vallfogona-1, es van trobar indicis de gas i petroli. A partir dels 

500 metres de profunditat, el testimoni sortia impregnat de petroli, i a dins del pou 

s’acumulava petroli i gas damunt dels fluids de perforació. Aquestes acumulacions es 

feien més evidents després d’uns dies d’inactivitat. De fet, en una ocasió hi va haver un 

incendi al reprendre les feines de perforació. 
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3.2 EVOLUCIÓ ADMINISTRATIVA DEL FRACKING A LA COMARCA 

Per explicar el “pas” del fracking a la comarca del Ripollès, cal retrocedir al juliol del 

2012, quan l’empresa anglesa Teredo Oils United sol·licita un permís per buscar petroli 

a l’entorn de Ripoll i Olot. Al novembre d’aquell mateix any, la direcció general de 

Mines i Recursos Energètics de la Generalitat de Catalunya, autoritza a l’empresa per 

fer-ho amb un permís anomenat Ripoll (veure annex 1). Aquest permís permet a 

l’empresa investigar, no obstant, per poder començar les tasques d’extracció, calia un 

permís del Ministeri d’Indústria, ja que és el propietari del sòl. 

El permís Ripoll afecta unes 51.200 hectàrees entre les comarques del Ripollès (Sant 

Joan de les Abadesses, Campdevànol, Ripoll, Vallfogona de Ripollès), Osona 

(Montesquiu, Sant Quirze de Besora, Vidrà, Santa Maria de Besora) i la Garrotxa 

(Riudaura, Olot, Les Preses, Sant Privat d’en Bas, Els Hostalets d’en Bas, Sant Esteve 

d’en Bas, La Canya). La superfície que ocupa el permís Ripoll es pot veure, de color 

vermell, en la següent imatge: 
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Pel que fa als mitjans de comunicació, el primer en anunciar la concessió a Teredo Oils 

va ser la Cadena Ser - Ràdio Girona. Però de seguida se’n fan ressò altres mitjans.  

En aquest moment, es desencadena un malestar al territori i sorgeixen les primeres 

oposicions populars. El consell recorre a tècnics experts, que opinen que per la poca 

quantitat d’hidrocarburs que hi ha al Ripollès, la seva extracció no seria rendible. Es 

comencen a dur a terme les primeres conferències de conscienciació. 

El dia 20 de desembre de 2012, l’Ajuntament de Ripoll es posiciona en contra del 

fracking a través del ple municipal. 

Durant el gener de l’any següent, té lloc una reunió on hi assisteixen el delegat del 

Govern de la Generalitat a Girona, Eudald Casadesús; el president del consell comarcal, 

Miquel Rovira; alcaldes i alcaldesses de la comarca (Sant Joan de les Abadesses, 

Campdevànol, Ripoll, Les Lloses, Sant Pau de Segúries, Vallfogona); les alcaldesses de 

Sant Quirze de Besora i de Montesquiu; i el conseller comarcal de Territori i 

Sostenibilitat. En aquesta reunió s’intenta “tranquil·litzar”, tot dient que els permisos 

cedits per la Generalitat només permeten a l’empresa investigar, ja que l’extracció és 

competència de l’Estat. 

Entre el gener i el març de 2013 s’intensifica l’oposició popular i institucional al 

territori contra el fracking. Comencen a sorgir plataformes antifracking a la Garrotxa i 

al Ripollès. 

El dia 15 de març la Generalitat retira provisionalment el permís d’investigació 

d’hidrocarburs a Teredo Oils. Ho fa perquè l’empresa no presenta un pla anual de 

treball, documentació requerida per tenir el permís. 

El 19 de març el Consell Comarcal aprova, en el ple ordinari i per unanimitat, una 

moció contra el fracking. 

El 23 de març té lloc el que podria ser el fet més important en contra del fracking. Es 

signa l’anomenat Compromís d’Orís (veure annex 2), al qual s’hi sumen 64 ajuntaments 

(19 del Ripollès) i 5 consells comarcals (Osona, Ripollès, Garrotxa, Bages i Berguedà). 
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El 14 de maig la Generalitat declara extingit definitivament el permís d’investigació 

Ripoll. 

En un últim intent per reactivar el permís Ripoll, l’empresa Teredo Oils sol·licita una 

reunió amb el president del Consell Comarcal, Miquel Rovira. La reunió té lloc el dia 11 

de juny de 2013, i també hi assisteix l’alcalde de Sant Joan. El representant de Teredo, 

Ignacio Ozcariz, proposa “implicar el territori” en els seus projectes per explotar 

hidrocarburs al Ripollès. Com a resposta, els dos amfitrions li diuen que és precisament 

el territori, és a dir, la societat civil, amb les institucions al costat, qui no ho vol de cap 

de les maneres. La impossibilitat d’assolir cap acord fa que la reunió no arribi als 20 

minuts de durada. A més, el representant de Teredo, va marxar de la reunió amb un 

consell del president: “Li he comentat que havia fet el viatge en va i l'he aconsellat que 

no vagi enlloc més”. 

Unes setmanes més tard, la Generalitat anuncia que endurirà les condicions per 

obtenir els permisos per la realització de la fractura hidràulica. I finalment, al setembre 

d’aquell mateix 2013, el conseller d’Empresa i Ocupació, Felip Puig, anuncia que “el 

Govern impulsarà una modificació legislativa per tal que la fractura hidràulica no sigui 

autoritzable a Catalunya”. També afirma que “s’ha descartat la fractura hidràulica com 

a tecnologia aplicable al territori català”. No obstant, i com s’ha dit anteriorment, és el 

govern central el que posseeix el sòl català. Pel que fa a aquest fet, el conseller també 

diu que en el suposat cas que el ministeri d’Indústria, Energia i Turisme autoritzi 

qualsevol permís en territori català, la Generalitat recorrerà la decisió. 

D’aquest apartat, cal remarcar que no va ser fins que es va extingir el permís Ripoll, 

que l’empresa no es va posar en contacte amb cap ajuntament de les zones afectades 

del Ripollès, raó per la qual encara era més gran i creixent el descontentament tant del 

poble com de les institucions. 
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3.3 PLATAFORMES SOCIALS EN CONTRA DEL FRACKING 

3.3.1 LA PLATAFORMA “ATUREM EL FRACKING” (PAF) 

A nivell català, la plataforma “Aturem el fracking” és la més important. El seu objectiu 

és conscienciar al màxim nombre de persones a través de debats i altres actes de 

comunicació. La PAF vol divulgar l’amenaça que representa el fracking sobre la salut, 

l’economia agrària, el medi ambient i el paisatge. 

La PAF està organitzada en diferents grups de treball: 

 Político-Legal: Treballa buscant les maneres administratives i legals per 

aconseguir els objectius de la PAF. És responsable de gestionar el contacte amb 

les administracions, els partits polítics, etc. 

 Comunicació: Gestiona tant la comunicació interna com externa. Per tant, 

gestionarà el Bloc, Twitter, Facebook i Googlegroups, així com les conferències i 

relacions amb els mitjans de comunicació. També difondrà la feina de la resta 

de comissions. 

 Material: Té per objectiu crear el material necessari per portar a terme les 

accions de la PAF. 

Aquesta plataforma compta amb suport d’ajuntaments, consells comarcals, 

diputacions i alguna altra entitat. Qualsevol persona s’hi pot adherir. Actualment hi ha 

adherides a la plataforma unes 560 persones i 86 entitats. 

 

  

 

 

Logotip de la PAF 
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3.3.2 LA PLATAFORMA “ATUREM EL FRACKING” AL RIPOLLÈS 

El poble on el fracking ha tingut més pes ha estat Riudaura. Allà, l’empresa va 

començar les feines abans d’hora. Concretament, es van marcar uns arbres de la zona 

on es volia fer la prospecció. És per això que l’ambient de Riudaura es va crispar de 

seguida i van sorgir les primeres plataformes en contra del fracking. És important tenir 

això present, ja que la plataforma “Aturem el fracking” al Ripollès ha anat sempre a 

remolc de la plataforma de Riudaura. 

Cap finals del 2012, doncs, s’articula al Ripollès la plataforma contra el fracking. A 

l’assemblea de constitució hi assisteixen unes 60 persones. Grups ecologistes, 

moviments socials de la comarca, representants de partits polítics i persones a títol 

individual, passen a formar part de la plataforma. La plataforma també té el suport 

d’assessors tècnics per informar sobre els riscos que suposa la fractura hidràulica. 

Durant els primers dies, la plataforma passa a ser associació, ja que d’aquesta manera 

es poden fer denúncies i altres tràmits. 

La plataforma ripollesa, així com la catalana, consta de diverses comissions: la tècnica, 

la d’informació, la de relacions institucionals i la de vigilància. Aquesta última 

s’encarrega de controlar la possible presència de persones o maquinària de l’empresa 

a la zona implicada. Els membres de la plataforma es distribueixen en les comissions 

en funció del seu perfil. 

 
Membres de la plataforma 



EL FRACKING A LA COMARCA DEL RIPOLLÈS 

 

 Pàgina 51 
 

Un cop constituïda l’associació, es comencen a fer assemblees setmanals per tal de 

conscienciar les persones i mirar de reunir més membres. A més, també es fan 

jornades a l’aire lliure, com ara visites amb geòlegs a les zones afectades) i dinars (per 

tal de finançar-se). 

 Cal remarcar la bona sintonia entre les institucions públiques i la plataforma, cosa que 

ha facilitat la tasca d’aquesta. Aquesta bona sintonia ha estat possible, entre altres, per 

la implicació de la plataforma amb el Compromís d’Orís. 

Actualment, la plataforma està parada, però no dissolta. Està a l’expectativa de 

qualsevol intent de Teredo Oils de recuperar el permís. 
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La cara més lletja de l’oposició ripollesa envers el fracking són diversos actes de 

vandalisme que s’han fet. Es tracta d’unes pintades en contra del fracking que hi ha en 

alguns carrers de la vila, i que es poden observar en les següents imatges: 
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4 CONCLUSIONS 

 

Arribats a aquest punt, no puc dir que sóc un expert en el tema de la fractura 

hidràulica, però si que hi entenc més que abans. 

Consultant fonts tant d’associacions que estan en contra del fracking com 

d’institucions que n’estan favor, per tal de ser el màxim d’objectiu possible, he arribat 

a la conclusió que el fracking no és una tècnica segura. Sí que és cert que gràcies a la 

fractura hidràulica es poden explotar jaciments que no es poden explotar mitjançant 

els mètodes tradicionals, però personalment penso que només amb el risc de 

terratrèmols o de contaminació d’aqüífers ja n’hi ha prou per decantar la balança cap 

al costat que s’oposa al fracking. 

Potser en zones com els Estats Units, on hi ha grans jaciments, val la pena córrer el risc 

que suposa el fracking, ja que pot ser rendible. No obstant, no és el cas del Ripollès.  

La prospecció dels anys 50 només va trobar indicis de gas i petroli. I altres prospeccions 

que es van fer als anys 60 i 70 van arribar a la conclusió que no n’era rendible 

l’extracció. A més, actualment, tècnics i geòlegs ho han confirmat. 

Segons el meu parer, el fracking només tindria sentit si no hi hagués cap altra 

alternativa energètica. No obstant, existeixen les energies renovables, verdes, 

inesgotables i sostenibles. Tot el contrari al fracking. Opino que tots els esforços que 

s’estan fent per intentar obtenir fins a l’última gota d’hidrocarburs s’haurien de 

destinar a la investigació i al perfeccionament de dites energies. 
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Valoració personal 

El que més em crida l’atenció un cop acabat el treball és que no és gaire semblant a la 

meva idea inicial. A mesura que he anat recopilant informació i redactant, he anat 

diferenciant els apartats que realment eren importants i valia la pena posar, dels 

apartats que vaig pensar inicialment i que en el context del meu treball no eren 

rellevants. Malgrat això, crec que he après molt, no només del fracking, sinó de la 

manera de treballar quan s’ha de fer un treball: recopilar informació, triar-la, 

organitzar-la... i finalment redactar el treball. 

També m’agradaria mencionar i donar gràcies a dues persones, ambdues enemigues 

declarades del fracking, que van dedicar una estona a contestar les meves preguntes.  

La primera és Miquel Rovira, president del Consell Comarcal, el qual em va cedir una 

entrevista i em va parlar sobre el tema des del punt de vista dels polítics. 

La segona és Miquel Casas, membre de la plataforma “Aturem el fracking” al Ripollès, 

amb el qual vaig parlar de la plataforma i vaig compartir opinions sobre el fracking.  
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ANNEX 1 

El permís Ripoll 
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COMPROMÍS d'ORÍS 

Els alcaldes i representants locals sota signants, ens considerem directament afectats 

pel projecte d’investigació i possible futura explotació d’hidrocarburs anomenat 

......................................  

Plenament assabentats que aquests projectes són severs atacs al medi natural, el 

patrimoni i el paisatge elements que constitueixen fonts pròpies de riquesa i 

d’identitat, així com una incompatibilitat amb les dinàmiques locals i un menyspreu a 

la nostra capacitat d’ordenament del territori; manifestem la nostra oposició, i per 

això...  

EXPOSEM,   

Que aquestes tècniques d'extracció d'hidrocarburs tenen inherents impactes 

ambientals i paisatgístics que afecten la fauna, la vegetació i la mateixa salut de les 

persones,   

Que aquesta activitat transitòria es desenvolupa de forma precària, excloent i 

devastadora de les vies de creació de riquesa arrelades al país,   

Que promoure l’explotació d’hidrocarburs ens allunya de la inajornable  

transició energètica i accelera l’escalfament global,  

Que la nostra gent i el nostre territori tenen unes potencialitats pròpies de  

desenvolupament econòmic i social molt més respectuoses amb el medi  

ambient, i  

Que la sobirania energètica de Catalunya arribarà a través d'energies  

renovables i netes.  
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Per la qual cosa, en l'ús del principi de prudència i de la nostra responsabilitat envers el 

futur:  

DEFENSEM les dinàmiques de desenvolupament sostenible, la preservació i  

l’aprofitament del patrimoni cultural i natural, la gestió responsable i  

democràtica dels recursos bàsics, i per tant diem sí a la qualitat de vida.  

REBUTGEM el fracking i farem els passos necessaris per declarar els nostres  

municipis zona lliure d’aquesta tècnica.  

DEMANEM que es treballi amb consens per una legislació específica que  

prohibeixi la utilització d’aquesta tècnica al territori català.   

DEMANEM I ENS COMPROMETEM amb el canvi de model energètic i la  

necessitat de promoure i accelerar el seu desenvolupament real com a  

esperança de futur del nostre poble.   


