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NOTA OFICIAL DE SIGMADOT (SOCIETAT INTERNACIONAL DE GEOLOGIA I MINERIA
AMBIENTAL PEL DESENVOLUPAMENT I L’ORDENAMENT DEL TERRITORI) EN TORN AL
POSSIBLE ENDERROCAMENT DE LA FÀBRICA DE CIMENT DE LA POBLA DE SEGUR
SIGMADOT és una entitat internacional, amb seu a Catalunya, que lluita pel
desenvolupament rural i per l´ordenament del territori. Dintre d´aquest context hi ha el de la
conservació del Patrimoni Natural i del patrimoni Cultural, en tots els seus aspectes.
En aquest sentit, SIGMADOT veu amb una enorme preocupació la pèrdua d´aquest
patrimoni, ja que pot suposar i suposa la pèrdua d´identitat del territori. Així, veu amb una
notable preocupació la possible pèrdua de la Fàbrica de Ciment de la Pobla de Segur, com a
conseqüència d´un possible enderroc per part de l´empresa que n´és la propietària, En efecte,
en aquests moments, ens estan arribant informacions, cada cop més freqüents en aquests
darrer dies, de que s´està estudiant la viabilitat de dur a terme aquest enderroc, si abans no
s´arriba a una també possible implicació de les administracions properes. A SIGMADOT,
creiem que és molt preocupant aquesta solució.
No cal recordar el que va suposar la fàbrica de ciment de la Pobla de Segur (on
s´utilitzava el carbó i les calcàries extretes a Sossís per al seu funcionament), per al
desenvolupament energètic i industrial de tot Catalunya, ni les. Efectivament, no s´entendrien
les tasques de construcció de les centrals elèctriques del Flamicell, ni la de les de la Vall d´Aran
sense el ciment d´aquesta fàbrica. Ni tampoc el desenvolupament industrial de Catalunya
sense aquesta energia.
Es cert que la fàbrica no es troba en bon estat de conservació. Però això no dona peu a
enderrocar-la. Calen solucions tècniques i SIGMADOT es mostra partidària a contribuir amb la
recerca d´aquestes solucions. Per d´altra banda, SIHMADOT lluitarà amb tots els agents del
territori, de cara al manteniment en peu d´aquesta fàbrica. I també amb tots els agents
implicats a Catalunya amb la conservació d´aquest patrimoni. De fet ja s´han iniciat aquestes
gestions.
SIGMADOT, així ara vol donar un toc d´alerta, fent esment del que pot suposar, de cara
a la memòria històrica industrial de Catalunya, la pèrdua d´aquest importantíssim patrimoni
miner i industrial. SIGMADOT, amb les entitats que s´hi vagin sumant, anirà fins al final. I el
final sols pot ser un: LA CONSERVACIÓ D´AQUEST PATRIMONI PER A LES FUTURES
GENERACIONS
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